
LLLEEEVVVEEENNNDDD GGGEEEMMMAAAAAAKKKTTTEEE
BBBEEEEEENNNDDDEEERRREEENNN

BBBrrroooccchhhuuurrreee AAAddduuulll lllaaammm RRRaaadddiiioooppprrrooogggrrraaammmmmmaaa
OOOppp wwweeeggg nnnaaaaaarrr hhheeettt LLLiiiccchhhttt NNNrrr... 222555999

HHHeeettt gggeeetttuuuiiigggeeennniiisss vvvaaannn dddeee BBBiii jjjbbbeeelll ooovvveeerrr dddeee mmmooogggeeelll iii jjjkkkhhheeeiiiddd

ooommm llleeevvveeennn uuuiiittt dddeee dddooooooddd ttteee ooonnntttvvvaaannngggeeennn



2

Alle geciteerde Bijbelteksten zijn genomen uit de
NBG ’51, HET BOEK of de Statenvertaling.
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In dit 259e TWR-radioprogramma leest u
hoe door Gods geest levend gemaakte
mensen leven uit God hebben ontvangen
door de opstanding van Jezus Christus uit
de doden.

De Bijbel noemt ieder mens geestelijk dood, maar
door de Heere Jezus kunnen die geestelijk doden
door de wedergeboorte weer levend worden.

In een vorig programma leerden we dat de wereld en
Gods Gemeente beoordeeld worden naar hun le-
venswandel. In dit programma leren we dat wederge-
boren christenen zich “levend gemaakte doden ”mo-
gen weten. Een wonderlijke benaming die we in Eze-
chiël 37 terugvinden.

Deze tussen 1990 en 1994 uitgezonden en nu be-
werkte TWR-radioprogramma’s behandelen praktisch
toepasbare onderwerpen, zoals: Groeien naar zelf-
standigheid, Op weg naar volwassenheid, Geestelijke
groeistoornissen, Opvoedingsproblemen, Geestelijke
zelfreiniging, Beleven en doorgeven, etc., etc.

Het thema in deze brochure is opnieuw te beluisteren via:

http://www.radioadullam.nl/download/audio/op_weg_n
aar_het_licht/259_Levendgemaakte_beenderen_.mp3
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Levend gemaakte beenderen

Een Bijbelstudie over Ez.

Wonderlijke dingen kunnen er toch met de menselijke
geest gebeuren! Wanneer we de Bijbel lezen, komen
we steeds meer tot de overtuiging dat we als beli-
chaamde menselijke geest en ziel eigenlijk maar wei-
nig ervaren van de geweldige vergezichten en erva-
ringen van sommige Bijbelschrijvers. Voorbeelden zijn
o.a. de profeten Daniël en Ezechiël uit het Oude Tes-
tament en de apostelen Petrus en Paulus uit het
Nieuwe Testament.

Beide groepen Godsgezanten, als we hen zo mogen
noemen, hebben namelijk dingen ervaren die wij met
het verstand maar moeilijk kunnen vatten. Ze hebben
dingen gezien in de onzienlijke wereld die ze nauwe-
lijks onder woorden konden brengen.

Daniël bijvoorbeeld heeft het over "heiligen van de
hoge plaatsen" en over "nachtgezichten", waarin hij
allerlei dieren ziet met menselijke trekken. Ook ziet hij
Iemand die hij de naam geeft "Mensenzoon", omdat
het Heilige Wezen dat hij ziet de geschapen engelen
ver overstijgt en eruitziet als een menselijk wezen,
zoals wij dat kennen. Ook Iemand Die kennelijk de-
zelfde macht en autoriteit heeft als de genoemde
"Mensenzoon", maar er toch weer boven staat en
daarom gezien wordt als de "Ouden van dagen", Ie-
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mand die er kennelijk van eeuwigheid altijd al was, is
en zal zijn. Moeilijk om zulke visioenen te duiden, het
onder woorden te brengen, als het je menselijk voor-
stellingsvermogen te boven gaat!

Dat vond de profeet Ezechiël kennelijk ook al, want
ook hij heeft moeite om alles wat hij "ziet" onder
woorden te brengen.

Ook de apostelen Petrus en Paulus hebben er moeite
mee, vooral als ze willen beschrijven wat ze van de
verheerlijkte "Mensenzoon" Jezus Christus te zeggen
hebben! Petrus spreekt over "een stem van de hoog-
waardige Heerlijkheid", Die op de top van de berg van
Jezus zei:

"Deze is Mijn geliefde Zoon, in Dewelke Ik Mijn welbe-
hagen heb". Petrus beschrijft dat hij een "aanschouwer
is geweest van Gods Majesteit." (2 Petr. 1:16,17).

Ook de apostel Paulus spreekt over dit soort ervarin-
gen en heeft het dan over "een vertrekking van zin-
nen", of van een "opgetrokken worden tot in de derde
hemel". Hij weet dan niet "of het in het lichaam is ge-
weest of buiten het lichaam", maar het is duidelijk dat
hij fantastische dingen gezien en gehoord heeft!

En juist omdat Goddelijke zaken zo moeilijk voor het
menselijk verstand te vatten zijn, moeten we voorzich-
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tig zijn met visioenen en dromen, verschijningen en
stemmen vanuit de onzichtbare wereld!

Maar toch willen we in deze uitzending een bepaald
visioen van de profeet Ezechiël bespreekbaar maken,
omdat het over "levend making" van onze geest, ziel
en lichaam gaat.

Het gaat om Ez. 37, waar de profeet iets beschrijft dat
ons bevattingsvermogen ver te boven gaat, maar
waar toch de hele Bijbel vol over staat! Het gaat dus
om een soort "levendmakingsproces" van in Gods
ogen "dode zondaren", maar die Hij tegelijk als Zijn
uitverkoren volk wil opwekken tot nieuw leven!

Ezechiël leeft met verschillende volksgenoten al ver-
scheidene jaren in een soort ballingschap. Vijandelijke
legers hebben het land Israël overvallen en leegge-
roofd, waarbij er tegelijk sprake was van een soort
"volksdeportatie". Ondanks het jarenlange verblijf in
een vreemd land en een andere cultuur, had de pries-
ter-profeet Ezechiël zijn afkomst en geloof niet verloo-
chend. Maar hij moest echter met verdriet toezien hoe
velen van zijn land- en geloofsgenoten de heidense
cultuur, godsdienst en gewoonten hadden overgeno-
men en de God van Israël gewoon waren vergeten.

Ezechiël had zich ten doel gesteld, vanuit een sterk
Goddelijk roepingsbesef, om zijn volk weer terug te
brengen naar de aloude godsdienstige beleving en
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eredienst van de Enige ware God, Jahwe van Israël,
de Verbondsgod van Abraham, Izak en Jacob, de
stamvaders van zijn volk.

Maar zijn prediking leek weinig effect te hebben en
teleurgesteld zocht hij in gebed en studie het Aange-
zicht van de Heere God, de Heilige van Israël. En tij-
dens een van deze gebedsperioden, ontvangt de pro-
feet weer een "vergezicht", waarin God hem laat zien
hoe een klein verdeeld overblijfsel van het volk Israël
door Gods genade en verbondstrouw, zich opnieuw
aaneen zal voegen en terug zal keren als een ver-
enigd volk naar het beloofde land Kanaän.

En over dit "gezicht" wil ik graag mijn gedachten met
de luisteraar en lezer delen. Ik zal echter eerst enkele
beschrijvingen van dit "gezicht" zoals Ezechiël heeft
gezien, doorgeven vanuit Ez. 37, luister maar:

"De kracht van de Heere rustte op mij en de Geest
van de Heere nam mij mee naar een dal vol beende-
ren. Hij leidde mij er tussendoor. Toen zei Hij: 'Men-
senzoon, kunnen deze beenderen weer mensen wor-
den?' Ik antwoordde: 'Och Heere, alleen U kent het
antwoord op die vraag'. Toen droeg Hij mij op tegen
die beenderen te zeggen:' Verbleekte beenderen, luis-
ter naar de woorden van de Heere. Want de opper-
machtige Heere zegt: 'Ik ga u weer levend maken. Ik
zal u weer vlees en zenuwen geven en u bedekken
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met huid. Ik zal u adem geven en u zult tot leven ko-
men en weten dat Ik de Heere ben."

En zoals God het gezegd had, gebeurde ook in het
visioen, maar...God zegt over dat "buitenzintuigelijke
gebeuren" van de profeet, dat het in de toekomst ook
werkelijk zo zal gaan met Zijn verstrooide en verdeel-
de volk Israël!

In het vervolg van het visionaire onderwijs dat God
Zijn dienstknecht gaf, wordt het duidelijk dat het tien
en tweestammenrijk weer bij elkaar gevoegd zal wor-
den en in hun eigen land zullen wonen!

Gedeeltelijk zien we dat nu al in vervulling gaan, hoe-
wel we niet goed raad weten met de terugkeer van de
tien verloren stammen, hoe dát zal gaan in de toe-
komst. Maar voor ons geldt nu de geestelijke les, de
les van de "wedergeboorte." Hier is duidelijk sprake
van een "levendmakingsproces."

Wanneer we als christenen onze kinderen een chris-
telijke geloofsbasis in de opvoeding geven, zien we
vaak dat de eerste jaren van hun ontwikkeling erg spi-
ritueel zijn. Kinderen zijn gevoelig voor geestelijke
waarden en indrukken en "bekeren" zich makkelijk tot
personen die in hun ogen idolen, voorbeelden zijn. Tot
die "idolen" behoren dan de Bijbelheiligen en voor-
gangers die in de Bijbelverhalen geweldige dingen
hebben gedaan. Hun moed, idealen, visie en hoop
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inspireren onze kinderen en ook onszelf natuurlijk.
Maar vooral de persoon van de door de profeten zo
genoemde "Zoon des mensen", Die wij kennen als de
Heere Jezus Christus, inspireert onze jeugd!

Daarom is het niet verwonderlijk dat onze jongeren
zich in hun jonge jaren, bij een goede christelijke be-
geleiding en in een gezonde geestelijke sfeer, laten
leiden door de z.g. "Geest der profetie".

Maar wanneer ze de leeftijd van veertien jaar berei-
ken, en sommigen al vroeger, wanneer de God-
vijandige wereld gaat trekken, de menselijke li-
chaamsfuncties en de begeerten van het vlees, de
ziel en de geest zich laten voelen, komt het erop aan
of onze kinderen alleen maar dode beenderen zijn,
met vlees en zenuwen en overtrokken zijn met een
huid, of dat Gods Heilige Geest in hen woning heeft
gemaakt door de echte wedergeboorte, die de échte
bekering van het hart zichtbaar maakt!

Om dat laatste geestelijke gebeuren gaat het luis-
teraar! Gelukkig kunnen wij dat "levendmakende pro-
ces" met ons gebed en woord begeleiden, maar...we
kunnen het niet tot stand brengen in onze kinderen en
geliefde naasten! Johannes zegt in Joh.1:12 en 13
over die levend making:
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"...allen die Hem, dat is Jezus, hebben aanvaard,
heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te wor-
den. Door het geloof in Zijn Naam, worden zij opnieuw
geboren, natuurlijk niet als mens, maar geestelijk, uit
God..."

Hier vinden we dus het geheim van dat geestelijk
ontwaken van onze kinderen, met name in de puber-
teit! Pas dan zullen we zien of "het zaad van de we-
dergeboorte", dat we in onze kinderen en andere
mensen om ons heen strooiden, tot ontkieming is ge-
komen en de zielen heeft kunnen reinigen van invloe-
den vanuit de oude zondige natuur, de wereldgeesten
om ons heen en de demonische inwerkingen via lec-
tuur, en de media, de z.g. "machten in de lucht".

Ons gebed als ouders, voogden en geestelijke ver-
zorgers, is dan a.h.w. het werktuig van Gods Heilige
Geest, Die aan en in ons werkt, tot bekering en we-
dergeboorte erop volgt.

Zó alleen komen dorre beenderen, die er wellicht ui-
terlijk reeds uitzien als levend gemaakte mensen,
maar innerlijk nog geen geest van God hebben ont-
vangen, tot nieuw leven!

Hebt ú, heb jij, dat hemelse leven van de Heere Jezus
Christus al ontvangen?
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De Heere Jezus zegene zowel lezer als luisteraar!


