
Homilie 5e zondag van de veertigdagentijd - A -  26 maart 2023 

 
Ezechiël 37, 12-14 Romeinen 8, 8-11 Johannes 11, 1-45 

 

Onze eerste lezing komt uit het oudtestamentische boek Ezechiel, naar de gelijknamige 

profeet Ezechiël. Hij treedt op als profeet onder de joodse ballingen, die na de eerste val van 

Jeruzalem in 597 vóór Christus naar Babylon werden gedeporteerd. De val van Jeruzalem, de 

ballingschap, en de vernieling van de tempel in 587 zijn een ramp voor de joden. Het zijn 

jaren van grote crisis. Maar deze grote miserie is een gevolg, zo probeert God hen duidelijk te 

maken langs Ezechiël, van hun eigen stommiteiten. Van hun zondig gedrag, hun 

afgodendienst. God, die een jaloerse God is, duldt deze ontrouw niet en dreigt met de totale 

ondergang van zijn volk, als het zich niet bekeert. Je moet maar eens het boek Ezechiël thuis 

lezen, om te zien hoe kwaad God wel is tegen het opstandig volk. Om de ondankbaarheid en 

het verraad van Israël te schetsen, gebruikt God ondermeer het beeld van de overspelige 

vrouw die haar echtgenoot zoveel pijn berokkent.  

 

God zou God niet zijn mocht zijn woede niet terug gaan liggen. Z'n dreigementen – ze zijn 

hoe dan ook een pedagogische methode – zorgen ervoor dat het volk minstens de bereidheid 

vertoont om terug de juiste wegen te bewandelen, Gods wegen. Waardoor Ezechiël betere 

tijden mag aankondigen aan het hopeloos geworden volk: het einde van de ballingschap, de 

terugkeer dus naar het eigen land, en zelfs de heropbouw van de tempel van Jeruzalem. En bij 

die aankondiging worden visioenen gebruikt. Zoals het visioen van de beenderen. We 

hoorden er daarnet slechts de laatste verzen van. Daarom luisteren we even naar het ganse 

stukje (Ezechiël 37, 1-14).  

 

1De hand van Jahwe kwam over mij; zijn geest nam mij mee en zette mij neer in een 
dal dat vol beenderen lag. 2Hij leidde mij er in alle richtingen tussendoor, en ik zag 
hoeveel er over heel het dal wel lagen en hoe dor ze waren. 3Daarop vroeg Hij mij: 
'Mensenkind, zouden deze beenderen nog tot leven kunnen komen?' Ik antwoordde: 
'Jahwe mijn Heer, dat weet Gij alleen.' 4Toen zei Hij: 'Profeteer over deze beenderen 
en zeg: Dorre beenderen, luister naar het woord van Jahwe. 5Dit zegt Jahwe de 
Heer tot deze beenderen: Ik ga de levensgeest in u brengen, en ge komt weer tot 
leven. 6Ik leg pezen op u, bekleed u met vlees en overtrek u met een huid; dan 
schenk Ik u de levensgeest en ge komt weer tot leven. Dan zult ge erkennen dat Ik 
Jahwe ben.' 7Ik profeteerde zoals mij was opgedragen. En zodra ik begon, ontstond 
er een gedruis: de beenderen voegden zich aaneen, elk op zijn plaats. 8En ik zag 
hoe er pezen op kwamen en vlees en hoe ze met een huid overtrokken werden. 
Maar de levensgeest was er nog niet in. 9Toen zei Hij tot mij: 'Profeteer tot de 
levensgeest, profeteer, mensenkind en zeg tot de levensgeest: Dit zegt Jahwe de 
Heer: Kom, van de vier windstreken, levensgeest, en blaas in deze gevallenen: dat 
ze weer leven.' 10Ik profeteerde zoals mij opgedragen was en de levensgeest kwam 
erin. Ze werden weer levend en gingen overeind staan: een onoverzienbaar 
leger. 11Daarop zei Jahwe tegen mij: 'Mensenkind, deze beenderen zijn het volk 
Israël. Bij hen leeft de gedachte: Onze beenderen zijn verdord, onze hoop is 
vervlogen, het is met ons gedaan. 12Profeteer daarom en zeg tegen hen: Dit zegt 
Jahwe de Heer: Ik ga uw graven openen; Ik wek u in groten getale daaruit op en voer 
u terug naar Israëls grond. 13En als Ik uw graven open en u in groten getale daaruit 
opwek, dan zult ge erkennen dat Ik Jahwe ben. 14Ik schenk u mijn geest, zodat ge 
weer leeft, en laat u op uw eigen grond gaan wonen. Dan zult ge erkennen dat Ik, 
Jahwe, doe wat Ik zeg, luidt de godsspraak van Jahwe.'  



Het dal dat vol beenderen ligt is natuurlijk een beeld voor het volk in ballingschap dat het niet 

meer ziet zitten. Geen fut meer, geen levensgeest, zo goed als dood. Door hun verdriet als 

gevolg van de ballingschap, de val van Jeruzalem, de verwoesting van de tempel. En dit alles, 

zoals eerder gezegd, als gevolg van hun eigen ontrouw aan God. Ja, het volk is aan het einde 

van zijn hoop en kan uit zichzelf niks meer. Is er nog een weg terug? Zou dit volk weer tot 

leven kunnen komen? God vraagt het aan Ezechiël. En die antwoordt: mijn Heer, dat weet Gij 

alleen. En langs Ezechiël maakt God het voor mensen onmogelijke mogelijk: de beenderen 

komen weer tot leven. De levensgeest wordt erin geblazen. Dit betekent, niet min of niet 

meer: het einde van de ballingschap, de terugkeer naar het eigen, het beloofde land. Of nog 

anders gezegd: opstaan uit het graf, verrijzenis. Enkel en alleen maar omdat God wél trouw is 

aan de mens en zijn belofte houdt om de mens nooit te laten vallen. En God weet wel dat de 

mens zwak is en blijft. Daarom schenkt Hij de mens niet alleen de levensgeest. De mens heeft 

meer nodig, heeft Gods Geest nodig. Om écht, om voluit te kunnen leven. Om te leven zoals 

God het wil. Of dat toch minstens te proberen, met vallen en opstaan.  

 

Medechristenen, je kent ondertussen onze opdracht al. Dit verhaal op ons leven durven 

leggen. Want het gaat hier telkens weer over ons leven. Zoals Ezechiël, in Gods opdracht, 

sprak tot de gelovige joden in ballingschap, zo mogen wij zijn woorden ook beschouwen als 

woorden aan ons adres gericht. In welke ballingschap verkeren wij momenteel? Bij jullie die 

nu mee eucharistie vieren, zijn er ook wel die niet in hun land van oorsprong wonen en er 

misschien een diep heimwee naar hebben. Maar ook al wonen de meesten van ons wél in hun 

eigen streek, dan nog kunnen we een ontheemd gevoel hebben. In deze 21e eeuw, die een 

aaneenschakeling van crisissen lijkt: de aanslagen, de financiële crisis, oorlog in het Midden-

Oosten, de migratiecrisis, de opwarming van de aarde, de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne. 

Het is voor iedereen overduidelijk dat een aanzienlijk deel van deze grote miserie het gevolg 

is van de stommiteiten van de mens. En ja, pas dat maar toe op ons persoonlijk leven. We 

voelen ons ontheemd, in ballingschap verkerend, omdat we, om een reden die we al dan niet 

zelf kennen, vervreemd geworden zijn, ontworteld geraakt. We zijn de richting in het leven 

kwijt, we hebben stommiteiten begaan. Of, als gelovige gesproken dan: we zijn afgedwaald 

van, ontrouw aan onze God, we aanbidden teveel andere goden, afgoden.  

 

Beste medechristenen, deze lezing, deze veertigdagentijd nodigt onze maatschappij en ieder 

van ons uit ons leven te overschouwen. Ons persoonlijk leven kan in perfecte harmonie zijn 

natuurlijk. We moeten geen problemen zoeken waar ze niet zijn. Maar we zijn toch met velen 

die nog naar evenwicht smachten. Is het niet zo dat we ons vaak futloos voelen, liggend in het 

dal met onze dorre beenderen. Wachtend op nieuwe levensgeest. En vooral: verlangend naar 

Gods Geest die ons pas écht energie geeft om op te staan, om paasmensen te worden, om 

nieuwe wegen te gaan, om terug naar huis te keren, om onszelf en onze naaste en onze God 

terug te vinden en te omarmen. Ja, weer thuiskomen uit de ballingschap, het mag en het zal 

ook ons deel zijn. Amen.  

 

 

 

 

  



Ezechiël 37, 1-14                          5e zondag 40dagentijd – A 

 
1De hand van Jahwe kwam over mij; zijn geest nam mij mee en zette 
mij neer in een dal dat vol beenderen lag. 2Hij leidde mij er in alle 
richtingen tussendoor, en ik zag hoeveel er over heel het dal wel lagen 
en hoe dor ze waren. 3Daarop vroeg Hij mij: 'Mensenkind, zouden 
deze beenderen nog tot leven kunnen komen?' Ik antwoordde: 'Jahwe 
mijn Heer, dat weet Gij alleen.' 4Toen zei Hij: 'Profeteer over deze 
beenderen en zeg: Dorre beenderen, luister naar het woord van 
Jahwe. 5Dit zegt Jahwe de Heer tot deze beenderen: Ik ga de 
levensgeest in u brengen, en ge komt weer tot leven. 6Ik leg pezen op 
u, bekleed u met vlees en overtrek u met een huid; dan schenk Ik u de 
levensgeest en ge komt weer tot leven. Dan zult ge erkennen dat Ik 
Jahwe ben.' 7Ik profeteerde zoals mij was opgedragen. En zodra ik 
begon, ontstond er een gedruis: de beenderen voegden zich aaneen, 
elk op zijn plaats. 8En ik zag hoe er pezen op kwamen en vlees en hoe 
ze met een huid overtrokken werden. Maar de levensgeest was er nog 
niet in. 9Toen zei Hij tot mij: 'Profeteer tot de levensgeest, profeteer, 
mensenkind en zeg tot de levensgeest: Dit zegt Jahwe de Heer: Kom, 
van de vier windstreken, levensgeest, en blaas in deze gevallenen: 
dat ze weer leven.' 10Ik profeteerde zoals mij opgedragen was en de 
levensgeest kwam erin. Ze werden weer levend en gingen overeind 
staan: een onoverzienbaar leger. 11Daarop zei Jahwe tegen mij: 
'Mensenkind, deze beenderen zijn het volk Israël. Bij hen leeft de 
gedachte: Onze beenderen zijn verdord, onze hoop is vervlogen, het 
is met ons gedaan. 12Profeteer daarom en zeg tegen hen: Dit zegt 
Jahwe de Heer: Ik ga uw graven openen; Ik wek u in groten getale 
daaruit op en voer u terug naar Israëls grond. 13En als Ik uw graven 
open en u in groten getale daaruit opwek, dan zult ge erkennen dat Ik 
Jahwe ben. 14Ik schenk u mijn geest, zodat ge weer leeft, en laat u op 
uw eigen grond gaan wonen. Dan zult ge erkennen dat Ik, Jahwe, doe 
wat Ik zeg, luidt de godsspraak van Jahwe.'  
 


