
1 

 

Parallellen tussen Joh. 17 en Ez. 37 Joh. 17 & Ez. 37:15-28 

Het hogepriesterlijke gebed (Joh. 17) tegen de achtergrond 
van de profetie in Ez. 37:15-28. 

 

Jezus maakt waar Ezechiël 37 over profeteerde. 

Acht ‘vergelijkingen’ van Ez. en Joh. maken dit duidelijk.  
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Joh. 17 & Ez. 37:15-28 

Het verdeelde volk zal één worden (37:17,22) 
17Voeg die twee (stukken hout) samen tot één geheel, zodat ze in je 
hand één stuk hout vormen.  
22Ik zal één volk van hen maken in het land en op de bergen van 
Israël, en één koning zal over hen allen regeren. Niet langer zullen 
ze uit twee volken bestaan en verdeeld zijn in twee koninkrijken. 

Joh. 17 & Ez. 37:15-28 

Jezus bidt voor de eenheid van de kerk (Joh. 17: 11,21,22,23) 
11…Heilige Vader, bewaar hen door uw naam … zodat zij één zijn 
zoals wij één zijn.  
21Laat hen allen één zijn, Vader.  
22Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, 
opdat zij één zijn zoals wij: 
23ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn  

Joh. 17 & Ez. 37:15-28 

God geeft het volk in de zorg van één Koning: David (Ez. 37: 
22, 24-25) 

22Ik zal één volk van hen maken in het land en op de bergen van 
Israël, en één koning zal over hen allen regeren.  
24David, mijn dienaar, zal hun koning zijn, en samen zullen ze één 
herder hebben. 25 … en mijn dienaar David zal voor altijd hun vorst 
zijn.  

Joh. 17 & Ez. 37:15-28 
De Vader gaf de kerk/discipelen in de zorg van zijn Zoon: Jezus de 
zoon van David (Joh. 17: 6,9,11,12,24) 

6Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt uw 
naam bekendgemaakt. Zij waren van u, maar u hebt hen aan mij 
gegeven. 
9 … de mensen die u mij hebt gegeven, omdat zij van u zijn 
11Heilige Vader, bewaar hen door uw naam. 
12Zolang ik bij hen was heb ik hen door uw naam, die u mij gegeven 
hebt, bewaard en over hen gewaakt:  
24Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik 
ben. 
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Joh. 17 & Ez. 37:15-28 

Jahwe zal de God van Israël zijn (Ez. 37: 23, 27) 
23 Zij zullen mijn volk zijn en ik zal hun God zijn. 
27Bij hen zal ik wonen; ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn.  

Joh. 17 & Ez. 37:15-28 

De Vader zal de God van de discipelen/ de kerk (Joh. 17: 3, 6, 
9, 24) 

3Het eeuwige leven, dat is dat zij (de discipelen) u (Vader) kennen, 
de enige ware God,  
6Zij (de discipelen) waren van u,  
9omdat zij van u zijn 

 24Vader, u hebt hen (de discipelen) aan mij geschonken 

Joh. 17 & Ez. 37:15-28 

Het verenigde volk zal gereinigd Israël zijn (Ez. 37: 23, 28) 
23Ze zullen zich niet meer verontreinigen met hun afgoden en hun 
afschuwelijke misdaden, ik zal hen van hun zondige ontrouw redden 
en hen reinigen.  
28En de volken zullen beseffen dat ik, de HEER, Israël heilig  

Joh. 17 & Ez. 37:15-28 

De kerk/discipelen zal geheiligd zijn (Joh. 17: 17, 19) 
17Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. 
19Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de 
waarheid geheiligd zijn. 
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Joh. 17 & Ez. 37:15-28 

Jahwe zal gemeenschap hebben met zijn volk (Ez. 37: 27) 
27Bij hen zal ik wonen; ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn.  

Joh. 17 & Ez. 37:15-28 

De kerk zal gemeenschap met God hebben (Joh. 17: 21, 23) 
21Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat 
hen zo ook in ons zijn, 
22Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, 
opdat zij één zijn zoals wij: 23ik in hen en u in mij.  

Joh. 17 & Ez. 37:15-28 

Jahwe zal eeuwig met zijn volk zijn (Ez. 37: 26-28) 
26Ik sluit met hen een vredesverbond, een verbond dat eeuwig zal 
duren. Ik zal hun een vaste woonplaats geven en hen talrijk maken;  
mijn heiligdom zal voor altijd in hun midden staan.  
27Bij hen zal ik wonen; ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn.  
28En de volken zullen beseffen dat ik, de HEER, Israël heilig doordat 
mijn heiligdom voor altijd in hun midden is.” 

Joh. 17 & Ez. 37:15-28 

De kerk zal eeuwig leven (met God) hebben (Joh. 17: 2-3) 
2Hij (de Zoon) heeft van u (de Vader) macht over alle mensen 
ontvangen, de macht om iedereen die u hem gegeven hebt het 
eeuwige leven te schenken. 3Het eeuwige leven, dat is dat zij u 
kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus 
Christus.  
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Joh. 17 & Ez. 37:15-28 

Een verenigd Israël laat de wereld zien dat Jahwe hun God is 
(Ez. 37: 28) 

28En de volken zullen beseffen dat ik, de HEER, Israël heilig doordat 
mijn heiligdom voor altijd in hun midden is.” 

Joh. 17 & Ez. 37:15-28 

De eenheid van de kerk (met de Vader en de Zoon) nodigt de 
wereld uit te geloven (Joh. 17: 21, 23) 

21Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat 
hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt 
gezonden.  
22Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, 

opdat zij één zijn zoals wij: 23ik in hen en u in mij. Dan zullen zij 

volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt 

gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad. 

Joh. 17 & Ez. 37:15-28 

Een verenigd Israël zal Jahwes wetten gehoorzamen (Ez. 37: 
24) 

24David, mijn dienaar, zal hun koning zijn, en samen zullen ze één 
herder hebben. Mijn regels zullen ze in acht nemen en volgens mijn 
wetten zullen ze leven.  

Joh. 17 & Ez. 37:15-28 

De kerk zal Gods geboden gehoorzamen (Joh. 17: 6-9, 14) 
6Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt uw 

naam bekendgemaakt. … Ze hebben uw woord bewaard … 8Ik heb 

de woorden die ik van u ontvangen heb aan hen doorgegeven, zij 

hebben ze aanvaard en nu weten ze echt dat ik van u gekomen ben, 

en ze geloven dat u mij hebt gezonden. 

14Ik heb hun uw woord gegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet 
bij de wereld horen, zoals ook ik niet bij de wereld hoor.  
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Parallellen tussen Joh. 20 en Ez. 37 Parallellen tussen Joh. 20 en Ez. 37 

1. Beide scenes beginnen met een doodmotief: graf en dal van beenderen. 
Vloek. 

2. Beide beschrijven opwekking uit de dood; vloek opgeheven  leven. 
3. In beide wordt het geloof in de opstanding betwijfeld: Ez. 37:3 ‘HEER, mijn 

God, dat weet u alleen.’ – Tomas (Joh. 20:27-29) 
4. In beide speelt de fysieke verschijning een sleutelrol voor het bewijs van de 

opstanding: Jezus toont zijn handen en zij aan alle discipelen! 
(20:20,25,27) Ezechiël ziet hoe de ontbonden lichamen weer tot fysiek 
leven terug keren; vlees, pezen, huid over botten heen. (Ez. 37:7-8) 

5. In beide komt leven door de adem van God/Jezus; over de beenderen 
(37:10) op de discipelen (20:22) – geestelijk leven door de Heilige Geest. 

1. Het graf, het slagveld en de vloek 

 

2. De vloek word opgeheven  

• Geen parallel in de antieke wereld m.b.t. ommekeer van 
vloek wegens verbondsbreuk! 

• De vloek wordt van Israël genomen en op de vijand gelegd 
(Ez. 39:4 - Gog). Israël heerst over de vijand! 

• Voor Israël was het verstrooid zijn onder de volken teken 
van vloek. Het terugkeren als opheffen van de vloek. 

• Jezus neemt de vloek van Adam over de aarde (dood) – en 
geeft zijn discipelen de macht over de vijand (Joh. 12:31; 
16:11; 20:23) 
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3. Twijfel aan de lichamelijke opstanding 

• Ezechiël - 37:3 ‘HEER, mijn God, dat weet u alleen.’  

• Jezus vraagt Martha over opstanding: 11:26 

• Tomas (Joh. 20: 27-29) Tomas: Als ik niet… 

• In beide gevallen vraagt het om een wonder om te 
overtuigen en de twijfels te overwinnen. 
Voordat Ezechiël moet profeteren over de ‘beenderen’ ziet 
hij het wonder al gebeuren. Beide: eerst zien dan geloven. 

4. De fysieke dimensie 

De fysieke verschijning dient als bewijs/bevestiging van het 
wonderbaarlijke gebeuren (Joh. 20:20 / Ez. 37:7-8) 

Ezechiël: fysieke en geestelijke dimensie: 

• Hoop op terugkeer en Israël herleeft als volk. Ez.37:11-14 

• Belofte van geestelijke opwekking (Ez. 37:26) 

Johannes: fysieke en geestelijke dimensie: 

• Bewijs van Jezus’ godheid 

• Fysieke hoop op onze opstanding uit de doden. 

4. De fysieke dimensie 

De opstanding inaugureert het nieuwe verbond, het 
vredesverbond. Ez. 34:25 37:26; 11:19; 36:26 

 

Het vredesverbond (Ez. 34:25) 
23Ik zal een andere herder over ze aanstellen, een 
die ze wél zal weiden: David, mijn dienaar. Hij zal ze 
weiden, hij zal hun herder zijn. 24Ik, de HEER, zal 
hun God zijn, en mijn dienaar David hun vorst. Ik, 
de HEER, heb gesproken.  
25Ik zal een vredesverbond met ze sluiten… 
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Het vredesverbond (Ez. 37:26) 
24David, mijn dienaar, zal hun koning zijn, en samen zullen ze één 
herder hebben. Mijn regels zullen ze in acht nemen en volgens mijn 
wetten zullen ze leven. 25Ze zullen wonen in het land dat ik aan mijn 
dienaar Jakob gegeven heb, het land van jullie voorouders. Zij en 
hun kinderen en de kinderen van hun kinderen zullen daar voor 
altijd wonen, en mijn dienaar David zal voor altijd hun vorst zijn. 26Ik 
sluit met hen een vredesverbond, een verbond dat eeuwig zal 
duren. Ik zal hun een vaste woonplaats geven en hen talrijk maken; 
mijn heiligdom zal voor altijd in hun midden staan. 27Bij hen zal ik 
wonen; ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. 28En de volken 
zullen beseffen dat ik, de HEER, Israël heilig doordat mijn heiligdom 
voor altijd in hun midden is.”’ 

Het vredesverbond – Joh. 20 
19Op de avond van die eerste dag van de week waren de 
leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat 
ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden 
staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ 20Na deze woorden 
toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren 
blij omdat ze de Heer zagen. 21Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens 
jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik 
jullie uit.’ 22Na deze woorden b l i e s  h i j  o v e r  h e n  
h e e n  en zei: ‘O n t v a n g  d e  h e i l i g e  G e e s t .   

5. De adem van God 

• In beide komt leven door de adem van God/Jezus; 
over de beenderen (37:10) en op de discipelen 
(20:22) – geestelijk leven door de Heilige Geest. 

 

Deuteronomium 28: 25-26 

• 25De HEER zal de overwinning aan uw vijanden 

schenken: als één man gaat u op hen af, maar naar 

alle kanten zult u uiteenstuiven. Voor alle 

koninkrijken op aarde zult u als afschrikwekkend 

voorbeeld gelden. 26Vogels en roofdieren zullen zich 

aan uw lijken te goed doen, zonder dat iemand ze 

verjaagt. 
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2 Koningen 9 

• 33en Jehu beval hun: ‘Gooi haar (Izebel) het  

raam uit!’ Ze wierpen haar naar beneden, 

 zodat haar bloed tegen de stadsmuur en tegen  

de paarden opspatte. Jehu vertrapte haar lichaam. 
34Daarna trok hij de stad binnen en liet zich een 

maaltijd voorzetten. Toen hij gegeten en gedronken had 

zei hij: ‘Ga eens naar die vervloekte vrouw kijken en 

begraaf haar, tenslotte is ze een koningsdochter.’ 

Deuteronomium 21 

• 22Als iemand een misdrijf heeft gepleegd waarop de 

doodstraf staat, en u hangt hem na voltrekking van het 

vonnis op aan een paal, 23dan moet u zijn lijk voor het 

einde van de dag begraven en het daar niet  

’s nachts nog laten hangen; anders maakt u  

het land dat de HEER, uw God, u als grondgebied  

geeft onrein. Want op een gehangene rust  

Gods vloek. 

• 19Daarom, zo waar ik leef, zegt God, de HEER: Ik zal hem 
laten boeten omdat hij het verbond met mij niet heeft 
nageleefd en de eed heeft gebroken die hij bij mijn 
naam gezworen had. 20Ik zal mijn net over hem 
uitspreiden en hem daarin vangen, ik zal hem naar 
Babel brengen en hem daar straffen omdat hij mij 
ontrouw is geweest. 21Ook de soldaten uit zijn leger die 
weten te vluchten zullen worden gedood, en zij die dan 
nog overblijven, zullen in alle windrichtingen worden 
verstrooid. Dan zullen jullie weten dat ik, de HEER, heb 
gesproken. (Ez. 17) 


