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VOORAF 

 

 

Gedurende de winterseizoenen 2000-2002 gaf ik voor leden van onze ge-

meente in Voorthuizen-Barneveld een bijbelcursus over het boek Ezechiël. 

Wij bespraken per avond een of meer hoofdstukken. Het was namelijk niet 

onze bedoeling het boek woord voor woord en vers voor vers te behandelen, 

maar een globaal inzicht te verkrijgen in dit minder bekende bijbelboek. Wij 

vroegen ons daarbij uiteraard ook af hoe deze profeet óns de HERE en zijn 

manier van doen leert kennen en wat hij óns na 2500 jaar nog te zeggen 

heeft.  

We gingen als volgt te werk. Nadat we de aan de orde zijnde hoofdstuk-

ken eerst samen gelezen hadden, hield ik daarover mijn bijbellezing. Daarop 

volgde de bespreking, maar die vindt u hierna niet meer terug. Het zal 

niemand verwonderen dat ik me voor de verklaring van dit boek nauw heb 

aangesloten bij die van ds. C. Vonk in De Voorzeide Leer. 

Op verzoek van de deelnemers is de tekst van de lezingen vermenigvul-

digd. Mw. Vera I. Kerkhof was zo vriendelijk dit werk op zich te nemen, 

waarvoor wij haar bij dezen hartelijk danken. Bij haar is dit boekje tegen 

kostprijs te bestellen.
1
 

 

 

Barneveld, zomer 2002     F. van Deursen 

                                              
1
 Mevrouw V.I. Kerkhof, Copernicusstraat 30, 3772 CW Barneveld, tel. 0342 416 313.  
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Ezechiël 1-3 

DE HERE VERSCHIJNT VOOR DE EERSTE MAAL AAN 

EZECHIËL EN ROEPT HEM TOT PROFEET 

 

We lezen in Psalm 99: 

‘De HERE is Koning. Dat de volken beven. 

Hij troont op de cherubs, de aarde siddere.’ 

Aan die woorden moest ik denken nu we gaan luisteren naar een man die in 

een visioen (een soort droom) heeft mogen zíen hoe de HERE boven de che-

rubs troont. Die man was de priester-profeet Ezechiël.  

 

Eerst even enkele datums 

Jaren later kon hij zich nog op de dag af herinneren wanneer hij dat ge-

weldige visioen had gekregen. Het was om precies te zijn op de vijfde van 

de vierde maand in het jaar 592 voor Christus. Dus zes jaar voordat koning 

Nebukadnezar alle Judeeërs en Jeruzalemmers in ballingschap zou wegvoe-

ren (want dát zou gebeuren in 586 v. Chr.). En de plaats waar hij dat visioen 

kreeg was aan de rivier de Kebar in Babel. 

Nu vraagt iemand zich misschien af: Maar hoe kwam die Ezechiël dan al 

zes jaar eerder in Babel? Wel, daarvoor moet u weten, dat koning Nebukad-

nezar niet één keer, maar drie keer in Juda geweest is. 

De eerste keer (2 Kon. 24:1) had hij Daniël en zijn vrienden meegeno-

men. Maar de tweede keer (dat was in het jaar 597 v. Chr. geweest) had hij 

Jeruzalem harder aangepakt. Toen had hij koning Jojachin meegenomen en 

diens moeder, de koningin-moeder, en een heleboel soldaten en andere on-

misbare mensen, zoals smeden die wapens konden maken. En onder die 

tweede groep ballingen was nu ook de priester Ezechiël. 

 

605 Eerste belegering van Jeruzalem door Nebukadnezar (2 Kon. 24:1) 

 Onder koning Jojakim 

 Daniël en zijn vrienden meegevoerd (Dan. 1:1-2) 

597 Tweede belegering van Jeruzalem door Nebukadnezar 

592 Vijfde jaar van Jojakins ballingschap 

 Ezechiël tot profeet geroepen 

586 Derde belegering van Jeruzalem door Nebukadnezar 

 Nu op enkele armen na de hele bevolking meegevoerd 
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Let wel, deze ballingen werden dus allemaal al in 605 en 597 v. Chr. 

meegenomen. Ruim tien jaar voor de rest zou volgen. Dat moeten we ont-

houden, anders kun je dit bijbelboek niet goed begrijpen. Daniël zat dus al 

18 jaar en Ezechiël al elf jaar in Babel voordat Jeruzalem zou worden inge-

nomen en de rest van de ballingen zou volgen. 

Daarom is het zo nodig die datum goed te onthouden waarop de HERE in 

Babel aan Ezechiël visioenen begon te laten zien. Ik zal de datum voor het 

gemak nog even herhalen: 605 de eerste ballingen naar Babel. 597 de twee-

de groep ballingen naar Babel. 592 Ezechiël begint visioenen te krijgen. 586 

de grote massa gaat in ballingschap. Vermoedelijk bedoelt Ezechiël in 1:1 

met dat ‘dertigste jaar’ dat hij zelf toen een man van dertig was. 

Nu, op die vijfde van de vierde maand in 592 v. Chr. kwam opeens ‘de 

hand des HEREN op hem’, 1:3. Dat betekent dat de HERE Zich toen aan hem 

ging openbaren. Ezechiël kreeg een visioen. Een groots (‘Goddelijk’, 1:1) 

visioen. Ik zal proberen het in mijn eigen woorden wat na te vertellen en u 

de hoofdzaken wat te laten zien. 

 

De HERE verschijnt in zijn heerlijkheid 

Ezechiël kreeg een verschijning te zien van de heerlijkheid des HEREN. 

Zo staat het te lezen in het laatste vers van hfd.1, vers 28: Aldus was het 

voorkomen der verschijning van de heerlijkheid des HEREN. Toen ik haar 

gezien had viel ik op m’n gezicht … 

Nu, dat kun je begrijpen. De heerlijkheid des HEREN! Ezechiël weet haast 

niet hoe hij die beschrijven moet. Want hij zegt telkens: dit zag er uit ALS 

dit … en dat ALS dat … Hij kan het eigenlijk niet zeggen. Dit begrijpen we 

er in elk geval wel van, dat hij met een stormwind uit het Noorden een 

vlammende wolkenwagen zag aankomen waarboven de HERE God troonde. 

Een soort hemelse ‘gouden koets’.  

Als u dat voor uzelf nog eens overleest, dan moet u er eens op letten, dat 

Ezechiël de beschrijving van die verschijning onderaan begint. Je zou kun-

nen zeggen: hij beschrijft eerst het onderstel, dan het middenstuk en tenslot-

te het bovenste van die hemelse ‘gouden koets’ of troonwagen. 

 

Het onderstel 

Eerst zag hij dus een grote fonkelende wolk met een glanzende rand. In 

die wolk iets dat veel leek op glinsterend metaal, vs. 4. In die vuurgloed zag 

hij vier cherubs (vs. 10), die elk vier gezichten en vier vleugels hadden. 
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Toen hij die cherubs goed bekeek, zag hij naast iedere cherub een wiel 

(‘een rad’, zegt onze bijbelvertaling). En wat voor wielen! Schitterend als de 

edelsteen turkoois. Ook zag hij in elk wiel dwars nog een tweede wiel, zodat 

zij zonder zich om te draaien vier kanten uit konden. Nu, die cherubs, die 

levende wezens met die vier gezichten en vier vleugels én die vier of acht 

wielen bleven voortdurend naast elkaar. Dit was wat Ezechiël onderaan zag. 

 

Het middenstuk 

Toen keek hij wat hoger en wat zag hij toen? Elk van die cherubs hield 

twee van z’n vier vleugels omhoog. En wat zag hij boven die vleugels? Iets 

als een soort hemel (‘een uitspansel’, koepel, vs. 22), maar dan een dat veel 

weg had van ijskristal. ’t Was in één woord ‘ontzagwekkend’, vs. 22. 

Als die cherubs stilstonden lieten ze hun vleugels hangen, maar zodra ze 

in beweging kwamen maakten hun vleugels een geluid als van een waterval 

die donderend naar beneden komt. Of als het gedreun van een leger. 

 

De troon 

Toen keek Ezechiël nog hoger. Boven dat ijskristallen ‘baldakijn’, die 

koepel, boven die cherubvleugels en boven die schitterende wielen. En toen 

zag hij dat er op dat gewelf zoiets als een troon stond van lazuursteen of 

saffier. En op die troon zag hij een gedaante. ’t Was geen mens, maar ze had 

wel iets weg van een mens. Dat was God zelf. Alles om die gedaante was 

even schitterend. Het leek wel alsof ze omgeven was door vuur en dat om 

dat vuur een glans was als van de regenboog. 

Toen Ezechiël dit allemaal gezien had - die verschijning van de schitte-

rende heerlijkheid van de Allerhoogste Majesteit Gods - viel hij voorover op 

z’n gezicht. 

 

Ezechiël tot profeet aangesteld 

Maar met dat hij daar lag, hoorde hij een stem (de stem van God) die te-

gen hem zei: ‘Mensenkind’ (klein mensje, mannetje), ‘ga jij eens op je voe-

ten staan, want Ik heb je wat te zeggen’. 

Jij moet voor Mij naar de Israëlieten. Natuurlijk niet naar de Israëlieten 

die nog in Juda en Jeruzalem woonden, maar naar die Israëlieten die samen 

met Ezechiël en Daniël en koning Jojachin al in 605 en 597 naar Babel wa-

ren weggevoerd. Die soldaten en smeden en hovelingen. Dat waren de Israë-

lieten onder wie Ezechiël zou moeten gaan werken. 
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Maar dit zou hem niet meevallen. Dat zei de Here hem bij voorbaat. Eze-

chiël, je zult soms het gevoel hebben of je in de brandnetels bent gevallen. 

O, wat zullen ze je lelijk aankijken. En wat zullen ze boos op je worden als 

je ze mijn boodschap gaat overbrengen. 

Want het zijn zeer ongezeglijke mensen. Ja, dat weten wij ook. Hoeveel 

profeten had de Here nu al niet naar ze toe gestuurd? Hoe lang was Hij ze nu 

al niet aan het waarschuwen? Eeuwen- en eeuwenlang. Van de Richterentijd 

af tot nu toe. Maar luisteren? Ho maar! Ze hadden een bord voor hun hoofd. 

Nu zaten ze notabene in Babel. Weggevoerd. Vreselijk ver van huis. En nu 

zagen ze nóg niet in dat Jahweh vertoornd was vanwege Juda’s zonden. 

Zelfs hun kinderen waren al hardleers: ‘Zelfs de kinderen zijn stug van aan-

gezicht en verstokt van hart’, 2:4. De jongens van Bethel hadden de profeet 

Elisa al lopen uitschelden: ‘Hé, kaalkop, kom op!’  

Maar die hoge, schitterende God had dit vanaf zijn onbeschrijflijk heer-

lijke troon wel gezien. En wat nu? Liet Hij dat goddeloze Jeruzalem nu zon-

der meer verwoesten? Nee, daar zal Hij zelfs nu nog zes jaar mee wachten. 

Hij stuurt de ballingen in Babel zelfs nu nóg een profeet. Die taak zou Eze-

chiël op zich moeten nemen. 

Maar dan zou hij wel een gehoorzame knecht moeten zijn. Hij zou in wat 

God hem zou zeggen niets mogen veranderen. En ook niet bang mogen 

worden of ermee ophouden als de ballingen hem boos zouden aankijken of 

kwaad op hem worden. Gewoon doorgaan, Ezechiël! ‘Hoor je dat, mensen-

kind?’, vroeg de Here. (‘Hoor je dat, mannetje?’) Denk er om, ik stuur je 

naar ongezeglijke mensen. Maar pas op dat je dat zelf ook niet wordt, onge-

zeglijk. Jij zegt alleen wat Ik je zeg, niets meer en niets minder. 

 

Ezechiël eet een boekrol 

Daarop gebeurt er weer iets wonderlijks. Zonder dat duidelijk wordt van 

wie hij was, wordt hem een hand toegestoken met een boekrol daarop. En 

wat men anders nooit deed: die rol was aan twee kanten beschreven, van 

voren en van achteren. Hij stond dus boordevol. 

Toen Ezechiël keek wát er op geschreven stond, zag hij alleen maar som-

bere dingen. Klaagliederen. Ach en wee en anders niets. Daarop hoorde 

Ezechiël die stem weer: Eet die rol op, mensenkind, want alles wat daarop 

staat moet jij de Israëlieten gaan vertellen.  

Nu, dat deed Ezechiël gehoorzaam. Hij at heel die rol op. (Vergeet niet 

dat we nog steeds horen wat hij in een visioen, een soort droom, meemaakte. 

En wat anders onmogelijk is, kan in een droom gemakkelijk.) Dus hij at die 
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hele rol gehoorzaam op. En laat die hem toen nog heerlijk smaken ook, zo 

zoet als honing. Ik denk dat dit betekent dat Ezechiël niets liever wilde dan 

gehoorzaam doorgeven wat de Here hem zou gaan zeggen. 

 

Ezechiël, je moet rekenen op fel verzet! 

Maar o, wat zou het hem tegenvallen. De Here waarschuwde hem nog 

een keer. Mannetje, mannetje, reken niet op succes. Want als Ik je naar de 

heidenen zou sturen, een volk met zo’n onverstaanbare brabbeltaal waar je 

geen woord van begrijpt, dan zouden die misschien wel naar je luisteren. 

Maar jij moet voor me naar Israël. Dat ongezeglijke, harde Israël. Het volk 

met dat bord voor z’n hoofd. Maar denk er om, je zet flink door. Zij hard? 

Jij ook hard! Zij een kop van steen? Ik maak de jouwe nog harder. Als dia-

mant. Nogmaals, niet bang zijn. Al kijken ze nog zo boos, want het zijn nu 

eenmaal ongezeglijke mensen.  

Luister goed naar wat Ik je ga zeggen. Berg m’n woorden op in je hart (= 

onthoud ze goed) en ga ze doorgeven aan je volksgenoten, die medeballin-

gen van je. En of ze nu wel of niet willen luisteren, je gaat naar ze toe en je 

zegt: ‘Zo zegt de Here Jahweh!’. 

 

Wat er toen precies gebeurd is, valt moeilijk uit te maken. In elk geval hoor-

de Ezechiël toen opnieuw een geweldig geruis van de cherubvleugels en de 

wielen van die ‘hemelse gouden koets’. Toen was de verschijning des 

HEREN voorbij. Kunt u begrijpen dat Ezechiël er diep, diep van onder de 

indruk was? Als je zoiets schitterends mag zien als de heerlijkheid van de 

HERE? En als je Hem dan zó over zijn volk hoort spreken en zó’n opdracht 

krijgt? ‘Jij moet namens Mij gaan spreken en Ik maak je daarvoor zo hard 

als … een bikkel? Nee, als een diamant!’ 

Een week lang, zeven dagen, was Ezechiël er ontdaan van. 

 

Ezechiël tot wachter aangesteld 

Na die zeven dagen richtte de HERE Zich nogmaals tot Ezechiël om hem 

nogmaals te waarschuwen: Mannetje, mannetje, wees er diep van doordron-

gen dat Ik je een zeer, zeer belangrijke taak heb gegeven. Net zo belangrijk 

als die van een torenwachter, die op de muren van een stad scherp moet uit-

kijken of hij vijanden ziet naderen. En als hij ze ziet, moet hij natuurlijk 

meteen waarschuwen: ‘Vijanden! Vijanden!’ Zó moet jij ook gaan waar-

schuwen, Ezechiël! 
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Want er zijn goddeloze Israëlieten, die grote zonden doen. Maar als jij ze 

daarvoor niet waarschuwt, dan zal Ik jou later vragen: Zeg, Ezechiël, waar-

om heb jij die man niet gewaarschuwd? Nu is het ook jouw schuld dat hij 

zich niet bekeerd heeft. Ja, zelfs vrome mensen - rechtvaardigen - kunnen in 

grote zonden vallen. Dan moet jij die vromen evengoed waarschuwen, denk 

er goed om! Anders zal Ik je straks vragen: Waarom heb jij die man niet 

gewaarschuwd, Ezechiël? 

Kijk, als ze niet willen luisteren, kun jij het niet helpen. Maar als jij niets 

zegt, vált er ook niets te luisteren, begrijp je? Jíj moet als een goede wachter 

op de muur opletten en bijtijds waarschuwen: Pas op! Dit gaat verkeerd. 

Net als dominees en ouderlingen in onze gemeenten. Als daar christenen 

in grote zonde leven en zelfs de ouderlingen zeggen er niets van, dan zal de 

Here zo’n zondaar straffen. Maar Hij zal tot de ouderlingen zeggen: Waar-

om hebben jullie die man nooit ernstig gewaarschuwd? 

 

De heerlijkheid van de HERE verschijnt voor de tweede maal  

Toen heeft Ezechiël de heerlijkheid des HEREN nog een keer mogen zien. 

Weer dat vuur, die wolk, dat felle geschitter, die prachtige wielen, die che-

rubs met die vier gezichten en vier vleugels, weer dat kristallen baldakijn 

boven die vleugels en daar weer boven die saffieren troon en die gedaante 

van God in die vuurgloed met die regenboogachtige glans er omheen. Alle-

maal net als de eerste keer.  

Ezechiël zegt ook dit maal, dat ‘de hand des Heren op hem was’, 3:22. En 

dat hij weer op z’n gezicht viel. Maar hij kreeg z’n kracht terug en toen werd 

hij opnieuw door de Here aangesproken. 

Ga jij ’s naar huis, zei de Here, en trek jij je eens terug in je woning. ‘Zie, 

men zal touwen om u heen slaan en u daarmee binden, zodat gij u onder hen 

niet kunt begeven’. 

Ik vermoed dat de Here daar dit mee bedoelde. Misschien was Ezechiël al 

meteen begonnen met waarschuwen, maar daar moest hij dan nog even mee 

wachten. Anders zouden de ballingen meteen al genoeg van hem krijgen en 

zou zijn werk nu al onvruchtbaar worden. Dus voorlopig thuis blijven. Wij 

kennen ook de beeldspraak: aan huis gebonden zijn. 

God zou wel laten weten wannéér Ezechiël beginnen moest. Voorlopig 

zou Hij Ezechiëls tong om zo te zeggen nog even aan zijn verhemelte laten 

kleven. Niet letterlijk natuurlijk, maar figuurlijk. Ezechiël zou nog even 

moeten zwijgen, tot God hem het sein gaf dat hij moest beginnen. 
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Maar dan zou hij ook moeten beginnen zoals God het hem had voorge-

houden. Flink en doortastend. Gehoorzaam. En trouw aan zijn Zender en 

diens boodschap. Niet bang voor harde snoeten, zelf met een nog hardere 

snoet. 

 

Wat kunnen wij hieruit leren? 

Hiermee heb ik de eerste drie hoofdstukken van het boek Ezechiël voor u 

naverteld. Ik hoop dat als u ze nu voor uzelf nog eens naleest, ze wat duide-

lijker zijn geworden. Ik heb ze expres eerst maar eens naverteld, zonder ze 

door toepasselijke opmerkingen te onderbreken. Moet dat nu nog? Of hebt u 

de les voor uzelf al begrepen en ter harte genomen? 

Zo’n heilige Oppermajesteit is de God en Vader van onze Here Jezus 

Christus. Als u bidt, spreekt u met die God. Als u de bijbel leest, wordt u 

toegesproken door die God. En nu liet Hij Ezechiël nog maar iets van zich-

zelf zien en nog wel in een visioen. En dáárvan viel hij al plat op z’n gezicht 

en was hij een week lang verbijsterd en diep ontdaan. Kunt u nagaan! 

Die Oppermajesteit spreekt nu zijn Woord tot de christenheid waartoe wij 

behoren. De roomse, gereformeerde, lutherse en methodistische kerken in 

onze wereld. In al die kerken ligt ook het boek Ezechiël met dit visioen. 

En nu vergeléék ik in ’t voorbijgaan de taak van de profeet Ezechiël wel 

even met die van dominees en ouderlingen, maar wij dominees zijn natuur-

lijk ver, zeer ver de minderen van deze priester-profeet. Tot hém richtte God 

zich rechtstreeks; wij dominees mogen het alleen maar uitleggen. 

Maar u voelt wel: dat moet dan ook bloedernstig gebeuren. Want als God 

deze profeet al zo dringend waarschuwde: Mijn Woord, mijn Woord en 

niets meer of minder!, dan geldt dit natuurlijk helemaal voor de hedendaagse 

dienaren des Woords: Gods Woord, Gods Woord doorgeven! Niets meer, 

maar ook niets minder! 

Want daar zullen wij en onze kinderen het allemaal van moeten hebben. 

Van wat God in zijn Woord ons te zeggen heeft. Dát moet u van uw domi-

nees eisen: dat ze u onderwijzen in het Woord van God. En niet het woord 

van weet ik welk mens, hoe godsdienstig of geleerd ook. Want dan schittert 

dat dienaartje wel (‘O, wat is die dominee van ons ‘bij’!’) maar dan hoort u 

hét Woord niet. En dat moet verkondigd worden. ‘Tijdig en ontijdig’, zei 

Paulus tegen Timotheüs. Lust iemand het niet? Pas dan op dat je het niet aan 

zíjn smaak aanpast. 

God geve ons nu en in de toekomst nog in ruime mate dienaren des 

Woords, die uit de schatkamer van het Woord oude en nieuwe schatten te-
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voorschijn brengen. Onvervaard voor de verleidingen - ook de godsdienstige 

- van de geest der eeuw. Altijd weer doorgaand met de verkondiging van 

wat Gód in zíjn Woord ons te zeggen heeft. Desnoods net als Ezechiël, met 

een kop zo hard als een diamant! 
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EZECHIËL 4 EN 5 

DE VEROVERING VAN JERUZALEM 

ZINNEBEELDIG VOORZEGD 

 

Daar zaten ze nu, de eerste en tweede groep Jeruzalemmers die koning Ne-

bukadnezar als eersten naar Babel had meegevoerd. Daar waren om te be-

ginnen ex-koning Jojachin met de koningin-moeder en een aantal hoge poli-

tici. Verder zaten daar smeden en andere onmisbare vaklui. Maar uit Jeremia 

29 weten we, dat Nebukadnezar ook een aantal priesters en profeten had 

meegenomen. Wij zouden zeggen: er zaten daar onder die eerste groep bal-

lingen ook dominees. 

 

De stemming onder de gedeporteerden 

En hoe was de stemming nu onder deze weggevoerden? Want die zaten 

eindeloos ver van huis! Nu, leest u daarvoor Jer. 29 maar eens na, dan ziet u 

hoe zij hun situatie beschouwden. 

Nee, ze lieten de moed daar beslist niet zakken. Waarom zouden ze ook? 

De oorlog was toch nog lang niet afgelopen? Jeruzalem stond er nog steeds 

en Nebukadnezar was toch met zijn leger weer afgetrokken? Trouwens, wat 

dacht u van Egypte? Dat was toch nog steeds niet veroverd! Maar het meest 

hadden de mensen aan wat de meegevoerde ‘dominees’ zeiden. Geweldig 

zoals die het moreel van de ballingen hadden opgevijzeld. 

Dacht iemand nu heus, zo zeiden die ‘geestelijken’, dat Jahweh ooit zijn 

heilige tempel zou laten veroveren? Nee, er zal geen heiden één voet in 

Gods heilige voorhoven zetten, weest u daar maar gerust op. Sommigen van 

die weggevoerde valse profeten worden in Jer. 29 bij name genoemd: Achab 

en Zedekia en Semaja. 

Die Semaja had zelfs vanuit Babel een brief geschreven naar de priester 

Zefanja met de boodschap: Waarom treden jullie daar in Jeruzalem niet 

streng op tegen die zogenaamde profeet Jeremia? Want die man heeft ons 

hier een brief geschreven met de opdracht dat wij hier maar huizen moeten 

bouwen en onze kinderen laten trouwen, omdat het volgens hem nog zeven-

tig jaar - zeventig jaar! - zal duren voordat we weer naar huis komen. Kun je 

die man niet in de boeien slaan? Wordt bij jullie de kerkelijke tucht nog wel 

gehandhaafd? 

Zo was de stemming onder die eerst-weggevoerde ballingen in Babel. Ze 

lieten hun koffers om zo te zeggen onuitgepakt staan, want het kon onmoge-
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lijk lang duren eer zij naar Jeruzalem terug zouden keren. Dus van de ont-

zettende verbondsvloek die de HERE over Juda en Jeruzalem begon uit te 

gieten zagen zij niets. Wénsten zij ook niets te zien. Het waren keiharde, 

onverootmoedigde Judeeërs, in die houding nog gestijfd door een stel even 

verblinde, Zelotische ‘dominees’. 

Geen wonder dat de Here bij Ezechiëls roeping nadrukkelijk tegen hem 

zei (we lazen dat vorige keer): Denk er om, niet bang zijn! Zij hard? Jij ook 

hard! Ik zal je een gezicht van diamant geven. Nu, dat zou Ezechiël hard 

nodig hebben. Want nu krijgt hij zijn eerste opdracht als profeet. 

 

Ezechiël moet het valse optimisme gaan bestrijden 

En wat zou die inhouden? Die ‘arme ballingen’ troosten: ‘Houd maar 

moed, broeders en zusters. U gaat weer gauw naar huis. Vertrouw maar flink 

op God. Hij zal ons vast verlossen!’ Zó preekten de meegevoerde valse pro-

feten als Semaja. Maar Ezechiël moest juist de óndergang van Jeruzalem 

gaan aankondigen. Niet: jullie gaan weer gauw naar je familie en bekenden 

terug. Maar: jullie familie en bekenden zullen óók hier komen! Voorzover 

ze er tenminste het leven van af zullen brengen. 

Deze ontzettende onheilsprofetie heeft de Here zijn volk in Babel gege-

ven, ten eerste door een aantal figuurlijke voorstellingen (Ez. 4, 5) en ten 

tweede door een aantal rechtstreekse voorzeggingen Ez. 6,7). Wij gaan nu 

de eerste profetieën eens na, de zinnebeeldige. 

 

Ezechiël moet 390 + 40 dagen voor een maquette van het belegerde Je-

ruzalem gaan liggen 

De Here zei namelijk (in mijn woorden gezegd) dit tegen de profeet. Eze-

chiël, je moet een tegel nemen, die voor je neerleggen en daarop de stad 

Jeruzalem tekenen. Nu, dat konden de ballingen natuurlijk net zo makkelijk 

herkennen als inwoners van Kampen het silhouet van hun stad zouden her-

kennen met haar torens en poorten. Zo herkenden de Jeruzalemmers in Eze-

chiëls tekening op die tegel meteen hun geliefde Jeruzalem, met haar poor-

ten, het diepe Kidrondal, haar hoge burcht Sion en vooral met haar tempel 

van Salomo. 

Welnu, zei de Here verder, wanneer je daarmee klaar bent, moet je aller-

lei belegeringsmateriaal om de stad tekenen. Laat een belegeringsschans 

zien, die de hele stad insluit. En ook een belegeringswal, zo’n geplaveide 

weg, waarover de zware wagens van de belegeraars kunnen rijden. Teken 

ook legerkampen, barakken waarin de vijandelijke soldaten eten en slapen. 
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Teken verder een aantal stormrammen, met zware, met ijzer beslagen balken 

waarmee je gaten in een stadsmuur kunt rammeien. 

Neem vervolgens een ijzeren bakplaat en zet die tussen jou en die tegel. 

Als een ijzeren muur tussen jou en de stad. En dan moet je voortdurend naar 

de stad (de tekening van de stad) blijven kijken, zoals belegeraars doen. 

Want jij gaat Jeruzalem als het ware belegeren. Met jouw zinnebeeldige 

belegering ga Ik de ballingen een les leren, een zichtbare preek geven. 

Want jij moet achter die ijzeren bakplaat gaan liggen. Eerst 390 dagen op 

je linkerzij en dan 40 dagen op je rechterzij. Zo ga jij onafgebroken naar die 

‘maquette’ van het belegerde Jeruzalem liggen kijken. In een neergedrukte 

houding. Om zo de neerdrukkende schuld van die stad uit te beelden. Voor 

elk jaar van haar afval laat ik je één dag liggen. Dus de Here vond dat Hij al 

meer dan vierhonderd jaar door Israël verlaten was. Nu, u weet dat er op het 

eind van Salomo’s regering al afgodstempels in Jeruzalem stonden. 

Zo zou Ezechiël zinnebeeldig Jeruzalems aanstaande ondergang moeten 

aankondigen. Op z’n zij, niet voor de tekening van een bevrijd, maar van 

een belégerd Jeruzalem. Natuurlijk zouden er dan voorbijgangers aan hem 

vragen: ‘Wat doet ú daar nu?’ Waarop Ezechiël telkens opnieuw zou moeten 

vertellen dat de Here helemaal niet van plan was de stad te behouden, maar 

dat Hij op het punt stond die slechte stad ontzettend te gaan stráffen. 

Je kon het aan Ezechiëls ene arm zien, want die mouw was opgestroopt. 

Ook een zinnebeeld. Denk maar aan onze zegswijze: ‘Moet ik eens even 

mijn mouwen opstropen?’ Nu, God de HERE had z’n mouwen om zo te zeg-

gen al opgestroopt om Jeruzalem te slaan! 

Dat Ezechiël zulke dingen inderdaad ook nader verklaard heeft, blijkt 

mijn inziens uit vs. 7: ‘Gij zult uw blikken vast op het belegerde Jeruzalem 

richten, met ontbloten arm, en er tegen profeteren’. Mij dunkt dat Ezechiël 

heus z’n mond geopend heeft om te verklaren wat hij daar lag te doen: Isra-

ëls vreselijke, neerdrukkende schúld uitbeelden en z’n daarom nu komende 

straf. 

Om die uit te beelden zou de Here de arme profeet 430 dagen aan de 

grond kluisteren. Als er in vs. 8 gezegd wordt dat de Here ‘touwen om hem 

heen zou slaan, zodat hij zich niet kon omdraaien’, dan zou ik dat zinne-

beeldig willen opvatten. Als een belofte van de Here dat Hij z’n arme knecht 

wel zou helpen die zware taak te volbrengen: 390 dagen op z’n ene zij te 

blijven liggen en 40 dagen op z’n andere. Wij zeggen toch ook nog wel dat 

een zieke ‘aan bed gekluisterd’ was. Dan is dat ook beeldspraak. 
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Ook de ellende van het komende beleg zinnebeeldig verkondigd 

Maar Ezechiël zou niet alleen moeten verkondigen dat Jeruzalem een 

nieuw beleg te wachten stond, maar ook hoe dat beleg zou verlopen. In één 

woord: afgrijselijk. Ook dat heeft hij op Gods bevel door zinnebeelden moe-

ten verkondigen. Dat lezen we in de tweede helft van Ez. 4, namelijk vs. 9 

tot 17. 

Om te beginnen zou er in dat onverootmoedigde Jeruzalem een vreselijke 

hongersnood uitbreken. Dat liet de Here Ezechiël zó uitbeelden, dat hij maar 

heel weinig zou mogen eten. Alleen brood. En wat voor brood. Geen brood 

van tarwe gebakken, zelfs geen gerstebrood, maar heel raar brood, gebakken 

van een mengsel van zes graansoorten en peulvruchten. Dit betekende dat er 

van al die veldvruchten maar heel weinig in het belegerde Jeruzalem ver-

krijgbaar zouden zijn. Daarom mocht hij ook maar één keer per etmaal eten. 

En dan nog maar twintig sikkels, dat is vermoedelijk zo’n 200 gram, twee 

ons en dat per dág! Zó zou het straks in Jeruzalem gaan. 

Trouwens, ook water zou zeer schaars worden. Daarom mocht Ezechiël, 

als hij daar op z’n zij voor die plaat van Jeruzalem zou liggen, ook amper 

één liter water per dag drinken. En dat in zo’n warm land! En daar moest hij 

dan ook z’n brooddeeg nog van bereiden. 

En dat rare brood moet je dan voor aller oog bakken op gedroogde ontlas-

ting van een mens, beval de HERE. Zeker, in het Oosten werd vaker gebak-

ken op gedroogde mest, maar Ezechiël moest ménselijke uitwerpselen als 

brandstof gebruiken! Dit zou voor de omstanders óók een les bevatten. Zó 

gaat God zijn heilige volk straks in de heidense ballingschapslanden veront-

reinigen en óntheiligen! 

Maar toen klaagde de arme profeet: ‘Ach, Here, dat niet! Laat me alstu-

blieft m’n brood niet moeten bakken op gedroogde ménsendrek. Want vanaf 

m’n kinderjaren heb ik nog nooit één van uw reinheidswetten overtreden’. 

Toen zei de HERE: Goed, gebruik dan maar gedroogde rundermest. Zó kon-

den die eerst-weggevoerde ballingen, die zo vurig hoopten op een spoedige 

ineenstorting van het Babylonische wereldrijk en een snelle terugkeer naar 

Jeruzalem, bij die op de grond liggende profeet zien wat hun achtergebleven 

familie en bekenden in Jeruzalem wérkelijk te wachten stond. Een vreselijk 

beleg. Met schreeuwend gebrek zelfs aan de allereerste levensbehoeften, 

zoals water en brood.  

‘Mensenkind’, zei de Here (misschien wel toen Ezechiël zich na 390 da-

gen eindelijk van zijn linkerzij op zijn rechterzij gekeerd had), ‘Ik ga de staf 

des broods in Jeruzalem verbreken’. Ze zullen ervan in paniek raken wan-
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neer ze de water- en broodvoorraad al verder zullen zien slinken, terwijl ze 

al versmachten van dorst en creperen van de honger. 

U weet dat dit allemaal is uitgekomen, toen Nebukadnezar in 588 voor 

Christus opnieuw voor Jeruzalem verscheen en de stad anderhalf jaar bele-

gerde, tot ze in 586 voor zijn stormrammen bezweek. 

 

Wat zich toen voor tonelen in Jeruzalem hebben afgespeeld, kunt u lezen in 

de boeken Koningen, Kronieken en Klaagliederen. Maar toen wáren ze ge-

beurd. Hier in Ez. 4 en 5 staan we nog voor het beleg. Ik zei u vorige keer al 

- ik mag dat wel even herhalen - dat déze ballingen al tien en meer jaar vóór 

de grote massa waren weggevoerd en dat deze profetieën begonnen zijn in 

het jaar 592 v. Chr. - zes jaar voor de val van Jeruzalem. Toen heeft de Here 

aan die eerst-weggevoerden door de dienst van Ezechiël ook nog door een 

ander zinnebeeld laten weten hoe het de zondige stad vergaan zou. Dit lezen 

we in Ez. 5:1-4. 

 

Het beeld van Ezechiëls afgeschoren hoofd- en baardhaar 

De HERE zei namelijk (weer in mijn woorden gezegd) ook dit tegen Eze-

chiël: ‘En jij, mensje, jij neemt een scherp zwaard en dat gebruik je als 

scheermes. Daar scheer je je hoofdhaar mee af en je baard. En dan verdeel je 

die hoop haar in drie porties. (U ziet tussen haken dat de profeet ook wel 

eens even overeind gekomen is; dat zal hij ook wel gedaan hebben als hij 

z’n brood bakte.) 

Eén derde van die hoop haar moet je als je klaar bent met je zinnebeeldi-

ge belegering in de stad verbranden. Natuurlijk niet in de échte stad Jeruza-

lem, want de profeet zat in Babel, honderden kilometers van Jeruzalem ver-

wijderd. Nee, die eerste portie haar moest hij verbranden midden op die 

plaat van Jeruzalem, op die tegel. 

’n Vreselijke voorstelling! Zó zou het met een heleboel Jeruzalemmers 

gaan, tijdens of na afloop van de belegering. Omgekomen. Van honger of 

door een Babylonische pijl of zwaard. 

Dan moet je de tweede portie haar nemen en daar flink met dat zwaard 

omheen slaan. Zo zal het gaan met hen die het beleg nog wel zouden overle-

ven, maar op hun vlucht uit de stad omgebracht zouden worden. 

En het laatste, het derde deel van je haar, moet je omhoog werpen en door 

de wind laten wegblazen. Dat duidt ook op overlevenden, maar die zullen 

eveneens alsnog door het zwaard achtervolgd worden. Een heel klein deel 

van die derde portie mag je vastbinden in de slippen van je kleed. Dat zal 
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duiden op overlevenden die zowel het beleg als de inneming zullen overle-

ven en eveneens in ballingschap worden weggevoerd. Maar zelfs van dát 

groepje zullen er nog omkomen. Pak daarom nog een paar haren van die 

derde portie en verbrand die ook. Want ook onder die weinigen zullen er 

nog onder het vuur van Gods toorn moeten bezwijken (denk maar aan de 

vermoorde stadhouder Gedalja, Jer. 40v). 

Met deze zinnebeelden profeteerde Ezechiël Jeruzalems ondergang. 

 

De HERE verklaart Jeruzalems strafwaardigheid 

En waarom zou de Here straks al die vreselijke dingen laten gebeuren? 

Zijn eigen volk laten verhongeren en verdorsten en door Babylonische sol-

daten ombrengen? Ook dit heeft de Here door Ezechiël aan de ballingen 

laten vertellen. Dat lezen we in Ez. 5:5-17. 

Waarom God zijn volk zo ontzettend zou gaan straffen? 

 

Vanwege z’n verzondigde uitverkiezing! 

Welke stad was door God de Here zó hoog geëerd als Jeruzalem? Welke 

stad had onder de landen en volken zó’n ereplaats ontvangen? Al in de tijd 

van David, eeuwen geleden bezat ze die. En waar was God komen wónen in 

een tempel, onder Salomo? Wij zouden nu zeggen: Waar heeft God zijn 

heilig Evangeliewoord zó ruim bekend laten maken als in Europa en Ameri-

ka? 

Maar het was met Jeruzalem gegaan naar het spreekwoord: Hoe hoger 

verheven, hoe dieper val. Nu had de Here zulke beste, heilzame inzettingen 

en verordeningen gegeven. Maar wat had Jeruzalem ermee gedaan? Ze god-

deloos aan haar laars gelapt. Vreselijk! Zóiets had God onder heidenen zelfs 

nog nooit gezien. Dat ze nog wel in een tempelstad hun eigen god zo oneer-

biedig behandelden. 

Maar nu was Gods geduld uitgeput. Nu zei de Here God: Ik zál jullie! Ik 

zál jullie! Ik zal jullie zó zwaar gaan straffen, dat de hele wereld erover 

spreken zal. Omdat nog nooit ergens gebeurd is wat in Juda en Jeruzalem 

zal gaan gebeuren. Ik zal kannibalen van jullie maken. Vaders die hun eigen 

kinderen opeten en kinderen die gek van honger hun eigen vader zullen 

opeten. 

Want zo hoog als Jeruzalem was nog nooit één stad bevoorrecht. Maar 

zoals Jeruzalem gezondigd had, zo had nog nooit een stad gezondigd. Daar-

om zal Jeruzalem nu ook gestráft worden als nog nooit een stad gestraft is. 

Alles navenant. 
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Nog erger dan de heidenen 

Nee, nogmaals, wat men in Jeruzalem had durven uithalen, had nog nooit 

een heidens volk tegenover zijn afgod gedaan. De tempel van Jahweh, zijn 

eigen huis, misbruiken voor beelden van andere goden! In Gods eigen huis 

offers brengen aan een andere god! 

Daarom liet Jahweh weten dat Ezechiël niets teveel gezegd had toen hij 

als een zinnebeeldige prediking veertien maanden voor die tegel op de grond 

gelegen had. Met dat beetje brood en dat beetje water. En zijn prediking met 

die drie hoopjes haar, dat vuur en dat zwaard. Want God stond op het punt 

zijn volk te vuur en te zwaard te lijf te gaan. 

De HERE kende nu werkelijk geen pardon meer. Dit ontzettende kwaad 

zou Hij ook ontzettend gaan stráffen. Eerst door de honger en de pest. Daar-

na ook nog eens door het zwaard. En tenslotte door de ballingschap voor de 

resterende overlevenden. Heel Jeruzalem gaat in puin. Iedere reiziger die er 

straks voorbij komt, zal bij zichzelf zeggen: ‘Ontzettend! Is dit het prachti-

ge, wereldberoemde Jeruzalem?’ 

Zo zouden zijn inwoners aan de weet komen wie God is indien zijn volk 

zijn verbond zo trouweloos schendt als zij gedaan hadden. Een God zoals 

Hij Zich door Mozes al geopenbaard had: ‘Want Ik de HERE, uw God, ben 

een naijverige God’, d.w.z. een jaloerse God, die het niet kan uitstaan dat 

zijn volk het met een andere god houdt. Zeker, dan waarschuwt Hij het heel 

lang, want Hij is zeer lankmoedig. Maar als er dan naar al zijn waarschu-

wingen niet geluisterd wordt, ja dan kan Hij voor zijn eigen volk veranderen 

in een woedende beer! 

 

Wat kunnen wij hieruit nog leren? 

Om te beginnen dat de Here, onze God, de Vader van onze Here Jezus 

Christus, ook zó is! Beter gezegd: ook zó kan zijn. En voor wie? Voor de 

wereld? Voor zwart Afrika, waar de medicijnman en de toverdokter de arme 

heidenen nog in de ban van afgodsbeelden en boze geesten houden? Nee, 

voor ons, de christenheid, die in Israël is ingelijfd. Voor de landen en volken 

die de bijbel mochten ontvangen. En daarmee de reddende kennis van onze 

lieve Zaligmaker, die gestorven is opdat wij zouden leven. 

Heeft de christenheid het sinds de Romeinse tijd beter gedaan dan het 

oude Israël? Is Nederland beter dan Jeruzalem? Of is het opnieuw waar: wat 

hier gebeurt, doen zelfs heidenen niet. Heidenen zeggen hun vooroudergees-

ten niet zo gauw vaarwel, vraag dat maar aan onze zendelingen. Maar Ne-
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derland zegt God steeds meer vaarwel. Wat hier gebeurt - ongeboren kinde-

ren vermoorden in de schoot van hun moeder - dat doet geen heidenvolk op 

die schaal. Dat doen alleen de volken die met Gods Woord gezegend wer-

den. West-Europa, Rusland, Amerika. Daarom is het te vrezen, dat óf wij-

zelf nog bij ons leven óf onze kinderen na ons aan den lijve zullen onder-

vinden, dat er sinds Ezechiël geen andere God gekomen is. 

Eén die het goddeloze Westen wel eens op een ontzettende wijze kan 

gaan straffen vanwege de eeuwenlange verbondsverlating. En weest op uw 

hoede voor de valse profetie, voor dominees á la Semaja, de collega van 

Ezechiël, die notabene vanuit Babel per brief de kerkelijke autoriteiten in 

Jeruzalem opwekte om Jeremia onder tucht te zetten. Valse profeten zijn 

ook niet báng voor de HERE, daar kunt u ze ook vaak aan herkennen. Ze 

spreken ook eeuwig en altijd uitsluitend over ‘heil’. 

Waarom de HERE dan Ezechiël en Jeremia nog stuurde? Wat dacht u? 

Waarom spreekt u uw kind streng toe als het zich misdragen heeft? Om het 

in zijn kwaad te stijven of het daarvan af te brengen? En wat ziet u dan het 

liefst? Dat uw kind onder uw vermaning z’n hoofd buigt. Dat er tranen van 

berouw in z’n ogen springen. Dat het zich onder uw strenge woorden ver-

ootmoedigt. Dat het klein wordt. Heel timide. Dat alle bravoure van zo-even 

wegsmelt. 

Nu, dát zocht de Here door de prediking van Ezechiël onder de eerst-

weggevoerden in Bábel en dat zocht Hij door de prediking van Jeremia on-

der de achtergeblevenen in Jerúzalem. Als ze eens in schreien waren uitge-

barsten voor de Here! Als koning Zedekia zich eens op het laatste nippertje 

had verootmoedigd! Dan was het niet zo erg geworden als wij lazen. Dan 

hadden er nog levens gered kunnen worden.  

Daarom is het in onze tijd níet de primaire roeping van alle vromen te 

zingen: ‘Geen onheil zal de stad verstoren waar God zijn woning heeft ver-

koren’, want dat kon wel eens valse profetie zijn. Zoals die van die ‘domi-

nees’ in Babel. Maar die roeping is wél: zich diep voor de Here te veroot-

moedigen. De zonden van onszelf tezamen met die van onze voorouders 

belijdend, vgl. Ps. 79:8, Ezra 9, Neh. 9, Dan. 9. En God de HERE bij voor-

baat gelijk geven als Hij de voormalige christenvolken even streng zou straf-

fen als destijds het goddeloze Jeruzalem. Als er zulke voorbidders eens 

steeds meer kwamen! ‘Wie weet zou de Here Zich dan nog over ‘ons’ ont-

fermen!’ 
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EZECHIËL 6 EN 7 

GODS GERICHTEN ZULLEN KOMEN 

OVER LAND EN VOLK 

 

Weet u nog dat de profeet Ezechiël op een tegel een tekening moest maken 

van een belegerd Jeruzalem? En dat hij daarvoor op de grond moest gaan 

liggen, 390 dagen op z’n ene zij en 40 dagen op z’n andere zij? En maar 

kijken en kijken naar de stormrammen en belegeringswallen op die tegel. En 

maar één keer per dag 200 gram brood eten. 

Waar diende dat voor? Wel, voor Ezechiëls omgeving. U weet dat deze 

profeet samen met een heleboel hooggeplaatste Judeeërs al in 597 voor Chr. 

door Nebukadnezar was meegenomen naar Babel. Tien jaar voor de grote 

massa zou volgen. En hoe was de stemming onder die eerst-weggevoerden? 

Zeker wel bedrukt en verslagen? Kunt u denken! Ze waren vol goede moed. 

Nebukadnezar had de oorlog nog niet gewonnen! Egypte kon hem nog best 

verslaan en dan gingen zij allemaal weer gauw naar het vaderland terug. U 

dacht toch zeker niet dat God zijn heilige tempel in heidense handen zou 

geven? De meegevoerde dominees spraken ook in deze geest. Kortom, ze 

waren allen stekeblind voor de ontzettende verbondswraak die de HERE op 

het punt stond over Juda en Jeruzalem uit te gieten. 

En daar hebt u nou Ezechiëls roeping. Hij moest die verblinde ballingen 

daar in Babel als Woord van God voorhouden: U weer gauw naar huis en 

familie terug? Gods gerichten zullen komen over land en volk. Jeruzalem 

gaat er aan en wie het zullen overleven komen ook hierheen! Dat moest de 

profeet in Ez. 4 en 5 symbolisch verkondigen door de tekening van het bele-

gerde Jeruzalem. En dat heeft hij daarna ook in ronde woorden moeten ver-

kondigen. Onder andere in Ez. 6 en 7, de hoofdstukken die ik nu met u wil 

bespreken. 

 

De oorzaak van Gods gerichten 

Ja, waaróm zou het in Juda en Jeruzalem nog erger worden dan het nu al 

was? Waren dit soms pure atheïsten, die zeiden: ‘Ik geloof niet dat er zoiets 

als een god bestaat’. O nee, er was in Juda en Jeruzalem ontzettend veel 

godsdienst. Overal in het land zag je heilige hoogten, heilige bronnen, heili-

ge palen en heilige samenkomsten. Godsdienst was er meer dan genoeg. 

Maar alle godsdienst is de Here niet naar de zin alleen omdat het gods-

dienst is. Afgodsdienst is ook godsdienst, maar je maakt er de Here God 



 18 

woedend mee. Dat had Hij al door Mozes in de woestijn laten zeggen in de 

Tien Geboden. Denk er om dat je geen afgoden in huis haalt. En dat je mij 

niet met beelden gaat vereren. 

Maar Israël had het wél gedaan. Als Jozua nauwelijks gestorven is, zie je 

ze al komen, de Baäls en Astartes. Samuël en David dringen die dan wel een 

tijdje van het toneel, maar Salomo laat op zijn oude dag hoogten bij Jeruza-

lem inrichten voor de goden van zijn heidense vrouwen. Zelfs die wijze man 

verviel tot die dwaasheid. 

Dan komt Jerobeam. Dient die ook afgoden? Welnee, die dient de HERE. 

Alleen … mét twee indrukwekkende gouden kalverenbeelden. Prachtige 

symbolen van de vruchtbaarheid, die Jerobeam van Jahweh verwachtte. 

Maar ’t was eigenwillige godsdienstigheid.  

En zoals het later zo vaak zou gaan: vader en moeder eigenwillig gods-

dienstig? Kinderen de wereld in. Jerobeam eigenwillig de HERE dienen? 

Achab dient de Baäls. Vader en moeder heel ‘zwaar’ in de godsdienst? Kin-

deren socialist of liberaal. Ga maar na hoe vaak het zo gegaan is. 

Ook in Israël kwam men van eigenwillige godsdienst voor Jahweh tot af-

goderij met Baäl en Astarte. En dat was me een smeerboel! Daar behoorden 

feesten bij waarbij iedereen met iedereen seksuele gemeenschap mocht heb-

ben. ‘Op elke hoge heuvel en onder elke groene boom’. Walgelijk. 

Hoelang duurde dat nu al? Gideon had er al tegen gevochten en een paar 

honderd jaar geleden Samuël en David. En die man Gods uit Juda, die Jero-

beam kwam waarschuwen. En Elia en Elisa en Amos en Jesaja. Hele rijen 

profeten had God gestuurd. En wat had het geholpen? Niets. Het hele land 

was er nog boordevol van. 

Maar nu was God het zat. Meer dan zat zelfs. Nu ging God er een eind 

aan maken en dat moest Ezechiël die hardleerse mensen in Babel aan het 

verstand brengen. Met hun onuitgepakte koffers en hun voortdurende: 

‘Wanneer zouden we weer naar huis gaan? Zou dit het laatste jaar in Babel 

worden?’ 

‘Mensenkind’, zei de HERE tegen Ezechiël, ‘richt je blikken in de richting 

van Jeruzalems bergen, waarop al die gemene afgoderij wordt bedreven en 

zeg ze in mijn Naam dat Ik de hele vrome rommel ga vernietigen. Hun alta-

ren sla Ik aan puin en de afgodsdienaars zullen er dood voor liggen. Dát 

wordt de toekomst. Voor heel Juda.’ 

‘Mestballen’ noemt de HERE de afgodsbeelden in vs. 5. Zó mag u vs. 5 

ook lezen: ‘Hun lijken smijt Ik voor de voeten van die mestballen …’. Dat is 

wat anders dan ‘waardering hebben voor andere godsdiensten’. ‘Waarde-
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ring’ hebben voor de prullen waar de arme heidenen voor op hun knieën 

liggen en levenslang in angst zitten? Onthoud dit eens, jongelui, voor als het 

op school over de wereldgodsdiensten gaat. Ezechiël had het over ‘mestbal-

len’ van goden. 

Maar Jahweh was Jahweh. En dat zou Juda de komende jaren aan de 

weet komen. Jahweh is Jahweh! Als Hij een verbond heeft, dan houdt Hij 

het ook. Ten goede en ten kwade. In zegen én vloek. Want álles wat Ezechi-

ël verkondigde, was op de keper beschouwd oud nieuws. De HERE had het 

bij monde van Mozes al gezegd. Lees het maar na in Lev. 26. Eén van de 

belangrijkste hoofdstukken in de hele bijbel. De sleutel voor het verstaan 

van de profetische boeken. 

Mozes had al gewaarschuwd: pas op als je God verlaat, zul je Hem van 

een andere kant leren kennen. Dan gaat je hele land en volksbestaan er aan. 

Dan haal je je de grootste ellende op de hals. Ja, dan zal Hij je het goede 

land dat je nu krijgt in zijn woede weer uit smijten. Nu. Juda zou aan de 

weet komen dat God zich aan zijn afspraken houdt. ‘En gij zult weten dat Ik 

de HERE ben’. 

Vreselijke dingen stonden Juda en Jeruzalem te wachten. Geloof maar dat 

de arme Ezechiël er bij heeft gesidderd. Hij kende Jeruzalem evengoed als u 

Barneveld en Amersfoort. Gaat dat allemaal aan puin? Ja, Ik wil zelfs dat jij 

nadat je dat gezegd hebt hard gaat applaudisseren! Dat lezen we in 6:11: 

‘Zo spreekt de Heer Jahweh: Vooruit, in je handen klappen en met je 

voeten stampen! En ‘foei’ roepen over al die gruweldaden van je landgeno-

ten …’ 

Arme Ezechiël. Als méns had hij natuurlijk het liefst willen huilen van 

ellende. Z’n geliefde land en Jeruzalem kapot. Maar als profeet mocht hij 

niet treuren. Hij moest applaudisseren. In zijn handen klappen. Alsof hij het 

er roerend mee eens was en het prachtig vond. 

Dit over de oorzaak van Gods gerichten over Juda en Jeruzalem. Dat was 

de godsdienst! Niet het gebrék aan godsdienst, maar de valsheid in de gods-

dienst. Israëls ‘vrome’ zonden, daarover had Jahweh zich nu al eeuwen boos 

gemaakt. Die staan voorop. Waarop dan in hfd. 7 ook nog de bloedschulden 

volgen en het sociale onrecht. 

Zo leert een mens z’n tijd en situatie verstaan. 

Laat u daarbij vooral niet misleiden door drukke godsdienstigheid. Dat 

zegt op zichzelf nog niks. Of liever, die kan juist Gods gerichten naderbij 

halen. Er is godsdienst die God woedend maakt. 
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Het verloop van de gerichten 

Nu doe ik u misschien een plezier als ik eerst even een paar jaartallen op-

haal die bij dit bijbelboek van groot belang zijn: 

  

597 Nebukadnezar neemt Ezechiël, de koningin-moeder, een 

groot aantal hooggeplaatsten en voor de wapenindustrie on-

misbare smeden mee naar Babel. Juda is praktisch ontman-

teld. 

592 Ezechiël krijgt z’n eerste visioenen aan de Kebar. Hij ziet de 

heerlijkheid des HEREN op een Goddelijke gouden koets. 

586 Nebukadnezar neemt Jeruzalem opnieuw in, verwoest de stad 

en neemt de bevolking mee naar Babel. 

 

Dus tussen Ez. 6 en 7 én de vervulling daarvan liggen misschien wel vijf 

jaar. Het léék er eenvoudig nog niet op dat het zo zou gaan. Jeruzalem léék 

er juist genadig vanaf te komen. En de tempel léék juist gespaard te worden, 

precies zoals alle stoere valse profeten verkondigden: ‘De tempel Gods gaat 

nooit verloren, halleluja!’ Het leek allemaal met een sisser af te lopen. 

In die situatie lag de arme Ezechiël voor die tekening en moest hij in de 

richting van Israëls bergen roepen wat wij van hem lezen. Ik kan u in deze 

bijbellezingen natuurlijk alleen maar wat behulpzaam zijn bij uw persoon-

lijke lezing van deze hoofdstukken. Maar als u ze nog eens naleest, zult u 

wel merken dat Ez. 7 veel herhalingen bevat. De ondergang van Israëls be-

volking wordt er bijvoorbeeld niet één keer, maar driemaal in aangekondigd. 

Waarom? Men heeft geantwoord: omdat men zo fanatiek geloofde dat Jeru-

zalem en vooral de tempel nooit voorgoed in heidense handen konden val-

len. Maar je kunt ook zeggen dat die herhaling veroorzaakt wordt door de 

heftige gemoedsbeweging van de profeet.  

Want Ezechiël fungeerde nu wel als ‘mond van God’, maar daarom bleef 

hij wel een gewoon ‘mensenkind’. Nu, ik geef het u te doen: eindeloos ver 

van je huis tussen een troepje medegevangenen te zitten en hun dan met 

Goddelijke zekerheid te moeten vertellen dat heel Nederland er aan gaat, 

Barneveld incluis. Zó heeft Ezechiël het beleefd. Nu, als je iets ontzettends 

moet vertellen, iets dat je eigen hart ook verscheurt, dan val je licht in herha-

ling. Dan zeg je het. En dan zeg je het nog eens. En dan zeg je het vervol-

gens nóg eens. U zult het wel merken als u het nog eens naleest (ik ga er bij 

deze manier van bijbellezingen vanuit dat u dit inderdaad doet). 
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Goed, maar hoe zouden de Goddelijke gerichten, die binnenkort over Juda 

en Jeruzalem zouden losbreken, verlopen? Wel, die zouden het einde van 

stad en land meebrengen. Zo moest Ezechiël het ook verkondigen, 7:2: 

‘Het einde komt. Over het hele land (de vier hoeken). Nu het eind. Ik ga 

mijn woede op u koelen. Ik zal u vonnissen naar uw doen en laten. Ik zal u 

al uw gruweldaden vergelden. Ik zal u niet ontzien en geen meelij met u 

hebben …’ 

En dan herhaalt hij dit daarna een en andermaal. Dat is Ez. 7:1-14. 

 

Vervolgens kondigt de profeet in de tweede helft van Ez. 7 (vs. 14-27) de 

wanhoop aan die zich dan van de Israëlitische bevolking zal meester maken. 

Dit doet hij dan twee keer, in vs. 14-22 en dan in vs. 23-27 nog eens. Laat ik 

er enkele dingen uitlichten. 

 

De nabije toekomst was voor Juda en Jeruzalem in één woord inktzwart. 

Buiten de muren van de stad zou het oorlogszwaard huishouden en binnen 

de muren de honger en de pest. En hoe gaat het dan in zulke tijden? Dat we-

ten wij ook wel. Wat had je in de hongerwinter van 1944 aan een kast aan-

delen Koninklijke Shell?  

Zo zou het ook in Jeruzalem toegaan, wanneer de Babyloniërs de stad 

opnieuw omsingeld zouden hebben en de voedselaanvoer naar de stad stilge-

legd zou worden. Wat heb je dan aan zo’n prachtig zilveren Astartebeeldje? 

Als je maag pijn deed van de honger? Als je al meer vel over been werd en 

je kinderen lopende skeletten? Wat heb je dan aan gouden en zilveren 

kunstvoorwerpen? 

Die zullen ze van pure wanhoop als waardeloze rommel op straat smijten, 

bij wijze van spreken. Of verkopen. Want in zulke tijden staan er ook altijd 

sjacheraars op die van de nood voordeel trachten te trekken. Maar koper 

noch verkoper zouden plezier van hun handeltje bleven, want God ging een 

punt zetten. Afgelopen. Schlusz. Geld, aandelen, kunstvoorwerpen, huizen-

bezit, grondbezit worden in zulke tijden alle waardeloos. Verteerd door 

Gods toorn. 

Vers 12: ‘De tijd komt. De dag nadert. De koper verheuge zich niet en de 

verkoper treure niet’ (o, nu heb ik opa’s gouden horloge en oma’s antiek 

voor een krats verkocht om een paar stukken brood te kunnen kopen), ‘want 

de toorn komt over allen.’ 
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Al uw bezit wordt van de vreemde kerels die straks de stad zullen bin-

nendringen en het je zullen afpakken. Zoals de Russische soldaten in 1945 

met armen vol polshorloges door Berlijn liepen. Zo gaat het in zulke tijden.  

Ja, dan zal Ik zelfs mijn kleinood (de tempel) ontheiligen. 7:22: Ik zal 

mijn aangezicht van hen afwenden (vreselijk, God wil zelfs niet meer naar 

hen kijken) en men zal mijn kleinood (mijn heilige Huis, waar Ik onder jul-

lie woonde) ontheiligen: geweldenaars (harde frontsoldaten met brutale 

snoeten) zullen er binnendringen en het ontheiligen (want daar mochten al-

leen zonen van Aäron binnenkomen, maar dan lopen Babylonische soldaten 

bij mijn heilige ark en zullen mijn reukofferaltaar onder de arm nemen). 

Wilt u ’t in onze begrippen uitgedrukt hebben? Alle bijbels van Nederland 

op een grote hoop, benzine er over en dan de brand er in. Dat is het onge-

veer. 

 

De reacties op de gerichten 

Hoe zou de bevolking volgens de profeet reageren op de ontzaglijke ge-

beurtenissen van de nabije toekomst? Daarvan noemde ik u al één ding, 

Ezechiël zegt het in hfd. 7 liefst twee keer: algemene wanhoop. 

Zeker, er zou geroepen worden: Vechten, jongens! Maar niemand zou 

nog de moed hebben óm te vechten. Vers 14: 

‘Blaast maar op de trompet en maakt alles gereed, er is echter niemand 

die ten strijde trékt …’ Op het platteland zal het oorlogszwaard vele levens 

afsnijden, in de ommuurde steden zullen velen door de honger of de pest 

omkomen. Dat zal de massa totaal demoraliseren, zodat ze het in hun broek 

zullen doen van angst. 7:17: ‘Alle handen zullen slap worden en alle knieën 

van water druipen.’ De mensen zullen zo nerveus zijn dat ze de macht over 

hun urine zullen verliezen. 

Dat kan God ook nog! Hele bevolkingen alle moed tot vechten ontnemen. 

Dat had Hij toch in de tijd van Jozua bij de Kanaänitische volken ook ge-

daan? En dat kan Hij natuurlijk nog. Bewerken dat heel het machtige Ame-

rika alle spirit en moed verliest, zodat alle knieën bij voorbaat van water 

druipen. Zo regeert God de wereld, mensen! 

 

Ja, dán lopen de kerken opeens vol. Bidstonden en tijdpreken. Mensen die 

anders zondag aan zondag op de camping zaten, zie je dan opeens naar de 

kerk gaan of een bijbel grijpen. Zó voorzag Ezechiël ook een wanhopige 

toeloop op profeten, priesters en oudsten. 
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Als de nood op het hoogst is, moeten de profeten, naar wie men vroeger 

nooit had willen luisteren, op het podium komen. Toe, zegt u ’s wat! Help 

ons, alstublieft! Maar profeet, priester, noch oudste - de steunpilaren van de 

maatschappij - zullen dan raad weten. Als het ontzaglijke leger van Nebu-

kadnezar voor de stad ligt? Dan zullen alle gladde politici radeloos de han-

den wringen. In onze termen: dan is de Tweede Kamer niet thuis.  

Zo heeft Jeruzalem het beleefd in 586 voor Christus en zó zouden de 

westerse christenvolken het ook wel eens kunnen beleven, nu zij zich mas-

saal overgeven aan hun moderne afgoden. Zeker, er is nog wel wat gods-

dienstigheid, dat is niet het leven in Gods Verbond. Dat is niet wandelen met 

God en béven voor zijn Woord. 

Dat doen de mensen, zoals de profeet zei, vaak te laat. Als de gerichten 

eenmaal losbreken, weten ze opeens niet hoe gauw ze naar de kerk zullen 

gaan of de bijbel lezen. Maar dan is het vaak te laat. Dat kan de hele chris-

tenheid overkomen, maar ook de afzonderlijke afvallige christen. Altijd vol 

geweest van geld verdienen en genieten - de gouden en zilveren afgoden - en 

dan op het allerlaatste moment moet de dominee komen. 

 

Toch zit daar nog iets goeds in. Dat mocht Ezechiël ook voorzeggen. Het 

staat te lezen in Ez. 6:8 en daarmee ga ik eindigen: 

‘Maar Ik zal een rest doen overblijven, doordat enigen van u, aan het 

zwaard ontkomen, onder de volken zullen wonen, wanneer gij in de landen 

verstrooid wordt. Dan zullen er onder die volken () aan Mij denken, als Ik 

hun ontuchtig hart verbroken heb, dat van Mij is afgeweken, en hun ogen 

die overspelig naar hun afgoden lonkten. Dan zullen ze van zichzelf walgen 

om het kwaad dat zij in al hun gruwelen gedaan hebben.’ (Bah, knielde ik 

voor die prullen? Waren dat mijn goden? Wat een slecht leven heb ik ge-

leid.) ‘En zij zullen weten, dat Ik de HERE, niet zonder grond gezegd heb 

hun dit onheil te zullen aandoen.’ 

Die bekeerde Israëlieten zullen erkennen: ‘Nu zie ik het: de bijbel, Mo-

zes, had toch gelijk. Het was God ernst, toen Hij in de woestijntijd al voor 

een ballingschap waarschuwde. De HERE God staat in zijn recht. Wij hebben 

het verdiend dat we hier in Babel zitten.’ Zó zullen sommigen dan spreken, 

dat mocht Ezechiël ook voorzeggen. Goede reacties. Ootmoedige reacties. 

 

Wat wij hieruit nog kunnen leren 

Ik ga eindigen, maar nog één ding. Als wij op de zonden zien van ons 

land en volk, de afval van de hele westerse christenheid, dan is het te vrezen 
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dat wij of onze kinderen God de HERE ook nog eens van die kant zullen le-

ren kennen. De kant van zijn eeuwenlang getergde goedheid en heiligheid. 

Het is om af te bidden. Doet u het wel eens? Vraag er dan vooral bij of God 

ons en onze kinderen en vele duizenden mede-gelovigen in ons land en we-

relddeel er nog toe mag verwaardigen om tot dat heilige Overblijfsel te be-

horen dat Hem rechtvaardigt in zijn gerichten en zich bekeert van de afgo-

den van deze eeuw. 

Ja, dat moesten we maar veel bidden. HERE, doe dat ook in onze tijd: be-

waar voor Uzelf ook in onze tijd een Rest die zich bekeert. En laat mij en 

mijn huis daarbij dan ook mogen behoren! 



 25 

EZECHIËL 8-10 

EZECHIËL ZIET HOE VERDORVEN JERUZALEM IS 

EN DAT JAHWEH ZIJN TEMPEL GAAT VERLATEN 

 

Ja, dat is ook wat geweest! Zit de profeet Ezechiël op zekere dag gewoon in 

zijn huis, ergens in Babel. Toevallig heeft hij juist een aantal oudsten uit de 

ballingen op bezoek. En daar valt me opeens de hand van de HERE weer op 

hem. Met andere woorden, terwijl de visite toekijkt, komt de profeet in ver-

voering! 

En wat hij toen te zien kreeg, heeft hij toen hij na een poosje weer ‘wak-

ker’ werd (als ik het zo mag uitdrukken) vast ook aan z’n bezoekers verteld. 

Wat dan? Wel, kort gezegd, dit. ‘Ik ben in Jeruzalem geweest! En wat ik 

daar gezien heb! Wat is dát verontreinigd! En wat zal dát gestraft worden!’  

 

Jeruzalems verontreiniging, Ez. 8 

Och, u weet zelf wat je in een droom al niet kunt beleven. Je kunt als je 

droomt, horen en zien en spreken en hele reizen maken. Nu, wat Ezechiël 

ons hier vertelt, heeft hij ook allemaal meegemaakt in een visioen, een soort 

droom, die God hem midden op de dag gaf, terwijl de profeet juist bezoek 

had. 

Laat ik z’n verhaal ook maar in de ikvorm navertellen. - Zit ik daar het 

ene moment nog gewoon tussen mijn bezoekers en zie ik het volgende 

ogenblik een gedaante! Schitterend! Vanaf de heupen naar beneden leek het 

wel iemand van vuur. En daarboven zó schitterend lichtglanzend. Hij stak 

een soort hand uit en toen voelde ik duidelijk hoe ik aan m’n haren opgetild 

werd en tussen hemel en aarde naar Jeruzalem zweefde. Bij de noordelijke 

ingang van de tempel werd ik neergezet. Waar dat gruwelijke afgodsbeeld 

staat, dat God de Here zo verschrikkelijk jaloers maakt. 

De ballingen wisten natuurlijk precies wat Ezechiël bedoelde. 

En daar zag ik wéér die schitterende en onbeschrijfelijke majesteit of 

heerlijkheid of luister van de God van Israël. Precies dezelfde als die ik in 

mijn eerste visioen gezien had. 

Toen zei Hij tegen me: ‘Mensenkind, kijk eens naar het Noorden’. Goed, 

dat deed ik en wat zag ik daar? Dat bekende afgodsbeeld. Vlak bij het grote 

koperen brandofferaltaar in de voorhof van de tempel. Dat ergerlijke beeld, 

dat Jahweh razend van jaloersheid maakt. Moet mijn eigen volk daaraan 

offeren? 
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Want dat deed men toen ik er naar keek. Zie je het?, zei Hij. Zie je wat ze 

doen? Zie je wat een gruwelen de Israëlieten hier bedrijven? Ze maken het 

er toch zelf naar dat Ik daar niet kan blijven? In mijn eigen Huis houden ze 

het met een andere god! Zo voelt God het als zijn volk op een afgod ver-

trouwt. Dat maakt Hem razend van jaloersheid. Als een man wiens vrouw in 

zijn eigen huis met een andere man ligt te vrijen. 

Maar Ezechiël was nog lang niet klaar. Ik zal je nog meer grote gruwelen 

laten zien, zei Hij. Kom eens mee. Toen moest ik - allemaal nog in die 

droom - in de voorhof door een gat in een muur kruipen en toen zag ik wat 

ze daar in Jeruzalem stiekem doen. Dat beeld was publiek, maar nu mocht ik 

in een halfdonker vertrek in een van de bijgebouwen van de tempel kijken 

naar wat men daar in het verborgene deed. En wat zag ik daar? Alle muren 

van dat vertrek waren vol gegraveerd met figuren van dieren. Zogenaamd 

heilige dieren. Slangen en katten en krokodillen en meer van dat onreine 

kruipende gedierte. 

En daar stonden ze. Wel zeventig mannen. En nog wel uit de oudsten. 

Dus leidinggevende figuren. Weet u wie ik er ook bij zag? Jaäzanja, de zoon 

van Safan. Z’n vader - Safan - had notabene Jeremia geholpen bij het op-

ruimen van afgoderijen en nu stond daar een jongen uit zo’n degelijke fami-

lie (wij zouden zeggen: een zoon van zo’n gereformeerde vader) net als die 

andere mannen met een vaatje wierook voor die heilige-dierenplaten op die 

muur. Vreselijk, Jaäzanja, de zoon van Safan, met een wierookpan! 

Ja, want ze ‘merkten’ niets meer van de HERE, zeiden ze. ’t Ging de laat-

ste tijd zo slecht met het land. Jeruzalem was al een keer belegerd en uitge-

kamd door de Babyloniërs en nu hadden ze zo gedacht: de goden van die 

volken deden het zo best. Waarom zouden zij die ook niet vereren? Mis-

schien kregen ze dan betere tijden. 

Toen bracht Hij me naar een andere hoek van het tempelterrein en daar 

zag ik een aantal vrouwen. En huilen, huilen dat ze deden. Ja, want het was 

zomer en dan regende het niet en was het land dor en uitgedroogd. Waarom? 

Omdat Tammoez, de god van de vruchtbare regens, dood was. Die zat nu in 

de onderwereld. En daar huilden ze weer verder. O, Tammoez, Tammoez … 

Als hij nu maar weer ‘opstond’! (Aan de nawerking van zo’n elk-jaar-weer-

stervende en elk-jaar-weer-opstaande-god hebben wij de instelling van ons 

kerkelijk jaar te wijten.) 

Maar ik kreeg nog grotere gruwelen te zien. In de binnenste voorhof. 

Vlak bij de tempelingang. Daar zag ik ongeveer vijfentwintig man staan. En 

hóe staan? Met hun rúg (!) naar de ingang van de tempel (want daar woonde 
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die verouderde en verzwakte God Jahweh maar) en met hun gezicht naar 

Sjamasj, de machtige, stralende god zon! Ik zag duidelijk hoe ze zich naar 

het Oosten bogen. Heus, ik zag ze buigen voor de zon. Israëlieten! 

Heb je ’t gezien, mensenkind?, vroeg Hij me vervolgens. 

En alsof dit nog niet genoeg is, is het land ook nog boordevol geweld. Zo 

word Ik hier telkens opnieuw gekrenkt. ‘Ze houden een wijnrank bij hun 

neus’, zegt de NV van 8:17. Maar dat kunnen we beter zó vertalen: ‘het is 

een stank in mijn neus’.  

Daarom ga Ik deze mensen zonder pardon straffen. 

 

Waarom zei de HERE deze dingen?  

Wat was de bedoeling van het eerste deel van dit visioen? Waarom liet de 

HERE dit Ezechiël allemaal nog eens haarfijn zien? Wel, om het door te ver-

tellen aan zijn medeballingen. Die hardleerse mensen. Die blinde dominees 

daar in Babel. Blind voor Gods toorn. Blind voor de daverende feiten van 

hun dagen. En waarom waren ze daar blind voor? Omdat ze vóór alles blind 

waren voor de zonden van hun land en volk en van zichzelf. Omdat ze Gods 

verbond niet eerden, maalden ze ook niet om de vertrapping daarvan. 

En dat maakt God razend. Nee, niet meteen, na een dag of week al. Daar-

voor is Hij veel te lankmoedig. Maar wel zoals hier bij Ezechiël, na zoveel 

ééuwen gekrenkt te zijn door zijn volk. 

Zó zullen wij ook als volk van God in deze tijd onze situatie moeten ver-

staan. ‘In het verleden ligt het heden, in het nu wat worden zal’. Mag ik, 

voor ik naar het volgende punt overstap, een paar parallellen trekken, ik geef 

ze u ter overweging mee. 

In Gods eigen tempel in Jeruzalem stond het afgodsbeeld en daar omheen 

een land boordevol geweld. Dat deed bij God de maat overlopen. Wat dacht 

u dan van ons eigen land en werelddeel? Er wordt nu al zo’n tweehonderd 

jaar aan onze universiteiten en hogescholen geschrapt en gestreept en ge-

knipt en gesneden in Gods eigen heilig Woord. De afgod van het moderne, 

autonome denken staat met zijn lompe poten bovenop Gods Woord. En re-

ken maar dat dit van de katheders naar de preekstoelen druppelt en van de 

preekstoelen naar de gemeente. Dat gebeurt al honderdvijftig jaar. 

En daaromheen een wereld, landen vol geweld. 

Want de afgod Mammon maakt zijn vereerders gewelddadig. Moord en 

doodslag, daar zijn de voormalige christenlanden vol van. Zelfs het ongebo-

ren leven wordt door witgejaste moordenaars vermorzeld, plat geknepen in 

de moederschoot en vervolgens in het vuilnisvat geworpen. Al is de Schrift-
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kritiek nóg erger dan de abortus provocatus. Want de abortus raakt de onge-

boren mensen. Maar de Schriftkritiek raakt God zelf. 

Het boek Ezechiël kan ons leren wat we dan verwachten kunnen. 

 

De straf die Jeruzalem zal ontvangen, Ez. 9 

U weet dat Jeruzalem eigenlijk al gestraft wás. In 597, toen Nebukadne-

zar de stad al een keer ingenomen had. Toen waren onder meer de profeet 

Ezechiël en een heleboel andere voorname Jeruzalemmers mee naar Babel 

genomen. Maar dat was nog maar kinderspel geweest vergeleken bij wat de 

stad nu boven het hoofd hing. 

Zal ik de jaartallen nog even noemen? 

 

605: eerste beleg van Jeruzalem (Jojakim). Daniël en de zijnen 

weggevoerd, Dan. 1:1, 2. 

597: tweede beleg van Jeruzalem en tweede wegvoering in balling-

schap. 

592: Ezechiël krijgt z’n eerste visioen in Babel. Hij moet ruim een 

jaar op z’n zij gaan liggen. 

591: Ezechiël wordt in een visioen naar Jeruzalem gevoerd (dat 

lezen we nu). 

586: derde belegering van Jeruzalem en derde wegvoering in bal-

lingschap. 

 

Nu lezen wij dus dingen die, toen Ezechiël dit visioen kreeg, nog een jaar of 

vier, vijf op zich zouden laten wachten. Maar ze zouden absoluut komen, 

dat liet God hem duidelijk horen. 

Want terwijl hij daar in die droom nog in Jeruzalem was, hoorde hij op-

eens God zelf met een machtige stem roepen: Zij die de straf aan de stad 

voltrekken moeten, aantreden! Wapens gereed houden! En toen zag ik zes 

mannen door de noordelijke stadspoort Jeruzalem binnenkomen. (Wij weten 

dat Jeruzalem vanuit het Noorden, vanuit Babel zou worden aangevallen.) 

Ze hadden alle zes een vernietigingswapen bij zich. 

Maar één van hen had schrijfgereedschap aan zijn riem hangen. Een inkt-

hoorn en een pen. Deze man moest eerst Jeruzalem doorkruisen en iedereen 

die over al die afgoderij en goddeloosheid zuchtte en kermde met pen en 

inkt een teken op zijn voorhoofd geven. Want dat waren de ‘getrouwen in 

den lande’. De mannen en vrouwen achter de Klaagliederen van Jeremia en 

achter psalmen als Psalm 74 en 79. Zoals je die ook in onze tijd hebt, in al-
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lerlei kerken. Ook in grote afvallige kerken. Mannen en vrouwen en jongens 

en meisjes, die het vreselijk vinden wat hun kerkelijke leiders aan godde-

loosheid verkondigen en uithalen. 

Nu, die vromen zouden straks gespaard moeten worden. Vandaar dat 

kruisje op hun voorhoofd. Want God was wel woedend op Israël, maar niet 

zoals een driftig mens. Mensen kunnen zich soms helemaal door hun toorn 

laten meeslepen en ook volmaakt onschuldigen in hun toorn laten delen. 

Maar zo is de HERE gelukkig niet en dat liet Hij zijn arme, bevende over-

blijfsel van die tijd door dit visioen óók weten. ‘Ik zie heus nog wel het on-

derscheid.’ 

Vindt u dat ook geen troost? De boeken der profeten lezen en overdenken 

betekent bepaald geen opwekkend werk. Al is het broodnodig. Het is im-

mers zeer te vrezen dat de westerse christenheid zich in dezelfde situatie 

heeft gemanoeuvreerd als oud-Israël ten tijde van de ballingschappen. En 

dan hebben wíj het boek Openbaring ook nog. 

Maar de HERE ziet heus wel dat u, machteloze vaders en moeders en jon-

gens en meisjes, zich in uw binnenkamer voor Hem verootmoedigt. En dat 

onthoudt Hij heus wel: die man heeft zich op zijn knieën voor Mij veroot-

moedigd en Mij bij voorbaat gerechtvaardigd in geval Ik kom met mijn oor-

delen. En die vrouw daar ook. En die jongen en dat meisje. Heus, dat weet 

Hij. En daar houdt Hij rekening mee. En wie weet hoe! Wonderen zijn de 

wereld nog niet uit. 

Dat zijn de beloften-voor-het-Overblijfsel, waar de boeken der profeten 

vol van staan. Beloften voor de Rest-die-zich-bekeert. Beloften voor de 

Rest-die-zich-verootmoedigt. Ook al moet zo’n rest van goeden vaak met de 

kwaden mee lijden. Denk maar aan de arme Ezechiël en Daniël. Die zaten 

notabene nog eerder in ballingschap dan de grote massa. Dus dat zei de 

HERE er opzettelijk bij tegen de man met het schrijfgereedschap: de vromen 

van een merkteken voorzien! 

Maar wat Ezechiël Hem daarna in diezelfde droom nog meer hoorde zeg-

gen was zó ontzettend, dat de profeet zich plat op de grond neerwierp en het 

uitschreeuwde - u weet dat kan allemaal in een droom - van ontzetting. 

Want wat gebeurde er? Die zes mannen, die executeurs, kregen bevel 

achter die man met dat schrijfgereedschap aan te gaan en iedereen in de stad 

neer te slaan. Man of vrouw, jong of oud, meisje of jongen. Doodslaan. En 

niemand ontzien. Begin maar hier in de voorhof met de mannen die daar met 

hun rug naar de tempel de zon aanbidden. Ja, verontreinig die tempel van 
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Me maar, zei de HERE. Lijken in het Huis van de God van het leven? Doet 

maar. Vult de heilige voorhof maar met doden.  

Ezechiël was intussen achtergebleven in de voorhof. Hij zag het Godde-

lijke executiepeloton de stad ingaan. En toen kon hij het, zoals ik al zei, niet 

langer uithouden en viel hij plat op de grond en schreeuwde het uit: ‘Ach, 

Adonay Jahweh, ach Heer, Gebieder Jahweh, wilt U nu heus dit restant van 

Israël hier in Jeruzalem ook nog vernietigen?’ Ja, wij denken misschien: 

Wat een harde boetprofeet, die Ezechiël. Maar nu hoort u wat een bewogen 

hart die man had voor zijn goddeloze land- en kerkgenoten. Dit is toch 

voorbidden, wat hij hier bij Jahweh doet. 

Maar wat Abraham voor Sodom en Gomorra nog bij de HERE gedaan kon 

krijgen - een gewillig oor - dat krijgt Ezechiël voor dit Israël niet meer. Nee, 

zegt de Here, Ik heb geen deernis meer. Er is in dit land en deze stad zóveel 

ongerechtigheid, zoveel bloedschuld en rechtsverkrachting. Ze denken alle-

maal: Hij is weg. Jahweh ziet en doet niets. Daarom - nee, Ik ken nu geen 

meelij meer.  

Zoiets kan dus gebeuren. Dat moeten wij ook weten. 

 

Jahweh wenst onder zo’n volk niet langer te verkeren, Ez. 10 

Terwijl Ezechiël in dit visioen deze gruwelijke dingen zag gebeuren, was 

daar al die tijd óók de heerlijkheid des HEREN. Die onbeschrijfelijke en ma-

jestueuze lichtglans en luister. (Ja, wie zal die omschrijven? Ezechiël kon 

het zelf nauwelijks.) 

Laten we het maar met diepe eerbied zó zeggen dat Ezechiël een soort 

hemelse gouden koets zag. Een soort Goddelijke troonwagen. Want er wa-

ren wielen. Zelfs wielen in de wielen, zodat ze alle kanten uit konden draai-

en. Er was zoiets als een hemelsblauwe troon op die wagen. En onder die 

wagen cherubs. Vol ogen. Dat zag hij eerst. Ook dat daar boven die troon 

iets van een gestalte zichtbaar was.  

Toen kreeg die man met de witte kleren - dus die met dat schrijfgereed-

schap aan z’n riem, de verzegelaar van de vromen - bevel onder die troon-

wagen een paar handenvol vurige kolen te pakken en die over Jeruzalem uit 

te strooien. Dus de stad in lichterlaaie te zetten. Wat vier jaar later ook wer-

kelijk gebeurd is. 

Nu zou je verwachten dat de profeet daar even over doorspreekt, maar dat 

gebeurt niet. Zijn aandacht werd meteen weer opgeëist door iets anders. Nog 

erger. Veel erger. Want wat gebeurde er? De binnenste voorhof werd ver-

vuld van een wolk. Nu, dat begrijpt u. De heerlijkheid van Jahweh én een 
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wolk. Die horen bij elkaar. Die kennen we uit de geschiedenis van Mozes en 

uit die van Salomo. Toen Hij de tabernakel als woning betrok én toen Hij de 

tempel van Salomo als woning betrok (Ex. 40:34, 1 Kon. 8:10v.). 

Toen betekende dat: daar komt God naar zijn Huis. 

Maar hier maakt Jahweh kennelijk aanstalten dit Huis, waar Hij eeuwen 

onder zijn volk heeft gewoond, te gaan verlaten! Van Mozes tot nu toe had 

Hij onder Israël gewoond. Maar onder zo’n volk als het nu geworden was, 

kon en wilde Hij niet langer resideren. De HERE ging weg. En ook dat moest 

Ezechiël zien. 

Eerst zag hij de wolk in de binnenste voorhof en toen zag hij het ontzet-

tende, het ongelofelijke voor zijn ogen gebeuren: de heerlijkheid van Jah-

weh, die bij Mozes en Salomo was néérgedaald, verhief zich, ging omhoog, 

bij het tempelhuis vandaan. De hele voorhof baadde in de gloed van Gods 

heerlijkheid en het geluid van de cherubs, het klapperen van hun vleugels, 

klonk als de stem van God door tot in de buitenste voorhof. 

Eerst bleef Jahweh nog even op de drempel van het heiligdom staan. Je 

zou haast zeggen: Hij ‘kon’ het zelf ook bijna niet over zijn hart verkrijgen 

zijn Huis te verlaten. Zijn eigen tempel, waar Hij eeuwen had gewoond. Op 

de drempel van het heiligdom hield Hij even stil. Wat een moment!  

Toen ging de heerlijkheid des HEREN over de drempel om plaats te ne-

men boven de gereedstaande troonwagen en cherubs. Daarop sloegen de 

cherubs hun vleugels uit. De wielen zetten zich in beweging. De hele wagen 

met al zijn Goddelijke schittering en luister verhief zich en - ging weg? De 

tempel helemaal uit? Nee, nog niet. Ze daalde neer bij de oostpoort van de 

tempel. Dus nauwelijks omhoog gegaan, stonden de cherubs alweer stil. 

Mogen we daaruit niet opmaken, dat het ook voor de Here zelf een zeer 

ingrijpende daad was? Weggaan bij Israël vandaan? Uit Jeruzalem vertrek-

ken? De tempel leeg laten? Van zijn volk loskomen? Toch zal hfd. 11 ver-

tellen dat Hij ging: 11:22v. 

 

Ezechiël brengt verslag uit aan de ballingen in Babel 

En toen nam de Geest des HEREN Ezechiël weer op en bracht hem weer 

in zijn huis terug. In Babel. Ver van Jeruzalem verwijderd. Daar werd hij 

weer ‘wakker’, zal ik maar zeggen. Misschien zaten de bezoekers stil toe te 

kijken, terwijl de profeet ‘afwezig’ was. 

En toen heb ik hun alles verteld wat ik gezien had, vs. 25. ‘Ik ben zo-

even in Jeruzalem geweest. In de tempel. Ik heb de afgoderijen gezien en ik 

heb gehoord dat Jahweh nu geen meelij meer heeft. De stad gaat er aan. En 
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de achterblijvers ook. Behalve het splintergroepje Jahwehgetrouwen. En de 

stad wordt ook niet óm de tempel gespaard, want ik zag Jahweh zelf de tem-

pel verlaten …’ 

 

Als wij de betekenis van profetieën als deze voor onszelf overwegen, zullen 

wij onder meer ook dit moeten bedenken. Vandaag richt God deze Schrift-

woorden tot álle Europese en Amerikaanse en Aziatische en Afrikaanse en 

Australische kerken. De machtige roomse wereldkerk. De reusachtige me-

thodistenkerken in de Engelstalige wereld. De Russisch-orthodoxe kerk. De 

Nederlandse gereformeerde en hervormde kerken van allerlei groeperingen 

(organisatorisch gezien). Kortom, Hij richt ze tot alle gedoopte christenen. 

Zoals u Hem hieruit leert kennen, zo is de God van ons aller doop. Aller-

liefst behoudend, vergevend, geduld oefenend. Dat ziet u aan het offer van 

zijn lieve Zoon. Maar als die christenheid zijn verbond veracht, zijn geboden 

overtreedt, het bloed van zijn Zoon vertreedt en de Geest van God smadelijk 

behandelt, dan kon die christenheid - in het licht van het boek Ezechiël be-

schouwd - in de toekomst nog wel eens aan den lijve ondervinden dat er 

sinds Ezechiël geen andere God gekomen is. 

En dat Hij is zoals Hij Zich hier openbaarde. In sommige tijden aan het 

eind van zijn meelij en aan het eind van zijn geduld. Tenzij, tenzij wij op 

ons voorhoofd een teken kregen: dat is er een die Mij nog lief heeft en mijn 

Woord nog serieus neemt! Moge God ons daartoe verwaardigen! 
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EZECHIËL 11-13 

EN TOCH ZAL JERUZALEM VALLEN! 

 

Weet u nog dat de Here Ezechiël in een visioen bij z’n haren optilde in Ba-

bel en even later neerzette in de tempel van Jeruzalem? En wat hij daar toen 

zag? Vrouwen die zaten te huilen en snikken: ‘Ach, nu is de regengod dood! 

Hoe moet dat nu?’ En mannen die heilige dieren vereerden of op hun knieën 

lagen voor de zon. En daaromheen een land boordevol geweld. De Here 

wilde ook onder zó’n volk niet langer wonen. Hij maakte reeds aanstalten 

om zijn tempel te verlaten. 

Maar daarmee was dat visioen nog niet afgelopen. Wij gaan nu in Eze-

chiël 11 eerst het vervolg en het slot daarvan lezen. Ik mag u daar wel even 

op attenderen. Ezechiël 8-11 gaan allemaal over hetzelfde visioen. 

Want de Here heeft de profeet daarin ook nog laten zien dat er in dat ver-

dorven Jeruzalem toch nog onderscheid gemaakt moest worden tussen 

schuldigen en hoofdschuldigen. Natuurlijk, bijna iedereen stond schuldig 

(behalve dan het Restant dat een kruisje op z’n voorhoofd moest krijgen). 

Maar er waren ook hoofdschuldigen. Aanstichters. Die liet de Here hem ook 

zien (9:24). 

 

Tegen de trotse leiders 

Ezechiël werd namelijk in dat visioen opnieuw opgetild en bij de oost-

poort van de tempel neergezet. En daar zag hij ze, vijfentwintig man. Een 

soort Jeruzalemse gemeenteraad of Raad van State. ‘Kijk’, zei de Here, ‘de-

ze heren hebben het kwaad uitgedacht. Dat zijn de kwade adviseurs. De in-

tellectuele breinen achter Jeruzalems ondergang.’ 

Zíj geloven er ook helemaal niks van dat Jeruzalem binnenkort zal on-

dergaan. Jeruzalem ondergaan? En dan huizen die gerepareerd moeten wor-

den? ‘Mensen’ beweren zij, ‘we zitten hier zo veilig als een stuk vlees in de 

pot. Laten de vlammen maar om de pot heen spelen, ze kunnen het vlees niet 

deren.’ Dát moet jij tegenspreken, mensenkind! 

En toen hoorde de profeet zichzelf in dat visioen opeens praten (zoals wij 

onszelf in een droom ook wel eens hebben horen praten). Wat? Jullie hier zo 

veilig als vlees in een pot? Moordenaars die jullie zijn! En bang voor het 

zwaard, hè? Nu, God zal een dodelijk zwaard over jullie brengen. Onthoudt 

dat goed. Jullie leerden de mensen als heidenen leven, nu dan zal Ik hier 

heidenen laten leven. 
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En laat nu opeens - allemaal nog in dat visioen - één van de toehoorders, 

een zekere Pelatja, in elkaar zakken en plotseling dood blijven. Ezechiël 

schrok zich naar. Ja, dat ontroerde hem zó dat hij het opeens wéér hard uit-

schreeuwde: ‘Ach, Heer Jahweh, wilt U aan dit Restje van Israël nu heus 

ook nog een eind maken?’ 

Maar daar maakte hij toch een ernstige vergissing mee en de HERE maak-

te hem daar ook attent op. Nee, Ezechiël, jij kijkt ook nog teveel naar Jeru-

zalem als de stad waarvan mijn zaak afhangt. Nee, mijn wáre Rest is allang 

verstrooid over vele landen. En zo was het toch ook? De vrome Daniël en 

z’n vrome vrienden waren toch al zo’n dertien jaar in ballingschap? 

Ja, de weinige goeden moesten wel met de vele kwaden mee lijden. De 

arme Daniël kon nu ook nooit meer Jahwehs heiligdom bezoeken! Maar, zei 

de Here, Ik beloof je dat er een Rest uit die vreemde landen naar Jeruzalem 

zal terugkeren. En dat Ik hun zelf een heel ander hart zal geven. Vrome har-

ten. Ook aan mensen die nu nog harten van steen hebben. Die harten zal Ik 

zelf zacht maken. Maar die trotse leiders zal Ik zwaar straffen. 

En daar hebt u midden tussen zware oordeelsaankondigingen alweer zo’n 

lief, hartversterkend troostwoord. Eerst dat God heus niet alles over één kam 

zou scheren. Vromen een kruisje op hun hoofd zetten! En nu weer een her-

innering aan de goede tijden die na deze zwarte tijden zouden aanbreken. De 

tweede helft van Ezechiël staat daar vol van (en zulke hoofdstukken zullen 

ons natuurlijk het meest aanspreken als we de voorafgaande ook eens alle-

maal doorgelezen hebben). 

Dus dat eerst: na regen komt zonneschijn. 

 

De heerlijkheid van Jahweh verlaat nu werkelijk de tempel 

Maar zover was het nog niet. Want toen zag Ezechiël eerst nog iets ont-

zettends. Misschien wel het aller-, allerergste wat God hem te zien heeft 

gegeven: de ‘hemelse gouden koets’ (zoals ik hem nu maar noem) met de 

heerlijkheid des HEREN wás al bij het eigenlijke tempelgebouw wéggereden, 

maar bij de oostpoort van de voorhof nog blijven staan. Dus God wás nog in 

zijn Huis. Maar opeens tilden de cherubs hun vleugels op en de schitterende 

troonwagen waarboven de Goddelijke luister en schittering van de God van 

Israël was, ging wég. Ja, die vertrok! 

Denk hierbij eens even aan een gezin met volwassen kinderen. Maar het  

zijn misdadigers van kinderen! En nu stapt vader naar de deur, hij opent 

hem en zegt: ‘Kinderen, ik ga weg. Ik wil niet langer met jullie onder één 

dak leven.’ En daar gaat hij. De deur valt dicht en vader is vertrokken. Dat is 
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het, maar dan duizendmaal duizend keer zo erg. God wil met zo’n volk Isra-

el niet langer in één stad wonen. 

Nee, want God is onze gevangene niet en zijn verbond is geen lasso 

waarmee Hij onvoorwaardelijk aan Israël vastzat. Of nu aan ons zou vastzit-

ten. Als een kerk of een groep mensen of één gemeentelid van Hem af wil, 

dan blijft God niet eindeloos aan het vermanen en teruglokken. Dan kan het 

zover komen dat Hij zegt: ‘Goed, wil je Me niet? Dan ga Ik al. En Ik neem 

mijn Woord en Geest mee.’ Neem Noord-Afrika maar en Turkije. Daar zijn 

bloeiende christelijke kerken geweest en nu? De Islam! 

 

En hiermee hebben we dan dat grote visioen van Ezechiël helemaal gelezen. 

Ezechiël 8, 9, 10 en 11. Vier hoofdstukken en allemaal handelend over éen 

visioen. Want toen de profeet dit alles had gezien, werd hij weer opgetild en 

in Babel neergezet. Of met andere woorden, toen werd Ezechiël ‘wakker’ en 

zat hij weer gewoon tussen z’n bezoekers in of bij z’n huis. 

 

Jeruzalems wegvoering opnieuw voorzegd 

Maar toen hij ‘wakker’ werd, wist hij nog precies wat hij in dat visioen 

gezien had. En dit vertelde hij ook aan de ballingen. ‘Ik ben zo even in Jeru-

zalem geweest en wat ik dáár gezien heb! Gruwelijke afgoderijen. Maar het 

is nu gauw afgelopen. God gaat er een eind aan maken. De stad gaat er aan. 

Op een splintergroepje Jahwehgetrouwen na. De tempel komt leeg te staan, 

want ik zag Jahweh vertrekken …’ 

En toen? Hoe reageerde men op dat ontzettende verhaal? Met grote ver-

slagenheid? Dus wij gaan binnenkort niet naar huis? Hebben wij God zo 

boos gemaakt? Ezechiël, wat hebben we gedáán! O God, wees ons arme va-

derland nog genadig! Dit zou toch een heel passende reactie geweest zijn. 

Maar nee, deze eerst-weggevoerde ballingen moeten wel Oost-Indisch 

doof geweest zijn voor Gods Woord. Dat zei de Here ook na een poosje te-

gen de profeet (en daarmee kom ik bij hfd. 12): Wat zijn dit weerspannige 

mensen! Horende doof en ziende blind. Ze willen en zullen er niet aan, dat 

Jeruzalems ondergang nabij is. 

O, zeggen ze, zowel bij de achterblijvers in Jeruzalem als bij de wegge-

voerden in Babel, o dat gebeurt misschien nog wel eens in een verre toe-

komst, maar nu niet. Dat zie je toch voor je ogen? De weken en maanden 

verstrijken en er gebeurt toch niets? Wat komt er nu uit van die oordeelspro-

fetieën?  

Zo bleef de stemming onder die eerst-weggevoerden. 
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Mijn profetie zal spoedig in vervulling gaan 

En daar moest Ezechiël nu tegen ingaan. Van Ezechiël 12 tot Ezechiël 24 

- dus twaalf hoofdstukken lang - is dit de grondtoon van zijn profetieën: tóch 

zal Jeruzalem ondergaan! Dat heeft de HERE de profeet in allerlei toonaar-

den laten verkondigen.  

Hier in hfd. 12 lezen we hoe de profeet deze boodschap nog weer eens 

met een zinnebeeldige vertoning moest verkondigen. Op zekere dag zagen 

de mensen de profeet naar buiten komen met een koffer (zouden wij zeg-

gen). Of een grote reistas. Toen begon hij die voor aller ogen in te pakken. ’t 

Was duidelijk te zien aan wat hij meenam, dat hij een heel lange reis ging 

maken en er rekening mee hield dat hij nooit meer terugkwam. Nee, dat 

werd blijkbaar geen gewone reis! 

Intussen zei de profeet geen woord. Natuurlijk verzamelde zich nieuws-

gierige jeugd er om heen, die het even later thuis vertelden: ‘De profeet Eze-

chiël gaat op reis. ’t Lijkt wel een balling!’ Nieuwsgierigen komen aanlopen, 

blijven staan en wachten. Want reizen deed je bij voorkeur niet midden op 

de dag, maar tegen de avond als het lekker koel wordt. 

En ja hoor, tegen de avond zagen ze de profeet naar buiten komen. Alleen 

niet door z’n huisdeur, maar door een gat in de muur. ‘Kijk nu eens, daar 

heb je hem!’ Het was intussen al donker geworden. In die duisternis laadde 

de profeet de reiszak op zijn rug - z’n gezicht was overdekt - en daar stapte 

hij weg, de zwarte nacht in. Zonder één woord te zeggen. 

Wat was dat nu? Wat had dit te betekenen? Dat vertelde de profeet hun 

de volgende morgen, toen hij weer thuisgekomen was. ‘Wat u gisteravond 

zag, was koning Zedekia en uw familie in Jeruzalem. Zoals ik gisteravond 

wegliep, zó zullen zij bij nacht en ontij de grote reis moeten beginnen. 

Ook de koning gaat naar Babel. Al zal hij dat land niet te zien krijgen.’ 

(Een profetie die pas een paar jaar later duidelijk werd, toen men het in Ba-

bel elkaar vertelde: ‘Heb je ’t gehoord? Koning Zedekia is ook gevangen 

genomen. Nebukadnezar heeft hem in Ribla z’n ogen uitgestoken’ - Wij 

weten dat nu uit 2 Kon. 25:7.) 

Dat was alweer: ‘En toch zal ze ondergaan!.’ 

 

Toen moest Ezechiël heel duidelijk bevend van schrik en narigheid water en 

brood gaan zitten eten. En dan ter verklaring zeggen: Ja, zó zal jullie familie 

in Jeruzalem straks z’n noodrantsoenen nuttigen, kapot van ellende, bevend 

van schrik - áls ze het beleg tenminste nog zouden overleven! En dat zou 
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waarachtig niet pas in een verre, schimmige toekomst gebeuren, maar bin-

nenkórt! 

Dit over Ezechiël 12. 

 

Profetie tegen valse profeten, Ez. 13:1-16 

Maar nu vraagt u zich misschien af: hoe kwamen die mensen zo blind en 

doof? Wel, die waren zo gemaakt. Die waren blind en doof gepreekt. Door 

hun voorgangers. Want u moet niet denken dat Jeremia in Jeruzalem en 

Ezechiël in Babel de énigen waren die Gods Woord verkondigden. Er waren 

veel en veel meer profeten. De bijbel noemt ze válse profeten of dwáze pro-

feten, maar dat hing niet op een bordje rond hun hals. Dat moest je horen. 

Net zoals je tegenwoordig evenmin alle godsdienstige beweringen maar 

voor zoete koek moet opeten. 

Wat die andere profeten dan verkondigden en hoe die dan preekten? Nu, 

‘prachtig’! En erg ‘gelovig’! Hoe ‘kon’ Jahweh nu zijn eigen tempelstad 

laten verwoesten? Dat ’kon’ toch eenvoudig niet? Trouwens, wat had Hij 

nog niet zo lang geleden gedaan in de dagen van Hizkia, toen Sanherib voor 

de stad was verschenen? Nee, als Jeruzalem nu maar op God vertrouwde, 

kwam alles goed. ‘Geen onheil zal de stad verstoren, waar God zijn woning 

heeft verkoren’, zeiden ze. 

Zulke dominees hadden ook die eerst-weggevoerden daar in Babel hele-

maal verziekt. Blind gepreekt. Zodat de mensen van de daverende dingen 

van hun dagen niets meer zagen. Ja, als je ook nooit hoort van Gods ver-

bondsvloek en alleen maar preken beluistert over ‘liefde’ en ‘zegen’ en 

‘vergeving’ en ‘geduld’ en nooit leert dat die liefde van God ook verzondigd 

kan worden en dat zelfs zijn geduld een keer kan opraken - ja, dan kun je 

preken zoals dominee Ezechiël ze hield niet meer pruimen. Er is godsdien-

stigheid die doof en blind maakt voor het echte Woord van God. Dat Woord 

kun je - ondanks een heleboel godsdienstig geredeneer en godsdienstig ge-

doe - helemaal ontwénnen. Zoals ik dat ook bij christenen in deze tijd waar-

neem. Smaakverlies voor Gods Woord. En als gevolg daarvan een volkomen 

ontregeld onderscheidingsvermogen. Zodat de mensen de grootste nonsens 

serieus gaan nemen en zich vergapen aan godsdienstige bla-bla. 

Dan staan ze zelf wel schuldig, maar zijn zij de hóófdschuldigen niet. Dat 

zijn hun leiders en de opleiders van die leiders. Het boek Ezechiël leert ons 

op verschillende plaatsen die onderscheiding wel te maken: tussen schuldi-

gen en hoofdschuldigen, schapen en herders, misleide schapen vanwege hun 
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misleidende herders. Dat zei de Here Jezus toch ook van de Joodse kerk van 

zijn tijd: ‘schapen die geen herders hebben.’ 

Nu, die valse profeten en profetessen worden nu in Ezechiël 13 onder 

handen genomen. In plaats dat jullie een muur rond mijn volk hadden opge-

richt, hebben jullie als vossen de muur nog met jullie gewroet ondermijnd. 

Leugenaars die jullie zijn. Jullie volgen je eigen geest en je eigen inzichten, 

in plaats van mijn aanwijzingen. Met je gepreek van ‘vrede’ ofwel ‘het gaat 

goed, het gaat best’, terwijl het met Israël juist zo slecht ging. 

Maar Ik zal jullie wel krijgen. Ik zal je driedubbel straffen. Ik wil geen 

omgang meer met jullie hebben. Ik zal je naam uit het register van Israël 

schrappen en je komt nooit meer in dat land terug, vs. 8v. 

Jullie met je: ‘Jeruzalem gaat nooit verloren. Dat staat zo vast als een 

muur’. Maar die muur van jullie verwachtingen staat anders absoluut zo vast 

niet. Dat zien jullie zelf soms ook wel even - scheuren in de verwachtingen-

muur - maar dan smeren jullie die maar weer met een beetje kalk dicht. Zie-

zo, de muur oogt weer best. ‘Niets aan de hand, lieve mensen. Laat die Je-

remia en Ezechiël toch alstublieft praten, met hun eeuwige oordeelspreken.’ 

Maar, o wee, als straks de regen jullie kalk wegspoelt. Of zonder beeld-

spraak: als de stad straks tóch valt! 

Tot zover: 13:1-16. 

 

Profetie tegen de valse profetessen, Ez. 13:17-23 

En met de valse profetessen staat het navenant. Die tovenaressen en 

waarzegsters, met hun lelijke tovermiddelen. Want ze naaien groot en klein 

banden om de polsen en doen doeken om de hoofden om zo zielen te vangen 

in de netten van hun waarzeggerij. En dan laten de dames zich in oorlogstijd 

nog betalen met een hand vol gerst en wat brood ook! Maar God zal die hele 

heidense rommel wegdoen. 

En wat was het resultaat van die valse profetie en waarzeggerij? Dat staat 

treffend in Ezechiël 13:22: Omdat gij het hart van de rechtvaardige hebt 

bedroefd met leugen, terwijl Ik hem geen smart aandeed, en de handen van 

de goddeloze hebt gesterkt, opdat hij zich niet van zijn boze weg zou beke-

ren - daarom zal Ik u straffen. 

 

Dat laatste is nu nog de kwade vrucht van de valse profetie: de vromen wor-

den er door bedroefd en de goddelozen worden er door in hun kwaad ge-

sterkt. 
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Ik zal een voorbeeld nemen uit ons eigen land. We kennen de krakers, we 

kennen de betogers, we kennen de stakers met hun harde woorden en soms 

ook harde gezichten. We zien de golven van geweld ook in ons goede vader-

land steeds hoger gaan. Overal boeten de overheden aan gezag in. In de stad 

en in de staat, in de fabrieken en in de scholen. Hoe komt dat? Waar komt 

de geest die deze mensen voortdrijft vandaan? 

Wel, ons land en werelddeel zijn vergiftigd door valse profeten. ’t Proces 

is al bijna driehonderd jaar aan de gang, vandaar dat zovelen met grote zorg 

de toekomst tegemoet zien. Valse profeten hebben het zaad van de revolutie 

gezaaid. Eerst in de hogere kringen. De kringen van de vorsten en ministers, 

de kastelen en salons, de universiteiten en collegezalen.  

De overheid een dienares van God? Koningschap bij de gratie Gods? 

Weg, met die achterlijke ideeën. Het gezag over de mens ligt bij de mens 

zelf. En dit gezag kan hij overdragen op een gekozen regering. Maar het 

volk is en blijft soeverein. Iedereen is koning. Alle macht ligt bij het volk en 

komt voort uit het volk. 

Lang voordat de vrouwen van Parijs in 1789 het paleis van de koning be-

dreigden en jaren voor de Franse koningin haar hoofd onder de guillotine 

verloor, stond dit al te lezen in de geleerde boeken. De revolutie is van om-

hoog naar omlaag gedruppeld. Ze is begonnen in de hoofden en harten van 

de leiders, de valse profeten, de vorsten en filosofen. 

Daar hebben we nu die keten van revoluties en opstanden en omwente-

lingen van de laatste tweehonderd jaar aan te wijten. Aan de misleiders - en 

niet allereerst aan de misleiden. U moet áchter die schreeuwende betogers- 

en stakersmassa’s op de tv naar de voorgeschiedenis kijken. Naar hun al 

lang gestorven leiders en inspirators. De mannen die eerst het Woord van 

God terzijde schoven en daarmee het gezag van God (voor hun deel) en toen 

dat van de overheden hebben uitgehold tot een mandaat van het soevereine 

volk. (Ik meen nu klassiek-antirevolutionaire taal te spreken.) 

Dit is nog maar één voorbeeld van wat valse profetie vermag. De mensen 

verblinden en dan in de grootste verwarring en ellende storten. Overal. In 

kerk, staat en maatschappij. Wij hebben de hele chaos van onze maatschap-

pij mede aan valse profetie te ‘danken’. Zo concreet zijn deze dingen. 

 

Niemand weet of wij voor het grote wereldeinde nog zo’n golf van ver-

bondswraak over het afvallige Europa zullen zien gaan, als Ezechiël over het 

afvallige Israël aankondigde. Maar één ding staat wel vast: dat als Jezus 
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komt - trouwens ook al voor Hij komt - het zal toegaan naar het patroon van 

Ezechiëls profetieën. Laat ik een paar dingen noemen, dan ga ik eindigen. 

Massa’s mensen - ook bijbelkenners en christelijk opgevoed - zullen tot 

het allerlaatst zeggen: Welnee, de wereld gaat niet onder. Er gebeurt toch 

niets? Dat zeggen ze nu al zo lang. Net als die mensen daar in Babel. Maar 

dan komt het toch. Ook over de valse profeten. Dan zullen ze zien wie God 

is en wie Jezus is. 

We kunnen het uit Ezechiël al weten. 

Laat het voor ons allen een aansporing zijn om bij die heilige Rest te blij-

ven, die God ook in onze tijd in alle landen en kerken bewaart. De zeven-

duizend die de knie niet buigen voor de baäls van onze tijd. Vergeleken bij 

de hele wereldbevolking vormen deze vromen inderdaad maar een Rest. Een 

Overblijfsel. Maar als het Oordeel straks voorbij is, zal blijken dat het toch 

ook was ‘een schare die niemand tellen kan’. 
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EZECHIËL 14-16 

JERUZALEMS ONTROUW EN ONDERGANG 

 

Hoe zou de profeet Ezechiël evangeliseren als hij in onze tijd had geleefd? 

Ik denk dat hij veel krachtiger een beroep gedaan had op de afkomst van de 

mensen dan wij bij veel hedendaagse evangelisatie zien doen. Welke af-

komst? Wel, hun geboorte onder de beloften en bedreigingen van Gods ver-

bond! En wie maakt dát uit of wij al of niet in dat verbond zijn opgenomen? 

Doen wij dat? Kiezen wij God? Dopen wij God? Nee, God koos óns. God 

nam óns aan. God doopte óns. Dat zijn dingen die we uit de hele heilige 

Schrift kunnen leren, maar toch wel bijzonder duidelijk en beeldend uit Eze-

chiël 14, 15 en vooral 16, de hoofdstukken die we nu willen bespreken. On-

ze afkomst. En wat die betekent, niet alleen voor ons hier vandaag, maar 

voor de hele christenheid waarvan wij hier nog geen nagel van een splinter-

groepje zijn. 

Goed, ik begin dus met Ezechiël 14. Dat bespreek ik kort. 

 

Israël moet zijn afgodsbeelden opruimen, vs. 1-11 

Er is geen jongen die kan hebben dat zijn meisje ook nog met een ander 

vrijt en geen man die kan hebben dat zijn vrouw het met een ander houdt. 

Waarom niet? Wel, zij is toch van hém en van hem alléén? Híj houdt toch 

van haar? Liefde is jaloers. Liefde is verschrikkelijk jaloers. Bij ons mensen 

al. Maar bij God helemaal. Dat hoort u al levenslang in de kerk voorlezen: 

‘Want Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig God …’ Dat wil zeggen, een 

minnenijdige God, een jaloerse God, die het ook niet kan hébben, dat zijn 

volk het met een andere god houdt. Het is toch van Hém en van Hém alleen 

en Hij houdt toch van hen? 

Maar nu loopt dat meisje met die andere jongen weg en nu gaat die 

vrouw er met een andere man vandoor en nu kiezen die mensen een andere 

god. Wat dan? Wel, dan is die verkering toch uit? En dan is dat huwelijk 

toch kapot? En dan is dat verbond met God toch verbroken? Dat is toch 

nogal wiedes. Daarom kende de Wet van Mozes voor zonde tegen het eerste 

en tweede gebod (afgoderij en beeldendienst) niet eens een offer! Daar was 

eenvoudig geen verzoening voor. Verzoenen en weglopen zíjn toch niet te 

combineren? 

Nu, dan is Ezechiël 14 verder niet zo moeilijk meer. 
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Komen daar op zekere dag een paar oudsten bij de profeet Ezechiël om 

via hem iets aan de Here te vragen. Maar God kijkt dwars door kleren heen 

in ons hart en daar zag Hij hoe sterk die oude mannen nog verknocht waren 

aan de afgoden van hun tijd: Baäl en Astarte en de zon en heilige apen en 

katten en wat al niet meer. Daar hadden ze hun hart aan verpand. 

En laten we ons daar nu alstublieft niet bij voorbaat boven verheven ach-

ten, want waar hebben wíj ons hart aan verpand? Misschien in de praktijk 

nog méér dan aan de HERE? Hoeveel kerken zitten niet in geldnood, terwijl 

ze soms tienduizenden leden hebben! Hebben die dan geen geld? Jawel, 

maar wat dacht u van afgod Auto? Als die nu in hun leven hoger op de lijst 

staat dan God en zijn dienst? Heb je dan een afgod of niet? Eérst mijn afgod. 

Eérst mijn autokosten. 

Zulke kerkelijke mannetjes en stiekeme afgodsdienaars komen daar dus 

via de profeet Ezechiël iets aan de Here vragen, maar daar wordt de Here me 

toch boos, boos! Wat? Mij wat vragen? Die lui? Met die afgoden in hun hart 

en leven? Nu nog mooier. Ik zal ze krijgen. Wat verbeelden ze zich wel. De 

profeet die zo onnozel is hen te woord te staan ook. Ik moest ze maar eens 

voorbeeldig straffen, dan schrikken de mensen er misschien van en bekeren 

ze zich nog van hun afgoderijen.  

Dit over Ez. 14:1-11. 

Ziet u hoe kwalijk God het ons neemt als wij niet alleen op Hem ver-

trouwen? Als je Hem laaiend wilt maken, moet je dat doen. Wel vroom pra-

ten, maar je hart, je vertrouwen op iets geschapens zetten. Wat dat ook mag 

zijn. Dan komt er een moment - net als hier in Ez. 14:1-11 - dat de Here het 

zat is en zegt: Wat kom jij nou eigenlijk aan Mij vragen? Heb jij Mij dan 

nodig? Daar heb Ik anders nooit iets van gemerkt. 

 

Met Jeruzalems ondergang staat Jahweh in zijn recht, vs. 12-23 

Ja, ontrouw, bij hem vandaan lopen, stiekem op iets of iemand anders 

vertrouwen, maakt Hem laaiend. Dat zei de HERE in het nu volgende stukje - 

Ez. 14:12-23 - nog eens heel duidelijk.  

U weet wat de HERE reeds door Mozes had gezegd over afgoderij en ver-

bondsbreuk. In Lev. 26 en Deut. 28 al, dus toen Israël notabene nog in de 

woestijn liep. Als jullie dát doen, Mij ontrouw worden, dan zal Ik zo woe-

dend op je worden dat Ik de vreselijkste dingen op je zal loslaten, zoals hon-

gersnood, het oorlogszwaard, wilde dieren, ja zelfs de pest. 

En dan kunnen jullie bidden en smeken zoveel je wilt, maar dan is het uit. 

Al stonden Noach, Daniël en Job voor me, dan zou Ik hen wel sparen, maar 
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verder niemand. Zelfs hun eigen kinderen niet. Let wel, het gaat nu niet om 

de vraag wat God eventueel wél mag doen - Hij mocht bijvoorbeeld Sodom 

wel sparen als er nog tien rechtvaardigen gewoond hadden - maar het gaat 

nu om de vraag wat God niet mag doen. Of God zulke straffen niet mag uit-

delen. Antwoord: natuurlijk, dat is zijn volkomen, verbondsmatig gegronde 

recht. 

Dat zouden ze in Babel ook nog wel eens erkennen, zei de HERE ook nog. 

Want u begrijpt natuurlijk dat het in dit verband steeds nog over de naderen-

de ondergang van Jeruzalem gaat. Nu, zei de Here, als Ik die stad straks door 

zwaard, honger, pest en wilde dieren heb gestraft, zullen er toch nog een 

paar mensen aan die gerichten ontkomen. Die komen dan ook hierheen, naar 

Babel. Maar als u hier in Babel dan zult zien wat voor stelletje goddeloze 

zondaars er straks nog bijkomt - wat een verstokte afgodsdienaars hier dan 

met hun koffers aankomen - dan zullen zelfs jullie hier in Babel moeten er-

kennen: ‘Ja, Jahweh had gelijk. Hij had ook het volste recht dat Hij Jeruza-

lem gestraft heeft als Hij deed. Dan zullen jullie daar vrede mee hebben (ik 

vind de Nieuwe Vertaling een beetje misleidend met z’n: ‘Ja, zij zullen u 

troosten’, 14:22v. Er vrede mee hebben, daar gaat het om. Dat gevoel zou-

den die laatste ballingen aan die eerste ballingen bezorgen.) 

Dit over Ezechiël 14. 

 

Jeruzalem wordt straks waardeloos hout verbrand, Ez. 15 

Maar u weet het, ze waren hardleers daar in Babel. ‘Wie weet won Egyp-

te de oorlog alsnog en dan gaan wij weer fijn naar huis’. Zo zaten ze daar te 

dubben aan de Kebar in Babel. Toen heeft de profeet die eerst-weg-

gevoerden onder meer ook moeten voorhouden wat wij nu lezen in Ezechiël 

15. 

Wat? Dat afgodische Jeruzalem gespaard? Dat is wijnstokkenhout, heel 

dat Jeruzalem. Waardeloos hout. Je kunt er al niks van maken. Nog geen pin 

om iets aan op te hangen. Laat staan als zo’n stok ook nog halfverbrand uit 

een ashoop komt. Dan is het werkelijk alleen maar brandstof. 

Nu, dat is Jeruzalem ook: waardeloos hout, brandstof. Ik ga die stad ver-

branden. Dan zullen ze toch nog leren wie Jahweh, hun God was. Hadden 

zij zijn verbond verbroken? Maar dan komen zij zo makkelijk niet van mij 

af. Ik houd het wél. We hadden niet alleen beloften, maar ook bedreigingen 

afgesproken! 

En zo is het nog. Wij kunnen uit zulke Schriftgedeelten uit het Oude Tes-

tament nog steeds Gods-manier-van-doen leren kennen. Want God heeft ook 
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een manier-van-doen. En die is onder het Nieuwe Verbond in de grond van 

de zaak nog net eender. Wie Hem verlaat is zo nog maar niet van Hem af! 

Zó zouden we dat bij Ezechiël veel voorkomende zinnetje: ‘En zij zullen 

weten dat Ik de HERE ben’, kunnen weergeven. ‘Ze zullen weten dat ze zó-

maar niet van Me af komen!’ Daarom zullen wij in evangeliserende ge-

sprekken ook wel eens moeten zeggen: ‘Man, keer toch terug naar God en 

zijn Christus, wiens namen je notabene op je voorhoofd draagt’. 

Dit over Ezechiël 15. 

 

Jeruzalem, de ontrouwe echtgenote, Ez. 16 

Eerst vs.1-14. Daar krijgt de profeet opdracht Jeruzalem in een breed uit-

gewerkte gelijkenis (allegorie) haar treurige, afgodische geschiedenis voor te 

houden. Daartoe gaat de Here eerst even zo’n duizend jaar in de geschiede-

nis terug, want duizend jaar is bij de Here als één dag. 

Nu voor God was het dus ‘gisteren’, dat Hij de grootvader van Abraham 

hier op de aarde zag lopen. En wat was dat voor een man? Een afgodsdie-

naar. Wellicht iemand die ’s nachts afgodisch omhoog keek naar de statige 

god Maan. Dat was Abrahams grootvader. En daarna? Israël in Egypte? Ook 

al zo afgodisch. Dat was Israëls afkomst. 

En als de HERE in onze eigen tijd tweeduizend jaar terugkijkt - dat is voor 

Hem dus maar twee dagen - dan ziet Hij hier in Europa en Azië één en al 

heidendom. Dan hebben ze het hier in Germanië over het Walhalla en ver-

dobbelen ze hun vrouwen. Dat is ónze afkomst. 

 

Hoe God haar aantrof 

Leek dat begin van Israël in het verre Ur der Chaldeeën en leek het voor-

geslacht van de moderne christenheid niet sprekend op een vies, ongewassen 

vondelingetje? Zo’n veracht bedoeïenenmeisje, dat ze maar als een waarde-

loos wezentje hadden weggegooid. Zelfs geen kostbaar water aan verspild 

om het te wassen. En daar lag het toen, nog in haar geboortebloed. Dát is uw 

afkomst, Jeruzalem. En dat is ook úw afkomst, Nederlandse gereformeer-

den! Recht op Gods verbond? Recht? Recht? ‘Alle roem is uitgesloten! On-

verdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. ‘k Roem in vrije gunst 

alleen!’ 

 

Hoe God voor haar zorgde en met haar trouwde  

Want wat deed God met dat arme kind? Niemand ontfermde zich over 

haar! Geen mens keek naar haar om. Haar navelstreng was nog niet eens 
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afgeknipt. Wel, God zei tot dat in haar bloed trappelende meisje: ‘Blijf le-

ven! Ik wil dat jij blijft leven!’ 

Toen groeide ze op tot een prachtig meisje. Het werd zelfs een heel knap 

meisje. En daar is God de HERE toen zelfs mee getrouwd. Hij sloot onder 

ede een verbond met haar en gaf haar de mooiste kleren: sandalen van het 

fijnste leer, en een kleed van het fijnste linnen en een sluier van de fijnste 

stof en prachtige sieraden. Dure armbanden om haar polsen, een schitterend 

snoer om haar hals, een gouden neusring en juwelen van oorhangers en een 

diadeem in haar haar. Een koninginnetje! Een beroemdheid onder de volken. 

U snapt de gelijkenis. We gaan niet alles vergeestelijken. Maar het Israël 

dat in Egypte ten dode gedoemd was, werd door de HERE gemaakt tot zijn 

volk, zijn verbondsvolk, het beroemde volk van David en Salomo, waarnaar 

zelfs helemaal uit Scheba een koningin kwam kijken. Zo beroemd waren 

Israël en Jeruzalem! Echtgenote van de God van hemel en aarde. Dát was 

haar schoonheid: haar genadeverbond met de Almachtige. 

 

Ziet u hoe Ezechiël op Gods bevel moest preken? Niet in de trant van: ‘Hebt 

u al voor Jezus gekozen?’, maar: ‘Israël, IK heb ú gekozen! IK gaf u het 

leven. IK verbond Mij aan u’. Dat moet nóg de basis en het uitgangspunt 

zijn van alle prediking, binnen de kerk en er buiten, onze afkomst. Niet wij 

hebben God uitgekozen, maar God heeft ons uitgekozen! En zich ook aan 

óns onder ede verbonden. Zó moet er gepreekt worden. Dat is niet iets spe-

ciaal gereformeerds, dat is nog minder iets van één of meer dienaren van het 

Woord, een hobby of stokpaard, maar dat is Goddelijke eis voor de predi-

king. Bewijs? Onder andere Ez. 16. Altijd die afkomst in het oog houden! 

Uitgaan van wat Gód gedaan heeft. 

Dit over Ez. 16:1-14: Hoe de HERE Israël (en ons verre voorgeslacht) als 

een verschoppelingetje vond en hoe genadig Hij voor dat arme kind op-

kwam, ja er later zelfs mee trouwde. 

 

Hoe ontrouw zij Hem werd 

En toen? Toen heeft die koningin-van-een-vrouw, dat meisje-dat-met-

God-was-getrouwd haar hemelse Minnaar bedrogen om zich af te geven met 

lieden van het laagste soort. Dat is Ez. 16:15-34. Ik moet me wel tot de 

hoofdzaken beperken. 

Ze werd namelijk trots. Want zij was immers zo knap. En toen ging het 

mis. Het meisje Israël nam de prachtige armbanden, oorhangers en kettingen 

die ze van God gekregen had en daar maakte ze beelden van een andere 
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‘man’ van: Baäl, de sterke regengod. Hem gaf ze het fijne meel en de koste-

lijke olie die God haar gegeven had. En haar jeugd, de tijd dat ze moeder-

naakt en ten dode gedoemd lag te trappelen? O, dat was ze helemaal verge-

ten. En haar Weldoener ook. 

Nu, daar hebt u de bijbelse geschiedenis van de hele Koningentijd (om 

niet te zeggen: van de Richterentijd) tot aan Ezechiëls eigen tijd toe. Wan-

neer zijn de afgoden feitelijk eens helemaal uit Israël verdwenen geweest? 

En waar kon je ze in het land niet zien? Overal, maar dan ook overal. 

Dat zegt de Here ook in vs. 23v. En nog meer cru dan uit onze Nieuwe 

Vertaling blijkt. Ik zal wat uit de Willibrord Vertaling voorlezen: ‘Ach, on-

gelukkige, luidt de Godsspraak van Jahweh, de Heer, na al deze wandaden 

heb je hoogten en heuvels aangelegd op elk plein en op elk kruispunt; je 

gooide je schoonheid te grabbel en spreidde je benen voor elke voorbijgan-

ger (NV: schaamteloos aangeboden.  Statenvertaling: en hebt uwe benen 

opengedaan) en je geilheid was onverzadigbaar.’ 

Zo kan Gods Woord het volk van God tekenen, als een schaamteloze 

hoer. Ja, nog erger, zegt de HERE. Hoeren vragen hoerenloon, maar jij gaf 

nog geld toe ook! Vs. 33: ‘Alle hoeren laten zich betalen, maar jij betaalde 

zelf je minnaars’.  

En dit alles gebeurde terwijl Ezechiël dit zei nog volop! Wat waren er 

geen schatten aan goud en zilver uit Jeruzalem naar de Farao van Egypte 

gebracht of naar de Assyriërs (in de tijd van koning Achaz) en nog geen tien 

jaar geleden naar Babel (597). Want dát waren destijds de ‘vrienden’ van het 

meisje-Israël: Egypte (‘je buren met hun grote lid’, staat er in vs. 26). Die 

gaf ze nu al enkele eeuwen geld tóe, als ze maar haar vriendjes wilden blij-

ven. 

Je hebt zelfs de zonen en dochters die je Mij gebaard had, aan de afgoden 

geofferd, verwijt de Here in vs. 20. In de late koningentijd brachten de Israë-

lieten kinderoffers aan de afgod Moloch. ‘Mijn zonen geslacht en … ver-

brand!’, vs. 21. Ezechiëls hoorders hadden misschien nog wel een neefje dat 

voor die afgod was geslacht. Dán ben je toch zeker wel tot een andere gods-

dienst overgegaan, zouden wij misschien denken.  

Maar dan zegt de HERE nog: maar die kinderen zijn van Mij! Ik laat mijn 

verbond zomaar niet wegwuiven. Jullie denken dat Ik Mij zomaar laat weg-

schuiven, maar ik handhaaf mijn rechten, zowel op uzelf als op uw kinderen. 

Alleen nu ten kwáde! (Calvijn erkende met beroep op deze Schriftplaats dat 

God met de Roomse kerk van zijn tijd natuurlijk óók zijn verbond nog had). 

Kerkisme en individualisme maken voor deze daverende feiten doof. 
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Hoe zware straf zij verdiende 

Maar de Here zou die slet wel krijgen (vs. 35-52). En daar was hij in 

Ezechiëls tijd volop mee bezig. Alle minnaars van dat mooie meisje - Egyp-

te, Assyrië en Babel - hadden haar nu lelijk en onbarmhartig in de steek ge-

laten. Sterker, ze waren haar vijanden geworden. En nu zou God haar straf-

fen zoals overspelige vrouwen volgens de Wet van Mozes gestraft dienden 

te worden. 

Kleren uit. Sieraden van het lijf gerukt. En moedernaakt aan de paal. Te 

kijk voor iedereen. Ook te schande voor veel vrouwen, die je al nooit had-

den kunnen uitstaan omdat jij zo mooi was: jaloerse buurlanden. En die hele 

menigte zal je stenigen. En dan houdt de beeldspraak ineens op: en je huizen 

verbranden. Hoor je dat goed, ontuchtig, ontrouw Jeruzalem! 

Want weet je op wie jij lijkt? Op een zus van Sodom en Samaria. Sama-

ria was je grote zus en Sodom je jongste zus. Alleen als Ik ze vergelijk, ko-

men Sodom en Samaria er nog als de onschuldigsten van af. Jeruzalem heeft 

nóg schandelijker dingen uitgehaald dan Sodom en Samaria. Werkelijk, Sa-

maria heeft nog niet de helft misdaan van wat jij misdaan hebt. Je zou haar 

bijna een onschuldig meisje noemen, als je haar naast jou zet. En daarom: 

schaam je, schaam je, schaam je. Draag je schande.  

Dat moest Ezechiël zeggen tegen mensen die zaten uit te kijken naar een 

Egyptisch reddingsexpeditieleger. Jeruzalem spáren? Die stad  gaat er aan! 

En als je het restantje van haar inwoners hier straks zult zien aankomen, dan 

zul je ’t wel erkennen: Ja, God had gelijk! 

 

Schaam u, schaam u! Ik geloof dat dit één van de actueelste oproepen is 

voor de moderne christenheid. Schaam u. Als er ooit nog krachtige weder-

keer naar God en zijn Woord in ons land mag plaats vinden, dan zal die toch 

moeten beginnen met schaamte. Maar daarvoor moet je wel je afkomst ken-

nen als Nederlandse christenheid. Je heidense afkomst. En je wonderlijke 

begenadiging. Dan zul je je verbonden moeten weten met de hele christen-

heid. Nogmaals, kerkisme en individualisme maken velen doof voor deze 

oproep. ‘Wij hebben toch ons eigen fijne kerkje? En daarin hebben we het 

toch goed? Wat hebben wij dan met de grote afvallige hoop te maken?’ 

Laten we als God ons er de gelegenheid voor biedt tegen van het evange-

lie afgedwaalden zeggen: U moet naar Jezus terug! U moet terug naar de 

God van uw grootvader!  
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Hoe Hij zich toch nog over haar ontfermde, vs. 53-63, 42 

U hebt het zo zachtjesaan al wel gemerkt: wanneer je de profeten leest, 

zegt de HERE telkens tegen Israël: ’t Is afgelopen! Nu is het afgelopen! Maar 

dan hoor je Hem daarna ook zeggen: ‘Maar hélemaal afgelopen is het niet!’ 

Hier in Ez. 16:53-63  hoort u dat ook weer.  

Want hoe zou het gaan? In vs. 42 zegt de HERE: Als Ik u dan zus en zo 

gestraft heb, ‘dan zal Ik tot rust komen en me niet langer getergd voelen’. ’t 

Lijkt wel of de Here een mens is, een woedende vader, die nog zit uit te hij-

gen van zijn boosheid. ‘Dan zal Ik tot rust komen’. Zo is God. 

En dan? Dan schep Ik toch weer betere tijden voor mijn zwaar getergde 

echtgenote Israël. Als het Oude Verbond dan zo geschonden is, dan zal Ik 

toch terugdenken aan de tijd dat je nog zo jong en zo mooi was. En dan zal 

Ik een eeuwig, een blijvend verbond met je sluiten. 

Dat is het Nieuwe Verbond waarin ook wij, van afkomst heidenvolken, 

door het geloof zijn opgenomen. Ik zeg ‘óók’: want het omvat ook talloze 

gelovige Israëlieten. Het is het verbond waarvan Jezus Christus Borg en 

Middelaar geworden is. Daartoe heeft God zijn afvallige, ontrouwe vrouw 

Israël toch nog willen verwaardigen. 

Want onze Here Jezus is voortgekomen uit het Israël dat uit de balling-

schap terug mocht keren. Maar elke Jood, die in die Heiland der wereld ge-

looft en de geschiedenis ook van zijn volk ootmoedig beziet in het licht van 

Ez. 16, zal zich wel moeten schamen. Heeft Jahweh mijn volk toch nog 

verwaardigd om de Zaligmaker der wereld te mogen voortbrengen? Wat een 

genade!  

Ja, diepe schaamte, dát past het gelovige Israël. Maar diepe schaamte past 

evengoed de kerk-uit-de-heidenen. Om haar afkomst, haar roeping, haar 

schuld en haar begenadiging. Hoe is het mogelijk dat er nog een kerk be-

staat! 

Wat een aansporing om ons hele, maar dan ook ons hele hart te verpan-

den aan niets en niemand anders dan aan onze trouwe, genadige en liefde-

volle God en Vader en aan zijn lieve Zoon, onze Here Jezus Christus, de 

Rots van onze levens en ons deel in eeuwigheid. 
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EZECHIËL 17 

ZEDEKIA’S EEDBREUK TEGENOVER NEBUKADNEZAR 

ZINNEBEELDIG VOORGESTELD 

 

Ik zal u eens een raadsel opgeven, zei Ezechiël op zekere dag tegen zijn me-

deballingen. Of liever gezegd: de Here God wil u een raadsel opgeven. Luis-

ter, hier komt het. 

Er was eens een grote arend. En die machtige roofvogel vloog naar de Li-

banon, in het Noorden van Israël. Daar brak hij van zo’n koninklijke ceder-

boom de bovenste tak af en voerde die weg naar een grote koopmansstad. 

Toen nam hij een stekje van een wijnstok en pootte dat in een beste akker 

met veel water, zodat het kon uitgroeien tot een brede wijnstok. Maar, zei de 

arend, ik wil dat je ranken in mijn richting groeien. 

Maar wat wil het geval? Er was nog een andere grote arend. En wat deed 

de wijnstok toen? Hij begon in de richting van die tweede arend te groeien, 

in de hoop dat hij van hem nog meer te drinken zou krijgen. Hoewel de eer-

ste arend hem een prachtig plekje had gegeven met veel water, waar hij 

makkelijk had kunnen uitgroeien tot een brede wijnstok. 

Nu de vraag die de HERE God jullie wil stellen. Wat dachten jullie, zou 

die wijnstok veel succes hebben met zijn dwaze tactiek? Of niet? In elk ge-

val zou het voor die eerste arend een kleine moeite zijn om hem met wortel 

en tak uit te roeien. Daar heb je het raadsel. 

 

De oplossing van het raadsel 

Ze hoefden het al niet eens meer op te lossen want Ezechiël gaf de oplos-

sing er zelf bij. Of liever, God de HERE gaf haar er zelf bij. Een doodeen-

voudige oplossing. Dit hele verhaal tekende de toestand van Juda met zijn 

laatste koningen. Ik noem voor het gemak nog een keer de feiten met de 

bijbehorende jaartallen. 

605 Eerste belegering van Jeruzalem door Nebukadnezar 

 Onder koning Jojakim. 

 Daniël en zijn vrienden meegevoerd. 

 Jojakim na zijn dood opgevolgd door zijn zoon Jojachin. 

597 Tweede belegering van Jeruzalem door Nebukadnezar. 

 Velen in ballingschap meegevoerd, o.a. Ezechiël en koning Joja-

chin (2 Kon. 24:8-17, vgl. Ez. 33:21; 40:1). 
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 Als opvolger van koning Jojachin wordt door Nebukadnezar (de 

eerste grote arend) Zedekia aangesteld. 

 Nebukadnezar eist van hem een vazalverdrag, Ez. 17:16. 

592 Vijfde jaar van Jojachins ballingschap. 

 Ezechiël wordt tot profeet geroepen. 

587 Koning Zedekia heeft het vazalverdrag met Nebukadnezar ver-

broken en zoekt toenadering tot de farao van Egypte (de tweede 

grote arend) in de verwachting dat deze Juda zal verlossen uit de 

macht van Babel. Nebukadnezar komt met een strafexpeditie en 

neemt in 586 v. Chr. Jeruzalem na een beleg van anderhalf jaar 

voor de derde maal in. 

586 Zedekia wordt gearresteerd, de ogen uitgestoken en meegevoerd 

naar Babel. 

 

Die eerste arend is de wereldveroveraar Nebukadnezar. De Libanon is het 

Judese koningshuis. Die afgebroken cedertak is koning Jojachin. Die grote 

koopmansstad is Babel. En dat stekje van een wijnstok is Zedekia. Terwijl 

met die tweede grote arend de farao van Egypte wordt aangeduid. ’t Is voor 

ons natuurlijk allemaal ver verleden tijd - het kost ons moeite erin te komen 

- maar voor de ballingen waren het de dingen van hun dag, brandend actu-

eel. 

Want die afgebroken cedertak - koning Jojachin - zat bij hen in Babel! Zij 

waren zelf met hem meegenomen toen die eerste grote arend - Nebukadne-

zar - in 597 Jeruzalem voor de eerste maal had ingenomen en koning Joja-

chin, z’n moeder (de koningin-moeder) met een heel aantal vooraanstaande 

Judeeërs had meegenomen. Ja, dat beeld snapten zij best. 

En wie had Nebukadnezar daar toen in 597 op de troon gezet? Wel, ko-

ning Zedekia! Dat was dus een echte vazalkoning, een zetbaas van Nebu-

kadnezar. Maar goed, hij was toch nog koning. Híj was dat wijnstokstekje 

uit het raadsel van Ezechiël dat door die grote arend Nebukadnezar nog niet 

zo kwaad was neergezet. Als hij natuurlijk maar zou willen groeien in de 

richting van de arend die hem gepoot had. Zonder beeldspraak: als hij maar 

zou dansen naar het pijpen van Nebukadnezar. Hij had het zelfs moeten 

zweren. Met een dure eed - hij had er de naam van Jahweh bij aangeroepen: 

‘Zo waarachtig als Jahweh leeft’ - had Zedekia trouw gezworen aan zijn 

Babylonische opperheer. 

Maar wat doet die dwaze ‘wijnstok-Zedekia’? Lonken naar die andere 

grote arend, Egypte! Ja, op zekere dag verbrak hij ijskoud zijn eed aan Ne-
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bukadnezar en papte hij opnieuw met Egypte aan. Want de Farao van Egyp-

te zou hem misschien wel uit de macht van Babels invloedssfeer kunnen 

verlossen! 

En daar zaten die eerst-weggevoerde ballingen in Babel, zoals u weet, 

ook voortdurend op te vlassen. ‘O, als Egypte deze wereldoorlog nu toch 

eens won!’ Dan konden ze weer gauw naar het goede, oude Jeruzalem terug. 

Hun oude, vertrouwde Jeroesjalayim. Vooruit, Egypte, sla er op! Zo was de 

stemming daar in Babel. 

Maar toen heeft Ezechiël door middel van dit raadsel van de twee aren-

den, of liever het raadsel van de dwaze wijnstok, in de Naam van de HERE 

moeten vertellen, dat ze iets heel anders zouden beleven. Zedekia, die held 

van jullie, komt ook als balling naar Babel! Hier zal hij sterven. En die ver-

eerde Farao van jullie zal werkeloos toekijken als Jeruzalem straks door 

Nebukadnezar belegerd wordt. 

 

Toen heiligde Jahweh zijn ontheiligde naam  

Waarom? Vanwege de trouwbreuk van koning Zedekia! Die dwaze wijn-

stok, die trouweloos naar die Egyptische arend lonkte. En dat terwijl hij no-

tabene bij mijn Naam had staan zweren dat hij een loyale vazal van Babel 

zou blijven. Maar Ik laat mijn heilige Naam niet voor meineden gebruiken! 

Wat dacht dat mannetje wel? Wat moest Nebukadnezar wel van Mij denken 

als Ik dat zomaar over mijn kant laat gaan: zweren bij mijn Naam en Ik dan 

werkeloos toezien als er meineed gepleegd wordt? Nee, nee, dat zal hij aan 

de weet komen. Want hij heeft niet in de eerste plaats opstand gepleegd te-

gen Nebukadnezar, maar tegen Mij! 

 

‘Er is geen groter zonde, noch die God meer vertoornt, dan de lastering van 

Gods Naam’, zegt onze catechismus. Ziet u het? Hoe zuinig God is op zijn 

Naam? En hoe Hij ook van ons waarachtigheid eist? Zelfs tegenover een 

heiden als Nebukadnezar! 

Want er is misschien wel vroom geredeneerd in Jeruzalem, toen ze beslo-

ten boden naar Egypte te sturen om een bondgenootschap met de Farao te 

sluiten. Was Nebukadnezar geen brutale indringer? Wat had die in Juda te 

maken? Was dat volkenrechtelijk beschouwd geen gruwelijk onrecht? Ze-

dekia had toch de bevrijding van Gods volk van heidense overheersing op 

het oog? Prachtig en ook nog vroom klinkende argumenten. 

Maar de HERE nam ze niet. Want een eed is een eed. Ook tegenover de 

heiden Nebukadnezar. ‘Gij zult de HERE uw eden houden’. En toen hij dat 
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weigerde, kostte dit koning Zedekia - die dwaze wijnstok - tenslotte zijn 

zonen, zijn ogen, zijn vrijheid, zijn koningschap, zijn stad en zijn leven. Zo 

heiligde de HERE zijn Naam! 

 

Zijn wíj betrouwbaar? Kunnen ze op onze handtekening aan? Want niet 

alleen van onze eden, maar van al onze beloften zei de Here Jezus: ‘Laat uw 

ja ja zijn en uw nee nee!’, Mat. 6:37. ‘Wat daar boven uitgaat is uit de boze’, 

Mat. 6:37. 

Als wij, christenen, ons woord niet houden, contractbreuk en woordbreuk 

plegen, dan schaadt dat vooral Gods Naam. ‘O, is hij nog van een kerk 

ook?’ Laten wij daarom van de gelijkenis van de dwaze wijnstok dit leren: 

trouw! Trouw zijn we, als we die beloofd hebben, zelfs aan de gemeenste 

heidenen verschuldigd. 

 

Aankondiging van Christus Jezus 

Maar het raadsel is nog niet uit. Want die eerste grote arend had nu wel 

een cedertak afgebroken, maar nu zou de HERE God nog iets heel anders 

vertellen. Iets heel moois. Iets waarvan zo’n arme man als Ezechiël zelf en 

z’n paar geestverwanten (zoals Daniël en zijn vrienden) wel blij verrast zul-

len hebben opgekeken. 

De HERE zou zelf ook een takje van de ceder afbreken en dat een hoge 

plaats in Israël geven. Om daar op te groeien tot een pracht van een ceder-

boom, waarin allerlei vogels zullen nestelen. Dat zou Gód gaan doen. 

Voor ons, die daar nu zo lang áchter staan, een prachtige profetie van on-

ze Here Jezus Christus. Want koning Jojachin zat daar nu wel diep verne-

derd in Babel, maar uit zijn geslacht zou de Christus voortkomen. Jojachins 

naam staat in het geslachtsregister van Mat. 1. Jesaja had al eerder gezegd: 

‘Er zal een rijsje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï’. Nu, dat 

zelfde beloofde de HERE ook door de mond van Ezechiël. 

Daar kijkt u God ook mee in zijn Vaderhart. Woedend was Hij. Getergd. 

Besloten om binnenkort zijn hele heilige stad, tempel en volk grotendeels te 

vernietigen. Maar in zijn toorn dacht Hij nog aan zijn ontferming en beloof-

de Hij: dan zal Ík ook een cedertakje afbreken en dat tot een zegenrijke ce-

derboom doen opgroeien.  
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EZECHIËL 18 

DE HERE STRAFT VROME KINDEREN NIET VOOR 

DE ZONDEN VAN GODDELOZE OUDERS 

 

Wij weten nu zo zachtjesaan wel dat de meesten van die eerst-weggevoerde 

ballingen keiharde, onverootmoedigde mensen waren. O, ze hebben zulke 

harde koppen, waarschuwde de HERE al bij Ezechiëls roeping, weet u nog? 

Nu, in die kringen konden ze zo wrang spotten: ‘Mooie boel! Onze va-

ders hebben onrijpe druiven gegeten en wij, hun kinderen, lopen nu met 

stroeve tanden’. Een cynisch grapje. Maar dat wenste de Here niet langer te 

horen en daar moest de profeet Ezechiël op zekere dag zijn broeders eens 

ernstig over aanspreken. 

Nee, Ezechiël begint geen discussie met hen over dit onderwerp. Hij 

krijgt bijvoorbeeld geen opdracht om zijn hoorders te wijzen op het tweede 

gebod van het Horebverbond: 

‘want Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad der 

vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van dege-

nen die Mij haten …’ 

Nee, de profeet moest eenvoudig gebiedend en verbiedend optreden. 

Jahweh wenste dat venijnige gezegde niet langer te horen, was dat duidelijk? 

‘Zie, alle zielen zijn van Mij’ (zielen = personen, mensen. Dus alle men-

sen staan onder mijn gezag). ‘Zowel vader als zoon. En de ziel (= degene) 

die zondigt, die zal sterven.’ 

Dus men moest met zijn kritiek op God de hand eerst maar eens in eigen 

boezem steken. Want God strafte hen waarachtig niet om de zonden van hun 

vaderen, terwijl zij zelf de blanke onschuld waren. Zo is God niet en zo doet 

God niet. Dat heeft de Here door de mond van de profeet duidelijk uit de 

doeken gedaan. 

’t Is een lang hoofdstuk, maar het valt duidelijk uiteen in drie delen: a) 

schuld in een familie, dus in meerdere mensenlevens, b) schuld in één enkel 

mensenleven, c) conclusies. 

 

De schuld van ouders en kinderen, vs. 5-20 

Stel u voor, een vrome man. Een echte rechtvaardige. Iemand die Gods 

verbond met zijn volk trouw houdt. Hij peinst er niet over mee te doen aan 

een offerfeest op een heidense hoogte. Hij piekert er niet over op een afgod 

te vertrouwen. Nooit overspel gepleegd. Nooit gemeenschap gehad met zijn 
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vrouw tijdens haar menstruatie (dat was de Israëlieten, zoals u weet, in de 

Thora verboden). Ook geen verdrukker van armen en ellendigen. Als ie-

mand hem zijn overkleed als pand gaf, dan gaf hij het hem voor de avond 

terug, zodat de schuldenaar niet lag te rillen van de kou. ’t Is ook een man 

die zijn dagloners altijd op tijd uitbetaalt. Geen woekeraar. Een eerlijk man. 

Dat is nu een echte rechtvaardige. 

Voor zo’n man gelden de levensbeloften waarvan de Schrift vol staat. En 

leven is, zoals u weet, ook vaak een ander woord voor geluk. En zegen. Een 

gelukkig en gezegend man. God staat helemaal aan de kant van zo’n man. 

Goed, dat was de vader, vs. 5-9. 

 

Maar nu krijgt die man een zoon. 

Stel u voor dat die jongen een echte goddeloze wordt. Iemand die wel 

rooft en moordt en steelt en bij heidense offermaaltijden aanzit. Dacht u dat 

de levensbeloften voor die vader nu ook automatisch gelden voor de zoon? 

Geen denken aan. Afgodendienaars en moordenaars zijn des doods schuldig. 

Dat was de zoon, een goddeloze vent, vs. 10-13. 

 

Maar die wordt op zijn beurt ook vader. We spreken nu dus over de zoon 

van een ongelovige vader en over de kleinzoon van een gelovige grootvader. 

En die jongen breekt met de goddeloosheid van zijn vader. Hij wil er 

niets mee te maken hebben. Hij houdt zich wel aan God en zijn geboden. 

Moet die jongen dan sterven omdat zijn vader zo’n goddeloze man was? 

Welnee, daar hoeft die jongen niet om te sterven. Die vader zelf wel, maar 

die jongen niet. 

Dit over de kleinzoon, vs. 14-18. 

 

Maar Ezechiël voelde wel wat men daar tegen in wilde brengen. ‘Wat? 

Draagt een zoon niet mee de ongerechtigheid van zijn vader?’ (zie Staten-

vertaling). Wij zien toch om ons heen dat dit wél het geval is? Wij zitten 

hier toch in Babel omdat onze voorouders dwaas gehandeld hebben? Van-

daar dat wij dat gezegde wel eens gebruiken: ‘De vaders eten zure druiven 

en de kinderen lopen met stroeve tanden’. 

Nee, dat is juist niet waar! Zo geven jullie een scheef beeld van God. Zo 

is Hij niet en zo doet Hij niet. De persoon die zóndigt, die zal sterven. Maar 

een zoon niet om de zonden van zijn vader. En omgekeerd ook een vader 

niet om de zonden van zijn zoon. 
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En wat was dus de onontkoombare conclusie voor de ballingen? Als 

Gods manier van doen zo is en wij hier ver van huis in Babel zitten, dan ligt 

dat blijkbaar vooral aan onszelf, aan onze eigen zonden en ongerechtighe-

den! Anders zaten wij hier niet. En dan zouden wij dus niet zo’n hoge toon 

moeten aanslaan, maar de hand eerst in eigen boezem moeten steken. En 

niet afgeven op onze voorouders, maar onze eigen wegen doorzoeken en ons 

bekeren van onze eigen zonden. 

 

Actueel voorbeeld 

Wat valt er uit dit eerste deel van Ez. 18 al veel voor ons te leren. Wat le-

ren we de HERE daaruit kennen in zijn strikte rechtvaardigheid. Ten goede 

en ten kwade. Laat ik een voorbeeld nemen naar aanleiding van wat we la-

zen. 

Een meisje van 18 jaar. Ongedoopt. Nooit thuis iets over God de Here 

gehoord. Vader kon alleen maar schelden op kerk en godsdienst. Moest er 

niks van hebben. Las nooit uit de bijbel. Leerde z’n kinderen niet bidden. 

Stuurde ze niet naar de christelijke school en naar de catechisatie. Zo is dat 

kind opgegroeid. Ze weet van toeten noch blazen als het op God en gods-

dienst aankomt. 

Alleen, ze had een vrome opa. Die vond het ook vreselijk dat zijn zoon 

met God en zijn dienst brak en er met een ongelovige vrouw vandoor ging. 

(De gereformeerde wereld laat wat wij nu in Ez. 18 lezen helaas ook veel-

vuldig zien. Voortrekkers uit de Doleantietijd, vooraanstaande gereformeer-

den, zelfs uit de kring van stichters van de Vrije Universiteit, hebben godde-

loze zonen en kleinzonen voortgebracht.) 

Maar nu krijgt dat meisje verkering met een gelovige jongen. En die 

houdt voet bij stuk: als wij het op dit punt niet eens worden, kan ik niet met 

je in zee. U weet hoe dat soms gaat. Ze gaat mee naar de kerk. Krijgt cate-

chisatie. Hoort van haar vriend en zijn familie veel over de Here en zijn 

Woord. En ze opent haar hart voor het Evangelie van de Here Jezus Chris-

tus. Kortom, ze wordt een gelovig christinnetje. 

Waarom zal zij dan straks zalig worden? Vanwege die vrome grootvader 

wél? Of juist vanwege die ongelovige vader en moeder níet? Nee, dan wordt 

ze dat, omdat zij als jonge volwassene zélf brak met de goddeloosheid van 

haar ouderlijk huis en zélf de gerechtigheid of gehoorzaamheid jegens God 

en zijn Woord ging betonen.  
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Opa zal tenslotte zélf voor God moeten verschijnen. En vader zal zelf 

voor de rechterstoel van Christus verantwoording moeten afleggen. En de 

kleindochter is als volwassen jonge vrouw zelf mondig. 

Hiermee heb ik deel 2 van dit hoofdstuk feitelijk ook al besproken. 

 

Schuld tegenover God in één mensenleven 

Iemand heeft veertig jaar los van God geleefd en is toen berouwvol te-

ruggekeerd. Wat geldt dan? Antwoord: Niet de tijd van ongeloof, maar de 

jaren van na de bekering. En omgekeerd. Altijd door vader en moeder mee-

genomen naar de kerk. Thuis de bijbel horen voorlezen. Op de catechisatie 

door de dominee onderwezen. Maar na het trouwen afgezakt. Eerst één keer 

kerken. Toen om de vier weken. En tenslotte helemaal niet meer. bijbellezen 

gestaakt. Bidden vergeten. Heel de dienst van God afgewend en ontwend. 

Wat geldt dan? De tijd vóór het trouwen of de tijd na het trouwen? Ant-

woord: dan houdt God straks afrekening naar die laatste beslissing. Die jaren 

van afkerigheid. Van na de trouwdag. 

Zo zal het met ons ook gaan. 

Niet: hoe stond je vróeger tegenover God, maar hoe sta je nú tegenover 

Hem. Dat zal Gods maatstaf zijn als het er om zal gaan: dood of leven? 

Eeuwige zaligheid of eeuwige rampzaligheid. Wie dit onbillijk vindt, is zelf 

onbillijk, zei de HERE er nog achter. 

 

Daarom zei Hij tenslotte tegen die Judese afgodendienaars in Babel, die hei-

lige-katten- en sterrenaanbidders: Bekeer je van je afgoderijen en ongerech-

tigheid. Want dacht u soms dat ik het fijn vind om mensen ter dood te ver-

oordelen? Dacht iemand soms dat God graag mensen verdoemt? Ga toch 

weg! 

‘Zou Ik een welgevallen hebben aan de dood van de goddeloze? luidt het 

Woord van de Here HERE. Niet veeleer hierin dat hij zich bekeert van zijn 

wegen en leeft?’ vs. 23. 

Dat zei de Here Jezus later net zo: 

‘Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de we-

reld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde,’ Joh. 

3:17. 

En Paulus schreef van God onze Heiland: 

‘die wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid 

komen’, 1 Tim. 2:4. 
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Laten we ze dat zeggen, als we de kans krijgen. En laten wij, christenen, 

gelovigen, rechtvaardigen, doen wat de profeet Ezechiël aan het slot van 

hoofdstuk 18 in de Naam van de HERE gebood: ‘Vernieuwt uw hart en uw 

geest!’.  

En als we misschien tijden tegemoet gaan waarin de hand van de Here 

zwaarder op ons politieke en economische leven komt te drukken, laten we 

dan niet in de eerste plaats de schuld zoeken bij anderen, leiders van vroe-

ger, maar in de eerste plaats onze eigen levens doorzoeken en voor de HERE 

belijden: ‘Heer, míjn hart is boos en schuldig’. En laten we erkennen dat de 

Here ons zeker ook om onze eigen zonden bezoekt. 
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EZECHIËL 19 

KLAAGLIED OVER ISRAËLS VERGANE GLORIE 

 

Misschien kan ik u helpen dit te verstaan als u het thuis nog eens voor uzelf 

leest. 

Het is een klaaglied, zoals men dat op een dode zong. Die flinke leeuwin 

is Hamutal, de vrouw van koning Josia. Toen haar man zo jong sneuvelde - 

hij was pas 39 - werd haar zoon Joahaz koning. Maar helaas, de Farao van 

Egypte kwam en nam haar zoon mee. Dat was Joahaz. U kunt het lezen in 

2 Kon. 23. Toen was het de beurt van de tweede welp om koning te worden, 

koning Jojachin. Maar helaas, die werd naar Babel gevoerd. Als het konin-

gin Juliana en koningin Beatrix waren geweest - de een weggevoerd naar 

Siberië en de andere naar China - dan zou dit klaaglied u anders in de oren 

geklonken hebben. ‘Ach, de leeuwin Wilhelmina bracht twee welpen voort 

… enz.’  

Hier hebt u Juda’s vijf laatste koningen. 

 

 Josia  

   

Jojakim (2) 

x 

Joahaz (1) 

(= Sallum) 

Zedekia (4) 

Jojachin (3)   

 

 

 Josia was getrouwd met  

Hamutal  

(Ez. 19: de leeuwin) 

 Zebudda 

moeder van:  moeder van 

Joahaz (23) 

(2 Kon. 23:31) 

Zedekia 

(2 Kon. 24:17-20) 

 Jojakim (25) 

(2 Kon. 23:31-34) 

 

In het slot van Ez. 19 wordt Juda vergeleken bij een wijnstok, waaraan zulke 

flinke ranken groeiden dat het wel staven van heersers leken. Juda had in-

derdaad ook krachtiger heersers voortgebracht. Denk eens aan David en Sa-

lomo. Maar Juda wekte Gods woede op en nu is er van die mooie wijnstok 

niets meer over. Ja, Zedekia zit nog op de troon, maar als zetbaas van Babel. 

Wat is dat nu voor een heerser? 
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Nee, nu koning Jojachin in Babel zit is de wijnstok feitelijk uit zijn Jude-

se grond weggerukt en naar Babel overgepoot en daar kan hij niet aarden. 

 

Want God de HERE regeert! En God gééft een land en volk mannen met gro-

te regeerdersgaven - of Hij geeft ze niet. Dat gaat allemaal maar niet vanzelf. 

Dat kunt u van de geschiedenis van Juda leren. 

Zo heeft God ook tijden gegeven waarin er aan het roer van het Neder-

landse schip van staat calvinisten stonden met grote staatsmanswijsheid en 

roepingsmacht tot historievorming (want ook die ontvangt een heerser van 

God). En nu? 

Zulke Schriftgedeelten leren ons de tijden te onderscheiden. En dan is er 

voor ons als we op ’t geheel van de christelijke kerken zien - net als voor 

Ezechiël - meer reden voor klaagzangen dan voor lofzangen.  

Maar laten we bij dit alles de grote les van Ezechiël 18v niet vergeten. Ik 

zal hem tenslotte nog eens weergeven in de woorden van een tijdgenoot van 

de profeet Ezechiël, namelijk de Klaagliederendichter, die in dezelfde ramp-

jaren en in dezelfde oordeelstijd zijn broederschap opwekte: 

‘Wat klaagt dan een mens in het leven?  

Ieder klage over zijn zonde!’ 

Dat om te beginnen. En verder, weest dankbaar. Want: 

‘Het zijn de gunstbewijzen des HEREN  

dat wíj niet omgekomen zijn, 

want zijn barmhartigheden houden niet op.  

Elke morgen zijn ze nieuw,  

groot is uw trouw! Mijn ziel zegt:  

Mijn deel is de HERE,  

daarom zal ik op Hem hopen!’ (Klaagl. 3) 
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EZECHIËL 20 

ISRAËLS AFGODERIJ DOOR DE EEUWEN HEEN 

 

Herinnert u zich nog dat de profeet Ezechiël in een visioen aan zijn haren 

werd opgetild in Babel en een tel later werd neergezet in de tempel te Jeru-

zalem? Hij had juist een aantal oudsten op bezoek en die konden na afloop 

van het visioen meteen horen wat Ezechiël daar gezien had: ‘O, wat is Jeru-

zalem verschrikkelijk verdorven en wat zal dat zwaar gestraft worden!’, Ez. 

8. 

Intussen zijn we hier in Ez. 20 een jaar verder. 

Weer zitten er oudsten bij Ezechiël op bezoek. Of hij alsjeblieft de Here 

eens voor hen wilde raadplegen! Terwijl de Here notabene voor hen niet 

eens de enige, ware, levende God was. Want zij hadden óók ‘diep respect’ 

voor de goden van Babel en Assyrië. En voor de Egyptische heilige-

kattenverering konden ze ook ‘veel waardering’ opbrengen. 

Daarom was dat ook geen echt ráádplegen wat zij kwamen doen, dat had 

de Here, grote hartenkenner, allang opgemerkt. Daarom moest Ezechiël hun 

dat in Gods opdracht ook laten weten. ‘Wat dacht u wel? Dat Ik Mij door 

júllie laat raadplegen? Zowaar Ik leef, Ik antwoord niets op jullie vragen. 

Het oordeel, het oordeel, zeg ze dát maar aan, mannetje (‘mensenkind’)’. 

Dat heeft Ezechiël toen gedaan. Gods eeuwenlange toorn over Israëls 

eeuwenlange afgoderijen verkondigd. Eerst die in het verleden (vs. 5-29). 

Daarna die in het heden (vs. 30-32) en vervolgens die in de toekomst (vs. 

22-44).  

 

Israëls afgoderij in het verleden, vs. 5-29 

Eerst toen het nog in Egypte was, vs. 5-9 

Tóen waren jullie al ondersteboven van de Egyptische heilige katten en 

sfinxen en toen keken jullie al afgodisch naar de zon. Ik weet het nog wel. ’t 

Was de tijd dat Ik bij me zelf dacht: Ach, dat arme Israël! Hoor het eens 

kermen! Kijk die jongens en vaders zich eens afbeulen bij die steenbakkerij-

en! Ik zal ze verlossen. ’t Is per slot nakroost van mijn vriend Abraham. Ik 

zwoer het zelfs met een eed: Ik haal ze uit Egypte en geef ze Kanaän, dat 

prachtige landje, de parel onder de landen, een paradijsje. 

Maar toen moest Ik ze al zeggen: Gooi dan die gruwelijke afgodsbeelden 

weg. Ik, Jahweh, Ik ben jullie God. En Ik heb me daar in Egypte toch al be-
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hoorlijk door jullie laten kennen. Nietwaar, aan die tien plagen kon je zien 

wie Ik was en wat Ik voor jullie kon doen. 

Maar toen deden jullie die gruwelbeelden al niet weg, zodat Ik toen 

dacht: Ik zal m’n woede aan hen koelen. Maar Ik deed het niet, want het was 

bekend dat Ik voor jullie opkwam en als Ik het er toen bij had laten zitten, 

zouden de heidenen hebben gehoond: Nou, dat is me een God, hoor! Hij 

wilde wel, maar Hij kon niet. En die naam wilde Ik niet hebben. Zodoende 

heb Ik de Uittocht toen toch maar doorgezet. 

Ja, dat wisten wij niet uit het boek Exodus, maar dat komen we hier aan 

de weet. Dat Israël in Egypte al ‘weg’ was van de Egyptische goden en dat 

de HERE God toen, toen al met zijn straffen had willen komen. 

 

Maar toen de woestijntijd, vs. 10-26 

Goed, Ik verloste jullie dus toch uit dat massa-vernietigingskamp en Ik 

gaf jullie bij de Sinaï heerlijke inzettingen en verordeningen. Werkelijk, als 

jullie eens hadden gedaan wat Ik je daar voorschreef - wat had je dan een 

goed leven kunnen hebben! Want het waren uitstekende wetten. Leven be-

vorderende en genezende wetten. 

Bovendien gaf Ik jullie mijn sabbatten. Als een teken tussen jullie en Mij. 

Een soort Goddelijke trouwring voor mijn bruidje. En wát voor een trouw-

ring! Wat een heerlijke, heilbrengende inzetting was dat: de sabbatten! De 

zevendaagse rustdag, rustfeesten, rustjaren en jubeljaren. Als je weten wilt 

hoe de Here voor ons is, dan moet je naar de sabbatten kijken. Dan kijk je 

Hem in zijn liefdevolle hart. 

Maar jullie hadden daar geen waardering voor, hè! Jullie hebben mijn 

sabbatten met alles wat daarbij hoorde ruwweg vertrapt en die levenswetten 

van Mij ijskoud veracht. 

En Ik? Wat dacht Ik toen in de woestijn al? Ik maak een eind aan dit volk 

en Ik begin met Mozes opnieuw! Maar Ik liet dat plan varen, alweer om 

mijn Naam. Wat zouden de heidenen dan van Mij gezegd hebben? En Mo-

zes smeekte Mij nog zo dringend: Ach, doet U dat alstublieft niet. Hij zei 

het ook nog: Denk toch om uw Naam!, Ex. 32. 

Dus gingen we maar weer verder. Ik keek naar de jeugd. En Ik waar-

schuwde de nieuwe generatie die in die woestijn opgroeide: ‘Denk er om, 

jullie moeten je anders opstellen dan je vaders en moeders. Beter. Gehoor-

zamer aan Mij. Denk om de sabbatten. Wees zuinig op onze trouwring!’ 

Maar dat deden ze niet. Zij waren net eender als hun ouders. En toen 

dacht Ik opnieuw: Ik zal ze wel krijgen! Maar Ik deed het niet. Alweer om 



 62 

mijn Naam of Faam. Omdat de wereld dan smadelijk over Mij zou zeggen: 

‘Fijne god is dat! Verlost eerst zijn aanbidders uit Egypte om ze daarna in de 

woestijn te laten omkomen’ Zó wou Ik beslist niet over Mij gesproken heb-

ben. Vandaar dat Ik mij alweer inhield. 

Al heb Ik ze toen al gewaarschuwd voor een mogelijke ballingschap. 

(Wij kunnen het nog lezen in Lev. 26, 33; dat dateert uit de woestijntijd.) En 

tóen heb Ik al gezegd: Nu, lééft dan naar die heidense regels! Dan zul je het 

verschil wel merken. Want Ik, Ik had hen geleerd hun oudste jongens te lós-

sen. Maar de heidense afgoden vroegen van hun aanbidders hun oudste jon-

gens door het vuur te laten gaan. Kijk, dan kom je er als vader en moeder 

wel achter wat een goden dat waren. En hoe goed de dienst van Jahweh 

daarbij vergeleken was! 

 

In Kanaän, vs. 27-29 

Toen kwamen jullie in Kanaän. En daar waren jullie bijna meteen alweer 

Mij ontrouw. Nu door dat vieze Kanaänitisme met z’n hoogtendienst en 

hoererij, letterlijk en figuurlijk. 

Dit over Israëls verleden, vs. 5 -29. 

 

Israëls afgoderij in het toenmalige heden, vs. 30-32 

Wat wilden die oude heren eigenlijk? De HERE raadplegen? Terwijl ze er 

niet eens van overtuigd waren dat Jahweh alleen God is en niemand anders? 

Ezechiël moest hén maar eens raadplegen en hun maar eens vragen: Wat 

bent ú eigenlijk van plan? Wilt u dóórgaan met dat gruwelijke bedrijf - kin-

deroffers incluis, je jongetjes voor Moloch door de vlammen laten gaan - en 

tegelijkertijd óók Mij raadplegen? Alsof dat samen kan gaan: afgoderij en de 

dienst van Jahweh! 

Dit over het toenmalige heden, vs. 30-32. 

 

Israëls afgoderij in de toekomst, vs. 33-44 

Daarover had Jahweh die oudsten - en in hen heel het afgoderij bedrij-

vende Israël - twee dingen te zeggen. 

Ten eerste, denk niet dat Ik u ongestraft laat gaan. Net zo min als Israël in 

de woestijn. U zit daar nu in Babel als in een soort ‘Egypte’. Maar u krijgt 

ook uw ‘woestijn’, zal Ik maar zeggen. Net als uw verre voorouders. Ik ga 

met u afrekenen. 

Ik ga net doen als een schapenboer die de tienden afzonderde. Dan gaf hij 

elk tiende schaap een tikje met het uiteinde van de herdersstaf, dat hij in verf 
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gedoopt had om elk tiende schaap ‘apart’ te zetten ofwel te ‘heiligen’. Zó zal 

Ik een rest van Israël weer onder het oude verbond terugbrengen. Maar de 

massa, de harde, onverootmoedigde massa, nee die komt niet meer in zijn 

land terug. Dit eerst. 

 

Maar dan had Ezechiël nog wat te vertellen. 

Achter deze donkere tijd zou God toch weer lichtere tijden laten aanbre-

ken. Tijden van letterlijke en figuurlijke wederkeer. Terugkeer van een rest 

van Israël uit de ballingschap en reformatie van de Israëlitische kerk. Dan 

kom Ik weer bij jullie wonen op de berg Sion en dan zullen jullie mijn dienst 

herstellen. 

En als je dan terugdenkt aan vroeger, zul je walgen van jezelf. ‘Hebben 

wij dát onze God durven aandoen!?’ Maar die goede tijd krijgen jullie alleen 

omdat Ik zuinig ben op mijn Naam of Faam, de wijze waarop er in kerk en 

wereld over Mij gesproken wordt. Want dan zullen ze van Mij zeggen: ‘Hij 

heeft zijn volk wel zwaar gestraft, maar niet naar wat ze verdiend hadden. 

Kijk maar, Hij heeft een rest bewaard en teruggebracht!’ 

 

Dit over Israëls afgoderij vanaf Egypte tot in Babel. Hoe lang had het zijn 

God nu reeds getergd en hoe vaak had Hij zijn toorn al ingehouden? Maar 

nu was het uit. 

Ouders herkennen dit uit eigen ervaring. ’s Morgens vroeg begonnen de 

kinderen al vervelend te doen. Maar och, vader en moeder wilden de dag 

niet onaangenaam beginnen, dus ze vermaanden aanvankelijk zacht. Alleen, 

het hielp niet. Om tien uur gebeurde er dit en om elf uur dat. Aan de maal-

tijd kwam dit er ook nog bij. En ’s middags om drie uur haalden ze dat ook 

nog uit. 

Wat groeit er dan in een ouderhart? Opgespaarde toorn. Opgespaard van 

’s morgens vroeg, soms zelfs van weken of maanden her. En die barst dan 

opeens in één bui los, waarin alle opgespaarde woede over ‘alles’ zich ont-

laadt. 

Zo kan het ook gaan tussen God en zijn volk. Paulus spreekt ook over 

‘toorn ophopen’. Toorn ‘ophopen tegen de dag des oordeels’, waarop de bui 

van Gods gramschap over ‘alles’ losbarst, Rom. 2:5. Nu, die bui groeide al 

in Egypte. Die werd donkerder in de Richteren- en Koningentijd. Inktzwart 

in Ezechiëls dagen. Om in volle omvang los te barsten in 588, toen Nebu-

kadnezar voor Jeruzalem verscheen. 
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En waarom? Puur omdat zij zelf wel vroom waren, maar nu eenmaal zul-

ke goddeloze ouders hadden gehad? Strafte God hier wél kinderen om de 

zonden van hun vaders? Nee, we moeten Ezechiël 20 in het licht lezen van 

Ez. 18. Omdat de goddeloze ouders goddeloze kinderen hadden gekregen, 

die even goddeloos waren als hun vaders en moeders, daarom kregen die 

goddeloze ‘kinderen’ de héle oordeelsbui over zich heen. De dichter van 

Psalm 79 heeft er voor gebeefd: ‘HERE’, smeekte hij, ‘reken ons de onge-

rechtigheid der voorvaderen niet toe’. Hij beefde bij de gedachte aan die 

mogelijkheid. 

En wij? Verstaan wij die taal nog? Dat God ‘ons’ historische rekeningen 

zou kunnen presenteren? Hebt u er wel eens bij stilgestaan dat de westerse 

christenheid gedurende de laatste duizend jaar enorme tegoeden aan Godde-

lijke toorn kan hebben opgespaard? Ik zeg met opzet: kán. Denkt u er eens 

over na dat een deputatie van oudsten van Godswege door Ezechiël acht-, 

negenhonderd jaar kerkgeschiedenis voorgelegd kregen! 
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EZECHIËL 20:45-21:32 

DE PROFEET KONDIGT DE KOMST EN DE REDEN VAN 

OORLOGSGEWELD OVER JERUZALEM AAN 

 

We zijn nu toegekomen aan Ezechiël 21. Eigenlijk begint dat al in Ez. 

20:45. Daarin spreekt de profeet opnieuw over het oorlogsgeweld dat bin-

nenkort over Jeruzalem zal losbarsten. Vergeet niet dat dit destijds nog maar 

een kwestie van enkele jaren was, misschien twee, drie jaar. 

 

Het beeld van de grote bosbrand, 20:45-21:17 

Op zekere dag zei de Here tegen Ezechiël: Draai je gezicht eens naar het 

zuiden, in de richting van Juda en profeteer dan het volgende tegen de bos-

sen van Juda (want Juda is het Zuiderland): ‘Bossen, luister naar wat God 

jullie te zeggen heeft. Ik steek jullie van noord tot zuid in brand en wel zo 

erg dat iedereen zal zeggen: Nee, dát is geen mensenwerk!’ 

Maar tegen die opdracht had Ezechiël bedenkingen. ‘Ach, Adonay Jah-

weh’, zei hij, ‘Heer Jahweh, moet dat nu? Ze klagen toch al dat ik zo vaak in 

raadsels preek’, vs. 45-49. Nu, toen heeft de Here dit raadsel van die ontzet-

tende bosbrand voor zijn volk verklaard. Dat lezen wij nu in Ez. 21:1-17. De 

verklaring van het beeld van de bosbrand. 

 

Het beeld van de bosbrand verklaard 

Zeg maar dat ze je profetie over die bosbrand zinnebeeldig moeten opvat-

ten. Want Ik bedoel geen brand die bomen zal vellen, maar een ramp die 

ménsen zal treffen. Er komt oorlog over Juda. En die oorlog stuur Ik. Ik, 

Jahweh, ga zelf mijn zwaard te voorschijn halen. 

En laat je harde, onverootmoedigde hoorders dan maar duidelijk merken 

dat jij daar zelf diep van ontdaan bent. Kreun maar flink waar zij bijstaan. 

Zucht maar diep van bittere smart. Laat maar zien dat jij een gebroken man 

bent. Houd je lendenen maar vast, zoals iemand doet die gebroken is van 

verdriet. Zuchten en kreunen en je lendenen vasthouden. 

En als ze je dan vragen: ‘Maar broeder Ezechiël, wat is er nu aan de 

hand? Waarom sta je zo te kreunen en te zuchten?’ Dan moet je maar ant-

woorden: ‘Vanwege het nieuws dat u nu gauw te horen zult krijgen. (Wij 

zouden zeggen: Om wat u binnenkort op het journaal zult zien.) Als jullie 

dát horen, zul je niet weten waar je het zoeken moet. Je zult het besterven 

als je het hoort en het in je broek doen van angst (vs. 7: alle knieën zullen 
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van water druipen, dat wil zeggen iedereen zal de macht over zijn handen en 

urine verliezen). 

Dat nieuws kómt, de Heer en Gebieder Jahweh zegt het. 

 

Er zullen veel doden vallen 

Na deze voorbereidende mededelingen moest de profeet op Gods bevel 

met de zaak zelf voor de dag komen. Onverbloemd. Er gaan doden vallen. 

Veel doden. Jahweh heeft zijn zwaard er al voor laten polijsten. Je rilt als je 

dat glimmende zwaard ziet glinsteren, net of er bliksemstralen uit schieten. 

Hij heeft het ook vlijmscherp laten slijpen! 

En dan geeft Hij het in handen van een slager die er een slachtpartij mee 

zal ontketenen, waarbij hoog en laag, vorst en volk zullen worden afge-

slacht. En jij, Ezechiël, jij moet dat handen klappend aan je hoorders vertel-

len. Alsof je dat moordende zwaard nog wilt aansporen: Toe, vooruit, 

moordzwaard, suis maar rond, sla ze neer. Klap in je handen. Toe, vlugger, 

sla links, sla rechts. Ik zal zelf ook in mijn handen klappen en mijn grim-

migheid, die Ik zevenhonderd jaar geleden al bij Me voelde opkomen, aan 

hen koelen. 

Dit was de verklaring van het beeld van de bosbrand, vs. 1-17. 

 

De koning van Babel zal dat zwaard hanteren, 21:18-32 

En wie zou de man zijn aan wie Jahweh dat ontzettende oordeelszwaard 

in handen zou geven? Dat zou de koning van Babel zijn, die wij nu kennen 

als Nebukadnezar.  

Teken maar voor de ballingen uit hoe die vorst het zal aanpakken. Maak 

maar een schets van een weg die zich op een gegeven moment in tweeën 

splitst en plaats bij die splitsing een wegwijzer. Schrijf op het ene bord van 

die wegwijzer Rabba (de hoofdstad van de Ammonieten, het tegenwoordige 

Amman in Jordanië) en zet op dat andere bord: Jeruzalem. 

Want Ik zal u precies zeggen hoe het straks zal gaan. Daar komt dat 

machtige leger uit Babel aanzetten. Het kan vanuit het oosten alleen via het 

noorden naar het zuiden trekken. Dan zal de generale staf moeten kiezen: 

wat pakken wij eerst, Rabba of Jeruzalem? 

Natuurlijk zullen die heidenen dan hun priesters laten komen. Die dan na-

tuurlijk eerst een dier zullen slachten en de lever bekijken. Vervolgens zul-

len ze een pijlkoker met pijlen schudden, want zo doen zulke heidenen. Pij-

len met een plaatsnaam erop omgekeerd in de koker plaatsen, dan schudden 

en er blindelings een uitnemen. Dan wisten ze wat de wil van de goden was. 
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Nu, Ik zeg u nu reeds dat als Nebukadnezar dan zijn rechterhand naar de 

pijlkoker zal uitstrekken, er op de pijl die hij kiest Jeruzalem zal staan. 

Waarop hij zijn generaals zal aankijken en zeggen: ‘Heren, wij gaan eerst 

naar Jeruzalem’. Daar zullen dan onder de muren stormrammen verschijnen, 

belegeringswallen en schreeuwende soldaten. 

 

Als ze deze oordeelsaankondiging in Jeruzalem horen, zullen ze wel weer 

smalen: ‘Er klopt niets van die waarzeggerij van Ezechiël! Hij vergeet dat 

wij de eed van trouw hebben gezworen aan Nebukadnezar. Dus die doet ons 

niets.’ Maar daar vergissen ze zich lelijk in. Want de koning van Babel weet 

best hoe trouweloos koning Zedekia die vazalleneed geschonden heeft, door 

stiekem aan te pappen met Egypte. 

Maar voor die onheilige, goddeloze vorst van Israël, die trouweloze Ze-

dekia, komt dan ook de afrekening. ‘Weg met de koninklijke tulband op die 

man zijn hoofd! Haal die kroon van zijn hoofd. De meinedige! Een puin-

hoop, een puinhoop, een puinhoop dat maak Ik ervan, van Jeruzalem.’ Zo 

zei de HERE het ook: drie keer het woord puinhoop, vs. 27. 

Máár - zo zal het niet blijven! Als een felle lichtbundel in een inktdonke-

re nacht flitst in vs. 27 een bundel evangelielicht door de zwarte oordeels-

nacht van de Babylonische ballingschap. Maar, zo zal het niet blijven. Tot-

dat hij komt die er recht op heeft en aan wien Ik het geven zal. Dat is mid-

den tussen deze oordeelsprofetieën de aankondiging van de Messias. Jezus, 

de Christus! 

Want uit het Restant dat straks uit Babel naar Jeruzalem zal terugkeren en 

daar de tempel zal herbouwen - we hoorden de Here er in het vorige hoofd-

stuk al even over spreken - zal voortkomen de Verlosser der wereld, hét 

zaad van Abraham, Davids grote Zoon, de Tweede Adam.  

Dat plan zou God niet opgeven, dat beloofde Hij toen al tot vertroosting 

van de vromen die meeleden onder Gods oordeel over de goddeloze meer-

derheid. Wij mogen zien hoe trouw Hij Woord gehouden heeft. 

 

De ondergang van Rabba, Ez. 21:28-32 

De Ammonieten zouden intussen hun streken ook thuis krijgen. Zij had-

den zich door hun waarzeggers laten wijsmaken dat Jeruzalem verwoest, 

maar hun hoofdstad Rabba gespaard zou worden. Maar óf het oorlogs-

zwaard hen zou weten te vinden! Over Ammon zou in de toekomst zelfs 

nooit meer gesproken worden, zó grondig zou Nebukadnezar het verwoes-

ten. Ongelofelijk. Ja, maar Jahweh, de Opperheer had het gezegd! 
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Wij lazen vanavond profetische vóórzeggingen en u weet dat die alle tot in 

de finesses vervuld zijn. Dat God zijn eeuwen lang opgespaarde toorn in 588 

voor Christus niet langer inhield en dat de Babyloniërs onder Nebukadnezar 

inderdaad vreselijk hebben huisgehouden in Juda en Jeruzalem, tot in Gods 

tempel toe. 

Maar u weet óók dat Gods heerlijke heilsbeloften uit die zwarte tijd 

eveneens alle hun aanvankelijke vervulling reeds hebben gevonden. En wel 

in de terugkeer van een Rest van Israël uit de Babylonische ballingschap én 

in het verlossingswerk van onze Here Jezus Christus, die uit dat volk is 

voortgekomen en in dat land is opgetreden 

Laat dat ons troosten als wij Gods opgespaarde toorn ook vrezen. Wij 

kunnen er absoluut van op aan dat de grote heilsbeloften, die er ook nog 

steeds liggen, hun uiteindelijke vervulling niet zullen missen. 

 

Ja, de Heilige Schrift is Gods Woord. Dat zagen we weer duidelijk aan de 

vervullingen die het reeds kreeg. Dat belijden we ook in artikel 5 van onze 

Nederlandse Geloofsbelijdenis, over de autoriteit van de Heilige Schrift. 

Daar belijden we als kerken der reformatie reeds meer dan vierhonderd jaar 

ook dit: deze boeken zijn van God ‘gemerkt de blinden zelven tasten kun-

nen, dat de dingen die daarin voorzegd zijn, geschieden.’ Bewijs? Bijvoor-

beeld Ez. 20 en 21. Al bijna helemaal uitgekomen. 

Ja, bijna, want Gods Naam - waarom Hij al zo menig oordeel ophield - 

Gods Naam zo rijk van eer, zal pas allerluisterrijkst stralen als God hem ten 

volle zal heiligen bij de komst van Jezus, de Koning op de troon van David, 

en zijn Vrederijk waarin alle zwaarden voor eeuwig tot ploegscharen zullen 

worden omgesmeed en de hele aarde vol zal zijn van de heerlijkheid des 

HEREN. Komt dat heus? Ja, dat komt even zeker als de rest reeds kwám. 
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EZECHIËL 22 

DRIE REDENEN WAAROM JERUZALEM 

VERWOEST ZAL WORDEN  

 

‘Toe, houd er de moed maar in. Babel wint deze oorlog nooit en dan gaan 

we weer gauw naar huis!’ Zó was de stemming onder de ballingen die Ne-

bukadnezar het eerst had meegenomen naar Babel. In 597 al. Tien jaar voor 

de grote massa zou volgen. De profeet Ezechiël behoorde ook tot die eerst-

weggevoerden. 

En wat heeft deze profeet daar in Babel toen tien jaar lang onder die on-

verootmoedigde eerste groep ballingen moeten verkondigen? Dit. ‘Wat? 

Naar huis terug? Ik zal u wat anders vertellen: Jeruzalem gaat er zelf ook 

aan. En dan komt de rest van de bevolking die dat overleven zal ook hier-

heen.’ Dat heeft Ezechiël de eerst-weggevoerde ballingen tien jaar lang op 

alle mogelijke manieren aan het verstand proberen te brengen. 

Dat is in onze bijbels Ez. 1-24. Hoofdzaak: En toch zal Jeruzalem vallen. 

Daarop volgen de profetieën tegen de heidenvolken, Ez. 25-32. En dan mag 

Ezechiël z’n opbouwwerk beginnen. Dan krijgen we zestien hoofdstukken 

troostprofetieën te lezen. Ik zeg u dat maar even, zodat u niet hoeft te den-

ken dat we op onze bijbelstudieavonden nu nog wekenlang oordeelsprofe-

tieën zullen lezen. Want reken maar dat Ezechiël ook mocht troosten. 

 

En daar leren we dan om te beginnen uit dat de Here helemaal niet graag 

slaat. Nee, natuurlijk niet. De Here is het liefst Behouder en Ontfermer. Dat 

zongen de Klaagliederendichters ook al: ‘Immers, niet van harte verdrukt en 

bedroeft hij de mensenkinderen’, 3:33. Dacht u dat God z’n Jeruzalem gráág 

verwoestte? Nee, dat deed Hij alleen omdat ze Hem daar werkelijk tot het 

uiterste gebracht hadden. Hier in Ez. 22 kunt u lezen waarmee ze dat gedaan 

hadden. 

 Omdat ze nu werkelijk ál Gods geboden overtreden hadden, vs. 1-16. 

 Omdat ze zodoende voor God alle waarde verloren hadden, vs. 17-23. 

 Omdat het verderf alle standen had doortrokken, vs. 24-31. 

 

Al Gods geboden overtreden 

Ja, werkelijk, Jeruzalem had al Gods geboden overtreden. Ik zal het u 

gewoon uit de bijbel navertellen. Dan moet u daarna zelf maar nagaan in 

hoeverre ons eigen land daar al op lijkt. 
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‘Mensenkind, wil jij het doodvonnis vellen over die bloedstad?’, vroeg de 

HERE aan Ezechiël, 22:1. Ja, zo noemde God de hoofdstad van zijn eigen 

kerk: ‘die bloedstad’. Want dat was het ook. Een stad boordevol verdruk-

king, moord en doodslag.  

Er waren nog wel vorsten, maar die waren er niet op uit om récht te doen. 

Weduwen, wezen en vreemdelingen werden zwaar achteruitgezet. Gezag 

was er feitelijk ook niet meer. Of liever gezegd: ontzag. In de gezinnen was 

geen ontzag meer voor vader en moeder en dan hebben kinderen dat buiten 

het ouderlijk huis natuurlijk ook niet voor de andere overheden. Zelfs de 

rechters waren onbetrouwbare sujetten geworden. De dienst van God was 

feitelijk één puinhoop. En op seksueel gebied heersten de  liederlijkste toe-

standen. 

‘Ik sla daar werkelijk mijn handen over in elkaar’, zei de HERE, vs. 13. 

Van zulke dingen. Maar nu kom Ik afrekening houden. En een eind maken 

aan al die onreinheid en verdrukking. Ik ga jullie onder de volken verstrooi-

en. Dat is 22:1-16. 

 

Israël waardeloos 

Want Israël heeft alle waarde voor Mij verloren, vs. 22:17-23. Weet u 

wat Israël voor Mij is? Zilverschuim. Waardeloze metaalslakken! Broeders 

en zusters, neem dat vooral concreet. Lees voor ‘Israël’ nu eens: de Neder-

landse christenheid, of: de gereformeerde en andere kerken in West-Europa. 

Schuim. Waardeloze slakken uit de smeltoven, rommel waar je niks mee 

kunt beginnen. Zo klonk Ezechiëls profetie in de oren van de eerste hoor-

ders.  

Daarom liep het met Jeruzalem op een eind. 

 

Alle standen verdorven 

En weet u waarom nog meer? Vs. 24-31: Omdat Israël zo dor en doods is 

als een land waarop in geen maanden regen gevallen is. En dat geldt van 

hoog tot laag. Het verderf is werkelijk alle standen binnengedrongen. 

Neem de vorsten. Bezondigen zich aan goed en bloed van hun onderda-

nen. ’t Lijken wel leeuwen, die kunnen ook mensen verslinden. Ik kan het 

niet laten daarbij vandaag te denken aan de meerderheid van onze eigen Sta-

ten-Generaal, ook ‘vorsten’ in de bijbelse zin van het woord. Zij hebben 

zich vergrepen aan het recht van talloze ongeboren kinderen op het leven. 

Deze vorsten legaliseerden en sanctioneerden moord op ongeboren kinderen. 
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Dan de priesters. Zij behoorden het volk te onderwijzen in het Woord. 

Net als de dominees dat tegenwoordig moeten doen. Het volk onderwijzen 

over zijn God en over wat Hij tot verlossing van zijn volk gedaan had. Maar 

dat deden de heren niet. 

We gaan verder, naar de oversten. Al net zulke roofgierige wolven als de 

vorsten. Gaan mensen hun verderf tegemoet? Wat kan hun dat schelen? Als 

zij er maar beter van worden. 

De profeten. Die zouden het moeten uitschreeuwen: ‘Land, land, hoor des 

HEREN Woord!’ Zij zouden moeten wijzen op de onweerswolken van Gods 

toorn. Maar in plaats daarvan houden zij ‘Vrede-vrede-preekjes’. Heel opti-

mistisch en voor de oppervlakkige hoorder erg ‘gelovig’. Maar het waren in 

feite valse profeten. Huurlingen. Naar de mond praters. Spreekbuizen van de 

geest der eeuw en daardoor echte misleiders. 

En wat zou je dan kunnen verwachten van de gewone man, ‘het volks des 

lands’? De kleinen hebben toch altijd al de groten nageaapt? Daarom is het 

hier ook: ‘Zo heer, zo knecht’. Al het kwaad van de hogere standen - de lei-

ders, de vorsten, de priesters en de profeten - vind je bij de man in de straat 

terug. 

Natuurlijk, wat dacht u? Als de dominees, de professoren in de theologie, 

de kamerleden en de ministers zelf het kwade voorbeeld geven, wat kun je 

dan van het volk verwachten? 

‘Ik heb nog gekeken of er niet één was die als een man, een echte leider, 

een dam zou kunnen opwerpen tegen deze massale afval’, zei de HERE. 

‘Maar, Ik heb er niet één gevonden. En daarom ga Ik nu mijn woede de vrije 

loop over hen laten en hun daden op hun hoofd laten neerdalen.’ 

 

Dit over Ezechiël 22: Alle zonden bedreven. Alle waarde verloren. Alle 

standen verdorven. En daarom - wég ermee! 
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EZECHIËL 23 

ISRAËLS EEUWENLANGE ONTROUW VERGELEKEN 

MET TWEE OVERSPELIGE ZUSTERS 

 

Nu krijgen we de hele bijbelse geschiedenis van Egypte af tot Ezechiëls ei-

gen tijd toe nog eens helemaal te horen in de vorm van een aangrijpende, ja 

eigenlijk vreselijke gelijkenis. 

Nu kennen wij toch de Here en zijn grote goedheid voor Israël. Hoe Hij 

het zelf geschapen had uit Abraham en Sara en uit het Egyptische massagraf 

verlost heeft. Het door een zee en een woestijn geleid heeft en daarna Kana-

än gegeven. En nu weet u dat de HERE als Almachtige God toch heus wel 

mans genoeg was om het daar te beschermen tegen Israëls heidense buur-

volken. 

Maar wat deed Israël? Eigenlijk in Egypte al? Naar andere goden lonken. 

Opkijken tegen de heidenvolken en hun koningen. Jaloers zijn op hun le-

gers. Blij zijn als zo’n heidense vorst Israël goedkeurend op de schouders 

klopte. Zo heeft Israël aangepapt met de Assyriërs en met de Babyloniërs. 

Alsof God Almachtig hen niet meer beschermen kon. Alsof Jahweh niet hun 

God en Koning was. Ja, die ruilden ze zelfs in voor de góden van die Assy-

riërs en Babyloniërs. 

Israëlieten lagen op hun knieën voor de zon en voor de maan. Ze zongen 

zelfs psalmen voor de sterren. Goed, dat hoef ik u nu niet allemaal breed-

voerig te vertellen. Dat weet u wel. Allemaal geïmporteerd uit Babel en As-

syrië. Ja, het is zelfs zover gekomen dat Israëlieten hun kinderen offerden 

aan de Moloch. Dát was pas godsdienst! Heel wat anders dan die nuchtere 

dienst van Jahweh met dierenoffers in zijn tempel. Nee, als de vlammen 

oprezen in het dal Hinnom en de kindertjes schreeuwden, dan ging er pas 

wat door een mens heen. Dát was pas godsdienst die je ráákte! 

 

Twee hoeren - beeld van het eeuwig ontrouwe Israël 

Kijk, dat heeft de Here nu door Ezechiëls dienst die harde, onverootmoe-

digde eerst-weggevoerde ballingen in Babel ten overvloede ook nog eens 

laten voorhouden door middel van een ontzettende gelijkenis van twee hoer-

tjes van zusters, Ohola en Oholiba (1-35). Twee dochters van één moeder. 

Ohola was het beeld van Samaria, het vroegere Noordelijke rijk. En Oholiba 

(letterlijk: mijn tent is daar) was Jeruzalem, het latere Zuidelijke rijk. Toen 

ze jong waren en nog in Egypte woonden, deugden ze al niet. Toen waren 
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het al twee sletten (wij weten van Ezechiël dat Israël daar al andere goden 

vereerde). 

Nu, zegt de Here, met die twee vrouwen ben Ik getrouwd en ze kregen 

zonen en dochters. Ohola en Oholiba, Samaria en Jeruzalem, Efraïm en Ju-

da. Maar het bleven na hun huwelijk wat ze voor die tijd in Egypte al ge-

weest waren: sletten, die zich voortdurend met andere mannen afgaven. 

 

Ohola - het tienstammenrijk 

Ohola (Samaria) was gek op de Assyriërs. Dat waren haar minnaars. Ze 

was weg van hun mooie uniformen. Kortom, met hen sliep ze en pleegde ze 

ontucht. Ze nam zelfs hun goden over. Daarom heb Ik die vrouw wegge-

daan. Ik heb haar aan haar vriendjes overgegeven en wat hebben die met 

haar gedaan? Haar naakt uitgekleed, haar kinderen meegenomen en haar zelf 

gedood. 

Zo was het inderdaad met het Noordelijke rijk gegaan. In 722 hadden de 

Assyriërs Samaria verwoest en de bevolking in ballingschap weggevoerd. 

Iedereen die naar Ezechiël luisterde wist dat.  

 

Oholiba - Juda en Jeruzalem 

Maar toen kwam Ezechiël zijn hoorders nog nader. Wat had Jeruzalem 

daarvan geleerd? Of in de woorden van zijn gelijkenis, wat had Oholiba uit 

het lot van haar zuster Ohola geleerd? Had zij zich toen bekeerd? Had zij 

daarna alles liever gedaan dan haar Man (Jahweh) in de steek laten? 

Kunt u denken! Zij had zich daarna nog veel schandelijker gedragen dan 

haar zus. Ook met de Assyriërs. En later met de Babyloniërs. Zij werd al gek 

wanneer ze alleen nog maar afbeeldingen van die kerels zag. Met lichaam en 

ziel gaf ze zich aan hen over. U leest het zelf maar eens na hoe de Schrift het 

beschrijft, heel plastisch en aangrijpend.  

Daarmee heeft Ezechiël geprobeerd zijn hoorders inzicht bij te brengen in 

de nationale en wereldsituatie en zo tot schuldbesef. Wat hij nu al zo vaak 

met gewone woorden en met andere voorbeelden had verkondigd, dat zei hij 

nu ook door deze allegorie: God heeft een áfkeer van zijn eigen volk gekre-

gen. Omdat Juda het nog veel érger gemaakt had dan Samaria. 

Maar uw vriendjes zullen uw vijanden worden! Die fijne Babyloniërs 

worden uw meedogenloze rechters. Zo zal Ik u mijn jaloersheid aan den 

lijve laten voelen. Zij zullen Juda straks net zo behandelen als met een over-

spelige vrouw gedaan wordt. Oren afsnijden. Neus afsnijden. En haar naakt 

te kijk zetten. Dat wordt het lot van Jeruzalem! 
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Kortom, Oholiba krijgt dezelfde beker te drinken als Ohola. Een beker 

vol huivering, kommer en ontzetting. Je zult hem tot op de bodem leegdrin-

ken. En dan zul je zo waanzinnig worden van smart dat je de stukken uit die 

beker zult bijten en met de scherven je eigen borsten openrijten. Dat is Gods 

Woord voor u, Judese kerk. Omdat ge uw God de rug hebt toegekeerd. 

 

Ja, dat was andere taal dan: ‘Houd er de moed maar in, want binnenkort 

gaan we toch weer naar huis’, zoals de ballingen elkaar voorhielden. Jeruza-

lem wordt een puinhoop. God gaat z’n eigen volk vernielen. Ontzettend? Ja, 

maar wat het gedaan had - eeuwenlang - was toch ook ontzettend? 

Zeg maar waaróm Ik Ohola en Oholiba ga vonnissen (36-49). Omdat ze 

ontucht hebben gepleegd, overspel bedreven, afgoden gediend en bloed aan 

haar handen hebben. 

En wat voor bloed! Kinderbloed! Omdat ze Góds kinderen aan de afgo-

den hadden gewijd. Aan de Moloch, bijvoorbeeld. Zelfs de koningen deden 

er aan mee. Er zijn kleine afstammelingen van David aan de Moloch geof-

ferd, u kunt het lezen in Koningen en Kronieken. Ja, zegt de Here in 23:39, 

het is zelfs voorgekomen dat ze op één en dezelfde dag kinderen voor de 

afgod slachtten en daarna in mijn tempel kwamen om te offeren en sabbat te 

houden! Kunt u begrijpen dat God daar zijn handen voor in elkaar sloeg? 

Een kind aan de afgod offeren en daarna doodgemoedereerd de tempel van 

Jahweh binnenstappen! 

Daarom heette Jeruzalem ‘de bloedstad’. 

 

Voorheen christelijk Europa vergiet ongeboren kinderbloed 

Wie kan in onze tijd zulke Schriftgedeelten lezen zonder te denken aan 

de ongeboren kinderen die ook in ons land al vóór de geboorte in de schoot 

van hun moeder worden gedood? Met goedkeuring van de Staten-Generaal, 

zelfs van mensen die zich christenen noemen? Geofferd aan de afgod ge-

naamd ‘Een Plezierig Leven’. Het zou mij niet verwonderen als er mannen 

en vrouwen waren, die ’s morgens in een witte jas een ongeboren mensje 

doodden en ’s avonds in de kerstnachtdienst aanwezig waren of bij de Matt-

häus Passion. Daar hebt u dan Ez. 23:39 in de hedendaagse gestalte. 

Schriftgedeelten als deze kunnen ons helpen onze tijd te verstaan. Rijst dan 

niet de vraag of ook ons land en volk, ja heel het met Gods Woord gezegen-

de Europa, niet bezig zijn Gods laaiende toorn gaande te maken? Want als 

God naar ons land kijkt zoals Hij dat naar Samaria en Jeruzalem deed, dan 

zouden ons nog verschrikkelijke oordelen te wachten kunnen staan. 



 75 

EZECHIËL 24 

DE BELEGERING EN VAL VAN JERUZALEM 

 

En toen liet de HERE het Ezechiël opeens weten: het is zover. Het is begon-

nen, het beleg van Jeruzalem. Vandaag heeft de koning van Babel zich op 

Jeruzalem geworpen. Wil je de datum goed noteren? Op de tiende van de 

tiende maand in het negende jaar van de wegvoering van koning Jojachin. 

Ezechiël kon het dus doorvertellen, zonder telefoon, televisie en e-mail: 

‘Mensen, ik kan u op Gods gezag meedelen dat onze hoofdstad sinds van-

daag door de Babyloniërs belegerd wordt’. 

Hij gaf er alweer een gelijkenis bij. De Jeruzalemmers gaan als vlees in 

de pot en dan wordt het koken, koken, almaar koken. En tenslotte krijgt de 

pot zelf ook nog een beurt. Die wordt ook nog leeg op het vuur gezet om 

helemaal schoongebrand te worden. Want Jeruzalem is een bloedstad. Het 

staat er zelfs twee keer, 24:6 en 9. 

Ze heeft dat bloed ook nog zo brutaal vergoten. Niet op de aarde, waarin 

het kon wegzakken, maar op een rots. Ontzettende woorden! Bloed roept om 

wraak! Bloed is voor Gods ogen niet weg te spoelen. En God is de God van 

het leven. De enige die kan dóen leven en die Goddelijke lust in het leven 

heeft en Goddelijke afkeer van de dood. Dat leert de hele Schrift. Wat moet 

Hij dan een stroom van bloed horen roepen vanuit de abortusklinieken en 

operatiekamers van de hele beschaafde wereld. Dát is pas echt ‘Achter het 

Nieuws’-informatie. Maar dat leer je niet van de tv, die maakt haar kijkers in 

veel opzichten ziende blind. 

 

Vermoedelijk moeten we ons de gang van zaken hier in Ez. 24 verder zó 

voorstellen. ’s Avonds heeft Ezechiël van God gehoord dat Jeruzalems beleg 

begonnen was. De volgende morgen heeft hij dat aan de mensen verteld. En 

diezelfde dag nog kreeg hij van de Here te horen, dat Ezechiëls vrouw plot-

seling zou overlijden en dat hij zich dan van alle rouwbetoon zou dienen te 

onthouden.  

‘Mensenkind’, zei de HERE, ‘Ik neem de lust van uw ogen door een plot-

selinge slag van u weg, maar gij zult geen dodenklacht aanheffen, gij zult 

niet wenen, noch tranen storten. Kerm in stilte’. Je blijft gewoon doen alsof 

er niets aan de hand is. (U merkt dat Ezechiël veel van zijn vrouw hield: de 

Here noemt haar ‘de lust van uw ogen’.) 
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Nu, ’s morgens nog preekte hij, vast ook over het nu begonnen beleg, en 

nog diezelfde avond stierf ze. De hele nacht zal de profeet bij zijn innig ge-

liefde dode gezeten hebben, die hem door God was afgenomen ten behoeve 

van zijn profetische dienst. Om als zoveelste voorbeeld te dienen in Ezechi-

ëls profetie. Wat de arme man die nacht heeft afgeworsteld, laat zich slechts 

raden. 

Maar ’s morgens deed hij gehoorzaam wat God van hem vroeg. Dwars 

tegen zijn eigen hart en gevoelens in, riep hij geen klaagvrouwen en werd hij 

zelf de aanspreker van zijn eigen vrouw. Geen gescheurd opperkleed, geen 

bedekte baard, geen dodenmaal. Zelfs geen traan! Alsof er niets gebeurd 

was, ging de profeet zijn gang! 

U begrijpt dat dit opzien baarde en tongen losmaakte. ‘Maar Ezechiël, 

wat heeft dit te betekenen?’ Toen heeft hij het hun uitgelegd. Net zo plotse-

ling als ik mijn vrouw verloren heb, zullen jullie Jeruzalem verliezen. Zoals 

zíj ‘de lust van mijn ogen was’ (waar keek ik liever naar?), zó is Jeruzalem 

dat voor jullie. Dat hebben jullie zielslief, ik weet het. Maar dat gaan jullie 

net zo plotseling verliezen als ik mijn lieve vrouw verloren heb. En jullie 

kinderen, die daar nog wonen, je zonen en dochters en je kleinkinderen, zul-

len jullie door de dood verliezen. 

Als het straks zover is, zullen jullie precies hetzelfde doen als ik: niet 

eens om hen rouwen. Niet eens er andere kleren voor aantrekken. Nee, je 

zult je zó ellendig voelen dat je dat rouwbetoon niet eens zult kunnen op-

brengen. Dan zitten jullie net als ik. In stilte te treuren en te kermen. Ik ben 

nu jullie model voor straks. Kijk maar goed naar mij, zo doen jullie het 

straks. 

Zó zul je aan de weet komen dat God Adonay Jahweh is, die niet einde-

loos met zich laat sollen en die zich niet alleen aan zijn beloften houdt, maar 

ook aan zijn bedreigingen! 

 

Ezechiël kreeg er nog een persoonlijke boodschap bij: ‘Mensenkind, op de 

dag dat Ik hun burcht (Jeruzalem) van hen afneem, het prachtige bouwwerk 

waarover zij zich verheugen en dat een lust is voor hun ogen en een ver-

kwikking voor hun ziel, op de dag dat Ik ook hun zonen en dochters van hen 

afneem, zal een vluchteling bij u aankomen om het u te melden’, 24:25v. 

Tot zolang zou Ezechiël ‘stom’ zijn. Dat wil zeggen: niet preken. Niet 

profeteren, maar zich stil houden. Stil met zijn verdriet. Zijn medeballingen 

ten voorbeeld. Pas als een vluchteling de val van Jeruzalem zou komen mel-

den, zou Ezechiël weer mogen profeteren. En aangezien het beleg ruim an-
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derhalf jaar heeft geduurd, heeft Ezechiël dus ruim anderhalf jaar gezwegen. 

In de houding van: ‘Ziet, ik heb het u gezegd’. 

Nu zou eindelijk duidelijk worden wie het aan het rechte eind hadden ge-

had: de ware profetie van Jeremia en Ezechiël, of de valse ‘vrede-vrede’-

profetie, die altijd beweerd had dat God zijn tempelstad nooit aan heidenen 

zou prijsgeven. 

 

Hiermee hebben we de eerste helft van het boek Ezechiël samen doorgele-

zen. En wat hadden we daar nu aan? Laat ik dat samenvatten met een zinne-

tje dat we heel vaak tegenkwamen en dat kenmerkend is voor deze profeet, 

dit zinnetje: ‘En gij zult weten dat Ik de HERE ben’. 

Dat kunnen wij hieruit ook weten: wie de HERE God is. Wat we van Hem 

verwachten mogen als we Hem liefhebben. En hoe Hij reageert als een volk, 

kerken, een hele christenheid van Hem ‘afhoereren’, als moderne Ohola’s en 

Oholiba’s, Ez. 23. Dat Hij dan heel anders is dan allerlei valse profetie in 

deze tijd over Hem rondbazuint. Dat Hij wél doet wat Hij volgens de valse 

profetie beslist niet doet. Dat moeten wij weten. 

Ja, dat moeten wij vooral bijtijds weten, zodat wij leren ons in onze bin-

nenkamers voor Hem te verootmoedigen en Hem om barmhartigheid te 

smeken voor ‘het overblijfsel dat nog gevonden wordt’. De zevenduizend 

die de knieën voor Baäl nog niet gebogen hebben. Want u weet toch wie Hij 

is, ook in tijden van crisis en oordeel? Zó als Hij het door de mond van Jesa-

ja eens zei:  

‘Want zó zegt de Hoge en Verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens 

naam de Heilige is: In den hoge en in het heilige woon Ik én bij de verbrij-

zelde en nederige van geest, om de geest der nederigen en der verbrijzelden 

te doen opleven.’ (Jes. 57:15) 
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EZECHIËL 25-28 

DE ONDERGANG VAN TYRUS 

 

Zullen we eerst in gedachten een kijkje nemen in het oude Tyrus, zoals het 

er in Ezechiëls jonge jaren nog uitzag? Ik zal mijn gegevens ontlenen aan 

Ez. 26-28, dan hoef ik alle bijzonderheden straks niet meer te noemen. 

 

Korte stadswandeling door het oude Tyrus 

Dan neem ik u in onze verbeelding mee naar het zuiden van Libanon, dat 

nog vaak in het nieuws is. Daar lag, even ten noorden van het huidige Israël, 

in de oudheid één van de rijkste handelssteden ter wereld: Tyrus, een 

knooppunt van de toenmalige wereldhandel. Dat zult u straks wel merken. 

Nú zou je erheen kunnen ríjden, maar in de oudheid lag Tyrus op een ei-

land, zodat je er altijd heen moest váren. U begrijpt dat deze stad destijds 

praktisch onneembaar was en dat de koning van Tyrus in zijn hoogmoed zei: 

‘Ik ben een god, ik zit op een goddelijke troon, midden op zee’, 28:2. Nebu-

kadnezar moet er dertien jaar (!) over gedaan hebben om de stad klein te 

krijgen. Om haar te veroveren liet Alexander de Grote later tussen de Liba-

nese kust en Tyrus in zee een belegeringsdam aanleggen van zo’n 850 meter 

lang.  

Tyrus kon elk beleg jarenlang volhouden, want alles wat het nodig had, 

kon het overzee aanvoeren. Het had in de oudheid zelfs meer dan één haven 

en daar kon je de trotse zeeschepen van die tijd aan de kade zien liggen. 

Vrachtboten uit Griekenland, Egypte, Noord-Afrika, Kreta, Cyprus en Italië. 

Omdat er destijds nog veel ruilhandel was, vormde Tyrus een stapelplaats 

van allerlei handelswaren. Hier hebt u een pakhuis vol zilver, lood en tin. 

Dat is aangevoerd door een trotse Tarsisvaarder. Daar ziet u een koperhan-

del. Dat komt uit Rusland ofwel Tubal en Mesech, ten oosten van de Zwarte 

Zee. De mannen die u daar ziet lopen, zijn slaven. Want Tyrus handelt ook 

in mensen. Trouwens, ook in dieren. Kijk maar naar die prachtige paarden. 

Die zullen wel uit de beroemde paardenfokkerijen van Togarma in Cappa-

docië afkomstig zijn. 

En hier ziet u een schip dat uit de Afrikaanse kustlanden komt. Het heeft 

ivoor en ebbenhout in zijn ruimen. Daarnaast ligt een graanschip. En als u 

even meeloopt, ziet u daar een pakhuis vol tapijten, gewaden en kabels. Die 

komen uit Mesopotamië (wij zouden zeggen, Perzië, Iran, Perzische tapij-

ten). 
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Ginds wordt honing bewaard. En hier handelen ze in specerijen. U ruikt 

het zeker wel. Kassie en kalmus, om zalf te aromatiseren. En daarachter ziet 

u vee, lammeren, rammen en bokken. Die komen helemaal uit Arabië. En 

dan hebt u nog niet eens het goud gezien en de edelstenen. Want reken maar 

dat ze hier een levendige goudhandel hebben. Kijk, daar liggen dekkleden 

voor ruiters. En daar ziet u parelmoer. En wat zegt u van dit prachtige lin-

nen? 

Nee, dit blijft hier natuurlijk niet allemaal in Tyrus. Grote koopvaardij-

schepen brengen het naar alle landen rond de Middellandse Zee. Heus, de 

hele wereldhandel drijft op Tyrus. Het oppermachtige, onaantastbare Tyrus. 

Met z’n sterke leger. Dat ook nog. Ik zou haast zeggen: z’n sterke vreemde-

lingenlegioen, want in het Tyrische leger dienen Perzen, Noord-Afrikanen 

(Puteeërs en Lydiërs) en mannen uit Arvad. 

En hoe heidens het hier intussen was, hoef ik u natuurlijk niet te zeggen. 

Tyrus, daar kwam Izebel vandaan. En daar dienden ze de godin Asjéra en 

dus wilde Izebel dat ze haar godin ook in Israël zouden dienen. Afijn, dat 

treurige verhaal kent u. 

En zoals dat nog het geval is, waren wereldhandel en wereldpolitiek toen 

ook nauw verstrengeld. Nu, de Tyrische topfiguren in de wereldhandel had-

den het slecht voorzien op de sterk opkomende invloed van Babel in de we-

reldpolitiek. Vandaar dat u én in het boek Jesaja én in het boek Jeremia Ty-

rische gezanten in Jeruzalem ziet verschijnen, die Juda komen winnen voor 

een bondgenootschap, een soort west-semitische Navo om weerstand te bie-

den aan het opdringende Babylonische gevaar. 

 

Profetieën tegen de volken, Ez. 25 

Dit brengt mij op een heel andere vraag: waarom hebben de profeten te-

gen deze heidense landen geprofeteerd? Nietwaar, als u de boeken Jesaja, 

Jeremia en nu Ezechiël leest (om bij hen te blijven), dan treft u daarin hele 

reeksen profetieën aan tegen Babel, tegen Assur, tegen Filistea, tegen Moab, 

tegen Ammon, tegen Egypte, tegen Edom en tegen Tyrus. Waarom? Waar-

voor dienen deze profetieën? 

 

Voor binnenlands gebruik 

Moeten we ons dit zo voorstellen, dat een man als Jesaja of Jeremia een 

profetie over een bepaald land uitsprak en dat hij die dan in een enveloppe 

deed en vervolgens naar het ministerie van buitenlandse zaken van het be-

treffende land zond, met de boodschap ‘Alstublieft, zo denkt Jahweh, de 
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God van Israël, over u’? Welnee, Jesaja en Jeremia bedienden het Woord 

van God in Jeruzalem en Ezechiël in Babel. Daar lieten zij deze profetieën 

horen tot lering en vermaning van Israël. Al deze profetieën over het ‘bui-

tenland’ waren bestemd voor binnenlands ofwel Israëlitisch gebruik. God 

sprak ook daardoor zijn volk aan. 

Zo heeft Hij Jesaja bijvoorbeeld al de ondergang van Babel laten verkon-

digen, die pas 150 jaar later zou volgen. En de ondergang van Egypte, 100 

jaar later. Zo heeft Hij Ezechiël in Babel de ondergang van de Ammonieten, 

Moabieten en Edomieten, ja zelfs die van het machtige Tyrus laten verkon-

digen. Voor wie? Niet voor die volken zelf, maar voor de eerst-weggevoerde 

ballingen, tussen wie Hij zijn profetische roeping had te vervullen. Met an-

dere woorden, voor de Judeeërs in Babel. 

 

Verschillende teneur 

En waarom gaf de HERE die ‘volkerenprofetieën’ aan zijn kerk? Wat wil-

de Hij haar daarmee leren? Ja, dat hangt er maar vanaf in welk bijbelboek u 

ze leest. Bij Jesaja staan ze in een ander kader dan bij Jeremia en Ezechiël. 

Ook al worden dezelfde volken aangesproken. Bij Jesaja is de teneur: Wat? 

Wou u daarop vertrouwen, koning Achaz? (of koning Hizkia)? Wou u met 

die volken een machtig bondgenootschap smeden? Dan verkondig ik u dat al 

deze volken zélf ook zullen ondergaan. Nee, u moet voor Israëls voorbe-

staan niet op die volken vertrouwen, maar op Gód. Gód houdt zijn kerk in 

stand. In dat kader staan ze bij Jesaja. 

Maar hier bij Ezechiël staan ze in een heel ander verband. Want hier ís 

Jeruzalem intussen gevallen. Van Ez. 1-24 was de doorgaande lijn deze (ik 

heb u daar nu al meermalen op gewezen): Jeruzalem zal verwoest worden! 

En wie die catastrofe overleeft, komt ook hierheen in ballingschap. Maar Ez. 

25-32, ja eigenlijk heel de rest van het boek, gaan van die val uit.  

Dus toen Ezechiël eindelijk gelijk gekregen had en de geliefde stad door 

Nebukadnezar was ingenomen en verwoest en toen de tempel van Salomo 

verbrand was, heeft hij - let wel: in Babel! - voor de oren van Judése ballin-

gen ook de ondergang aangekondigd van de in deze hoofdstukken genoemde 

volken, vooral die van het wereldberoemde Tyrus. 

Zo vormen deze hoofdstukken bij Ezechiël een prachtige overgang naar 

de laatste twee delen van het boek - Ez. 33-39 en 40-48 - die immers aan de 

arme ballingen zo veel liefelijke troost bieden. (Dat heb ik u bij de hoofd-

stukken vol oordelen al gezegd: straks krijgen we nog vijftien hoofdstukken 
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vol troost.) Nu, die toon gaat al zachtjes klinken in de profetieën tegen de 

volken. 

 

Profetieën tegen de Ammonieten, Moabieten, Edomieten, Filistijnen en Tyri-

ërs 

Wat is daarin bij Ezéchiël de hoofdzaak? Laat ik het in mijn woorden 

mogen zeggen. ‘Lelijke Ammonieten, Edomieten. Filistijnen, Moabieten en 

Tyriërs. Stonden jullie te lachen, toen Ik mijn volk tuchtigde? Vonden jullie 

dat prachtig? Zeiden jullie toen: ‘Haha, net goed voor dat gehate Juda!’ En 

stonden jullie daarbij in je handen te klappen van plezier? Maar dat zal Ik 

jullie betaald zetten, want dát kan Ik niet hebben! Jullie moeten uit Juda’s 

val en ondergang vooral niet afleiden dat Juda’s Gód nu ook gevallen en 

ondergegaan is!’ 

Kunt u er in komen? Een voorbeeld: een vader heeft zijn zeer ondeugend 

zoontje een verschrikkelijk pak slaag gegeven en nu staan de buurjongens 

daarbij te lachen. ‘Harder, harder!’, roepen ze die vader toe. Dan wordt die 

man toch ook woedend op die jongens? Vooral als die even ondeugend zijn 

als zijn zoon! Dat is hier in Ez. 25-32 aan de hand.  

En dan kwam dat leedvermaak ook nog van zulke godvergeten heidenen! 

Maar de Here zou ze wel krijgen. Vooral omdat de Ammonieten ook nog 

uitbundig gejuicht hadden dat Gods tempel in Jeruzalem was ontwijd. Dat 

kon de Here God natuurlijk helemaal niet hebben: ‘Haha’ roepen toen mijn 

heiligdom ontwijd werd, 25:3. 

Daarom zou de HERE van Rabba - het huidige Amman, de hoofdstad van 

Jordanië - een wei voor kamelen maken. En de Filistijnen zou Hij helemaal 

van de volkerenlijst laten verdwijnen. Kortom, Hij zou ze aan het verstand 

brengen wie de HERE is, wie Jahweh is. Waarachtig niet zo’n prul van een 

god als ze zelf dienden, maar Eén die zijn geduchte Naam hoog wist te hou-

den. 

Dit eerst over Ez. 25. 

 

De ondergang van Tyrus jaren tevoren al aan de ballingen in Babel 

voorzegd, Ez. 26 

De nu volgende drie hoofdstukken (Ez. 26-28) bevatten alleen profetieën 

over de ondergang van het machtige, wereldberoemde Tyrus met zijn trotse 

koning. En reken maar dat de naam ‘Tyrus’ Ezechiëls eerste hoorders in 

Babel heel wat levendiger in de oren heeft geklonken dan ons, na 2500 jaar. 

(Al zit er ook voor ons wel lering in, maar daar kom ik straks op.) 
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Ik zal deze hoofdstukken nu in mijn eigen woorden met enige verklaring 

erbij navertellen, in de hoop dat, als u ze thuis nog eens overleest, ik ze toch 

iets beter verstaanbaar voor u heb gemaakt. 

Dan begin ik nu met Ez. 26. 

 

Schokkend wereldnieuws 

‘Jeruzalem verwoest? Prachtig! Daar kunnen wij alleen maar voordeel 

van hebben. De één z’n dood is de ander z’n brood.’ Zó hadden ze in dat 

heidense Tyrus over Gods lievelingsstad Jeruzalem gesproken. Zoiets als 

wanneer Rotterdammers zouden zeggen: ‘Antwerpen weg? Prachtig! Zware 

concurrent kwijt!’  

Maar hoe vertoornd Hij op Jeruzalem was, dát kon Jahweh nu ook weer 

niet hebben. Wacht maar, Tyrus! Ik maak een kale rots van je, alleen nog 

goed genoeg voor vissers om hun netten op te drogen. Ja, ja! En je ‘doch-

ters’ op het vasteland gaan er ook aan (daarmee zullen wel de voorsteden 

van Tyrus zijn bedoeld). Nu, Nebukadnezar mag er dan dertien jaar over 

gedaan hebben, maar hij heeft zelfs Tyrus klein gekregen, dat machtige, rij-

ke, wereldberoemde Tyrus! 

En als dat nieuws straks bekend wordt in de handelslanden en steden 

rond de Middellandse Zee, dan zullen de machtige kooplui hun mooie kle-

ren uittrekken en een rouwpak aantrekken. ‘Is Tyrus gevallen? Dan zijn wij 

ook allemaal kapot!’ Ja, dat zal een nieuwsbericht worden. Tyrus, een puin-

hoop! Hoe is het mogelijk, hoe is het mogelijk? Een stad innemen die door 

850 meter zee van het vasteland verwijderd lag! 

Dit over Ez. 26. 

 

Klaaglied op de ondergang van de ‘Tyrus’, Ez. 27 

Nu Ez. 27. Daarin lezen we een Klaaglied op de ondergang van Tyrus. 

Let wel, dat liet de Here reeds aan de ballingen in Babel voordragen toen 

Tyrus nog lang niet gevallen was! Dus zoiets als wanneer ik zou zeggen: 

‘Ach, wat is Amsterdam van de kaart geveegd. Waar vroeger een zee van 

huizen stond, ligt nu een kale vlakte, met hier en daar een konijn of veld-

muis!’ Zó heeft Ezechiël over de toen nog in volle glorie bestaande, machti-

ge stad Tyrus een klaagzang gezongen alsof de stad al wás ondergegaan. 

Dus in de voltooide tijd van de proféten. En wat voor klaagzang! 
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De stad vergeleken bij een koopvaardijschip 

Ezechiël vergelijkt de stad Tyrus met een groot, statig en werkelijk schit-

terend zeeschip. Maar als hij halverwege is - bij vs. 9-25 - spreekt hij haar 

zonder beeldspraak toe als drukke handelsstad. Maar omdat ik daar de bij-

bellezing mee begonnen ben, sla ik dat nu over en bepaal me alleen tot het 

stuk waarin hij Tyrus tekent onder het beeld van een machtig koopvaardij-

schip. Laat ik het voor ons gemak maar de ‘Tyrus’ noemen, wij zijn dat als 

zeevarend volk wel gewend. 

Welnu, de ‘Tyrus’ was zoals gezegd een werkelijk schitterend schip. 

Gemaakt van cipressenhout van de Hermon, met een cederen mast van de 

Libanon, riemen van eikenhout uit Basan en ingelegd met ivoor! Een prach-

tig geborduurd zeil van Egyptisch linnen en een dektent van donkerblauwe 

en donkerrode stoffen uit Elisja. Het geheel een product van de beroemde 

scheepstimmerlui van Gebal (= Biblos). 

En nu komt Gods woord: de ‘Tyrus’ zal met man en muis vergáán! Ter-

wijl zij volgeladen met allerlei schatten onderweg is en haar roeiers haar in 

volle zee hebben gebracht, zal een oostenwind haar doen vergaan. Met alles 

wat ze op en aan zich heeft. Met al haar rijkdommen, voorraden, koopwaar, 

matrozen, kooplieden en andere opvarenden zal de ‘Tyrus’ wegzinken in de 

golven. 

Nog éénmaal zal er vanaf het ondergaande schip een hartverscheurend 

gegil klinken uit de monden van allen die de onafwendbare dood voor ogen 

zien en dan zal het stil worden. Het drijvend paleis is in de golven verdwe-

nen. Wat wrakhout en aangespoelde lijken zullen het na enige tijd bekend 

maken: de ‘Tyrus’ is met man en muis vergaan! 

Maar dat is ongelofelijk! Als het nieuws bekend wordt, zullen de mensen 

het tegenspreken. De ‘Tyrus’ vergaan? Maar dat kan toch niet? Ja, toch is 

het waar! Het ongelofelijke is gebeurd. De ‘Tyrus’ is naar de kelder. Overal 

waar de ramp bekend wordt, zeggen de kooplui: Tsss, en even later zitten ze 

met verwrongen gezichten de Jobstijding te verwerken. 

Dit over Ez. 27. 

 

Klaaglied op de koning van Tyrus, Ez. 28 

Nu Ez. 28. Toen heeft de HERE de ondergang van die wereldberoemde 

stad ook nog op een andere manier verkondigd, namelijk in de vorm van een 

klaaglied - wij zouden zeggen: een grafrede - op de ondergang van de kó-

ning van Tyrus. 
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Wat was dat mannetje, zoals zovelen in de loop van de tijd, hoogmoedig 

geweest! ‘Ik ben een god en mijn eiland is een godenwoning. En wat ben ik 

wijs (koopmanswijs). Wat een stad heb ik opgebouwd, enz. enz.’, 28:1-5. 

Daarom zegt de Here: Ik zal je krijgen, lelijke opschepper. Jij moet ster-

ven. En wanneer de man die je zal doden voor je staat, zal Ik kijken of je 

dan nog zegt: ‘Ik ben een god’. 

‘Ezechiël, dicht maar een klaaglied op de koning van Tyrus.’ Natuurlijk 

niet uit meelij met die man, maar om Ezechiëls hoorders in Babel, de weg-

gevoerde Judeeërs, er diep van te doordringen: Jahweh, de God van Israël, 

laat niet met zich spotten! Dus alweer een klaaglied (wij zouden zeggen: een 

grafrede) op een man die nog leefde! Dus zoiets als wanneer er nog bij zijn 

leven in onze kranten een In Memoriam zou verschijnen van president Bush. 

Zo zeker was God van zijn zaak. Schrijf alvast maar een In Memoriam voor 

de vorst van Tyrus, want hij leeft nog wel, maar Ik zeg je dat hij het niet 

lang meer maakt. 

Dit klaaglied vindt u in Ez. 28:11-19. 

 

Hoogmoed kwam voor de val 

De prachtige beeldspraak in dit lied moet u natuurlijk niet letterlijk ne-

men. De koning van Tyrus wordt vergeleken bij een engel, een cherub die in 

een soort paradijs leefde, zoiets als de hof van Eden. De man was bezaaid 

met edelstenen en hij spreidde zijn armen als een cherub beschermend over 

z’n stad uit. 

Maar die machtige man zou door Jahweh tegen de grond gesmeten wor-

den. Waarom? Vanwege zijn hoogmoed, zijn zelfverheffing, zijn zonde. 

Midden in dit klaaglied staat een woord dat waard is onderstreept te worden, 

ik bedoel 28:16: ‘door uw uitgebreide handel bent u vervuld geraakt met 

geweldenarij en kwam u tot zonde’.  

Voor mijn besef een indrukwekkend woord! Hoe meer uw zaken groei-

den, hoe groter uw zonde en geweld werden. Leg dat woord eens naast onze 

Nederlandse koloniale geschiedenis! 

 

De vrome Rest getroost 

Wat zullen de gelóvige en de zich bekerende en verootmoedigende bal-

lingen in Babel met opengesperde ogen en oren naar deze profetieën van 

Ezechiël geluisterd hebben! Want én dit klaaglied op de ondergang van de 

‘Tyrus’ én het ‘In Memoriam’ op een nog levende koning, hoefde Ezechiël 
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natuurlijk niet per post naar die stad en koning zelf op te sturen. Nee, daar 

moest hij Gods volk mee onderwijzen, vermanen en troosten. 

Ja, óók vermanen. Dát zal er worden van jullie vroegere steun en toever-

laat, je fijne bondgenoot uit de tijd van koning Hizkia. Tyrus is in het He-

breeuws tsoor en tsoor betekent: rots. Nu, zei de profeet, het héét daar rots 

en het wórdt een rots. Mooie plek om netten te drogen. Dat was natuurlijk 

zeer beschamend voor de Judese politici, die over de veiligheid van het land 

op Tyrus hadden gewed. 

Maar deze profetieën waren ook onderwijzend. Voor de ballingen van 

toen en voor ons nu nog. Wie regeert nu eigenlijk deze wereld? Je zou het 

vanwege het machtige gegons van ménsenstemmen haast vergeten. Want de 

fundamenteelste waarheden worden het eerst vergeten. Gód regeert! Onze 

Vader. Wat kun je zijn manier van doen ook uit deze weinig gelezen en be-

preekte Schriftgedeelten goed leren kennen.  

Dus Hij kon het zelfs in die vreselijke oordeelstijd-voor-zijn-kerk niet 

hebben dat de wereld met haar spotte? Nee, dat kon Hij zeker niet. Dat 

maakte Hem woedend. Nu nog! Nee, je bent nog niet jarig als je straks als 

vijand en vervolger van Gods gemeente voor Gods Zoon moet verschijnen! 

Dat kun je hieruit opmaken. 

Hoort u de troostende ondertoon in deze profetieën tegen de volken? 

‘Wat? Spotten jullie met mijn volk? Maar dat laat Ik niet op mij zitten!’ 

Zulke profetieën moeten de harten van ootmoedige ballingen - zoals Daniël 

en zijn drie vrienden - hebben bemoedigd. Zo beschouwd vormen deze 

hoofdstukken op deze plaats een prachtige overgang van de oordeelsprofe-

tieën naar de heilsprofetieën. 

Aan het slot van hoofdstuk 28 zegt de profeet het al een keer ronduit: Si-

don zal ondergaan, maar Israël wordt straks weer uit de volken verzameld en 

komt weer veilig in z’n land te wonen. Voor Israël kómt er herstel, terugkeer 

uit de ballingschap. Zó zullen ze merken dat Ik, de HERE, hun God ben. 

 

Ik ga deze bijbellezing beëindigen. 

Ik kan mij voorstellen dat de naam ‘Tyrus’ u tot dusver niet veel zei. 

Maar om Gods Woord ook voor deze tijd te verstaan, is de profetie over het 

oude Tyrus waard om onthouden te worden. Een wereldberoemde, schatrijke 

handelsstad ging op Gods bevel onder. Omdat ze hoogmoedig de ware God 

niet eerde en al handeldrijvend tot gewelddadigheid verviel. Dat nam God 

niet. 
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Zó verging daarna nog veel meer wereldse glorie. Wat is er van de Britse 

wereldmacht overgebleven? Zó zou het ook kunnen gaan met de Ameri-

kaanse wereldmacht. Door God Almachtig gedegradeerd tot een tweede- of 

derderangsland. Lijkt dat u onmogelijk? Toch zou het Wallstreet kunnen 

vergaan als Tyrus.  

Paulus schreef aan de Filippenzen ‘Want wíj zijn burgers van een rijk in 

de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als Verlosser verwach-

ten …’, 3:20. Geloven wij dat werkelijk of maar zo half en half? Als u het 

met uw hele hart gelooft, dan weet u Wie er aan uw zijde staat. Wie vóór u 

is. Wie voor u opkomt. Wie u beschermt. Namelijk Hij, wiens Naam over 

ons is uitgesproken. De Eeuwige. De Koning der koningen en de Heer der 

heren. Voor wie Amerika en China minder zijn dan stof, dat je wegblaast. 

Wat zullen die wereldmachten nog van Hem te duchten hebben? Want 

wat zijn zij ook trots op hun kunnen en getallen. Maar wat er ook gebeuren 

zal, één ding staat vast: de Here God zal ook in onze tijd zijn zevenduizend 

bewaren die de knie voor Baäl niet buigen. 

En áls Hij oordeelt, dan denkt Hij tegelijk aan ontfermen. Dat ziet u zelfs 

aan Tyrus! Want wie zien we in Mark. 3:8 tot Jezus komen? Mensen uit 

Tyrus en Sidon! En waar woonde de Kananese vrouw? In Tyrus en Sidon!, 

Matt. 15:12v. En waar vond Paulus discipelen van Jezus bij wie hij een 

week logeerde? In Tyrus en Sidon!, Hand. 21:3v. Want niet alleen de profe-

tieën van Ezechiël moesten vervuld worden, maar ook die van Psalm 87: 

‘Rahab en Babel vermeld Ik als degenen die Mij kennen,  

zie, Filistea en Tyrus met Ethiopië;  

deze is daar geboren!’ 
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EZECHIËL 29-32 

PROFETIE OVER EGYPTE 

 

Stel u eens voor dat u met een heleboel andere Nederlanders, Fransen, Duit-

sers, Belgen en Noren ergens achter de Oeral zat. De toenmalige Sovjetunie 

was West-Europa namelijk toch een keer binnengevallen. En ze had het wel 

niet geheel bezet, maar het wel geheel ontmanteld. Onder meer door miljoe-

nen militairen en technici, samen met hun gezinnen, te deporteren. U ook. 

En daar zat u nou met uw vrouw en kinderen. Wel niet achter prikkeldraad, 

maar wel in Siberië. Ver, oneindig ver van het lieve Voorthuizen en het 

goede Nederland. 

Alleen sommige gedeporteerden hadden een radiootje mee gesmokkeld 

en als het maar even kon dan drukten ze dat tegen hun oor om de ‘Voice of 

America’ te horen. Zo hoorde ook u dat West-Europa nog niet geheel bezet 

was, dat er in Nederland nog een paar miljoen mensen woonden en dat de 

hele Amerikaanse wapenindustrie op volle toeren draaide om de achterstand 

in te lopen en de geknechte volken te bevrijden. 

Nou, u begrijpt, van zulke radioberichten knapten veel mensen helemaal 

op. ‘Want Amerika, jongens, vlak dat niet uit! Als dat enorme industriële 

potentieel eenmaal goed op de wapenfabricage was overgeschakeld en die 

250 miljoen Yankees zich goed getergd voelden, nu dan zouden de kansen 

binnen afzienbare tijd wel in ons voordeel keren.’ 

Mag ik nog even verder fantaseren? Dan is daar opeens een profeet onder 

de gedeporteerden in Siberië. En wat heeft die voor boodschap? Wel, hij 

vertelt dat God hem bekend gemaakt heeft wat er in de komende jaren met 

Amerika zal gaan gebeuren. 

Ontzettende dingen. God gaat dat Amerika vernederen, zoals het in zijn 

hele geschiedenis nog nooit vernederd is. Het zal namelijk één grote woes-

tenij worden. Van de Atlantische Oceaan tot de Stille Oceaan en van New 

York tot San Francisco. Amerika gaat het lot delen van alle verwoeste stre-

ken op aarde. Waar nu nog wereldsteden staan, kun je over zoveel jaar 

brandnetels zien groeien en een paar geiten zien grazen.  

Zeker, het zal enige tijd daarna wel weer wat overeind krabbelen, maar 

het wordt nooit meer een wereldmacht. Het zal altijd een onbeduidend land 

blijven. Zo diep gaat God de Verenigde Staten vernederen en om hun hoog-

moed straffen. God zal het machtige land laten plunderen door de wreedste 

legers die je kunt bedenken. Die zullen de bungalows leeghalen en de ban-
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ken plunderen, kortom heel de enorme rijkdom van Amerika roven. Een 

onvoorstelbare boodschap! 

Maar na een paar maanden komt die profeet er op terug en doet hij het al-

lemaal nog eens dunnetjes over. Niet alleen in het Amerikaanse leger zullen 

duizenden bij duizenden jongemannen sneuvelen, maar ook onder de Ame-

rikaanse burgerbevolking zullen talloze slachtoffers vallen. Want God gaat 

de feestroes van dat volk beëindigen en het in diepe rouw dompelen. 

Er zullen ook miljoenen Amerikanen worden gedeporteerd. Met vliegma-

chines, lange treinen en afgeladen schepen zullen ze hun dierbare grond 

moeten verlaten. Ook heel zijn gigantische industriële potentieel zal ont-

manteld worden. Tot zover de tweede boodschap van die profeet daar in 

Siberië. 

Maar enkele maanden later komt hij nogmaals op dit onderwerp terug. 

New York, Washington en Baltimore zullen plat gebombardeerd worden. 

De autostad Detroit zal met de grond gelijk gemaakt worden. Waar vroeger 

Boston lag, kun je straks een herder met een kudde schapen zien lopen. 

En weer een poos later komt die profeet aan met een In Memoriam van 

de president van de Verenigde Staten. Is die dan plotseling gestorven? Wel-

nee, sommigen kunnen zijn stem nog via de ‘Voice of America’ uit hun 

transistorradio horen. Maar volgens die profeet staat het vast dat die presi-

dent al zijn macht zal verliezen. 

Het is ook een ronduit luguber ‘In Memoriam’ dat de profeet laat horen. 

Op dichterlijke wijze en vol beeldspraak laat hij de president van de Vere-

nigde Staten in het dodenrijk neerkomen en daar allerlei oude bekenden 

ontmoeten. Als dat niet luguber is! Stel u voor, de dode president van Ame-

rika tussen Noord-Vietnamese generaals, Afghaanse verzetsstrijders en en-

kele Engelse generaals uit de Boerenoorlog. ‘Hé, jullie ook allemaal hier?’, 

zegt de president. ‘Nu, dat troost me dan nog een beetje.’ 

 

Wat zou er door u heengaan als u in Siberië zulke profetieën zou beluis-

teren? Ja, hoe zou u gaan denken over de God en Vader van onze Here Jezus 

Christus als deze dingen na verloop van enkele jaren ook werkelijk gebéur-

den? 

 

Egyptes ondergang aan Judese ballingen voorzegd 

Weet u waarom ik mijn bijbellezing over Ezechiël 29-32 met dit stukje 

fantasie begonnen ben? Niet om u te leren dat u bij het lezen van de boeken 

van de profeten bij uzelf moet zeggen: Egypte = nu Amerika en Babel = nu 
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Rusland. Zulke fantasieën kunnen we beter aan de Amerikaan Hal Lindsey 

overlaten. De bijbel is geen puzzelboek. Die kant wil ik u ook absoluut niet 

uit sturen. 

Nee, ik heb geprobeerd u een indruk te geven van de indruk die de profe-

tieën van Ezechiël tegen Egypte op zijn eerste hoorders hebben gemaakt. 

Want het zijn voor óns nu onbekende bijbelhoofdstukken met onbekende 

plaatsnamen, die ons op het eerste gehoor niet zoveel zeggen. Daarom ge-

bruikte ik ter vergelijking wat namen en klanken die ú vandaag heel ver-

trouwd in de oren klinken. 

Want niemand zal ontkennen dat wij menselijkerwijs gesproken onze po-

litieke vrijheid aan Amerika te danken hebben. Welnu, alles wat voor óns in 

ónze wereld de Verenigde Staten zijn en bieden, dat was en bood in Ezechi-

ëls tijd Egypte. Dat was in die tijd een wereldmacht met wereldsteden en 

wereldinvloed. Egypte was de grote tegenspeler eerst van Assyrië en later 

van Babel. Als de Judese koningen gevaren uit het noorden duchtten, dan 

keken ze in hun ongeloof voor hulp het eerst naar het zuiden, naar de we-

reldmacht aan de Nijl. 

Ja, toen Nebukadnezar al een keer voor Jeruzalem verschenen wás - in 

597 - en al een heel contingent Jeruzalemmers had gedeporteerd, toen zaten 

die eerst gedeporteerde ballingen in Babel nog steeds te hopen op een Egyp-

tische militaire campagne tegen Babel. ‘Want, reken maar jongens dat Egyp-

te zich natuurlijk niet door Babel laat afmaken.’ 

Zij hadden daar in Babel wel geen transistorradio’s, maar geloof maar dat 

ze elk nieuwsbericht uit het voor hen ‘verre westen’ van alle kanten bekeken 

en bespraken. Zo’n geweldig vertrouwen hadden zij in de militaire kracht 

van het land aan de Nijl. 

Toen heeft God voor dit eerst verbannen deel van zijn volk de sluier op-

gelicht van de toekomst, die hun hoog vereerde Egypte wachtte. Ik herhaal 

even wat ik de vorige keer bij de profetieën over Tyrus ook al zei: U moet 

niet denken dat de profeet Ezechiël deze profetieën in een envelop heeft 

opgestuurd naar het ministerie van buitenlandse zaken in Egypte. Of naar 

het paleis van de Farao: ‘Alstublieft, zó ziet uw toekomst eruit volgens de 

God van Israël.’ Welnee, deze profetieën waren voor Israëlitische oren be-

stemd, om Israëlitische harten te bewerken. 

Geloof maar gerust dat wat ik u nu uit Ezechiël 29-32 ga navertellen voor 

de Judeeërs in Babel net zo geklonken heeft als wanneer ú in Siberië zou 

horen wat ik zo-even over Amerika fantaseerde. Ontzettende dingen. Waar-

door hun heiligste verwachtingen de bodem werden ingeslagen. Ja, waar-
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door sommigen wellicht de grond onder hun voeten voelden wegzinken. 

Egypte? Zelfs Egypte verslagen? 

 

Zeven profetieën 

Onze bijbeluitgaven hebben er vier hoofdstukken van gemaakt, maar het 

zijn feitelijk zeven profetieën. En zeven was het getal van eed en verbond. 

Treffend, vindt u ook niet? Ze zijn ook bijna alle gedateerd. Ik zal al die 

jaartallen voor uw gemak maar in verband brengen met de belegering van 

Jeruzalem, dan begrijpt u dat deze profetieën in de harten van de ballingen 

moeten zijn ingeslágen. 

Ik zal ze nu alle zeven met u doorlopen. 

 

1. Farao gaat met zijn land en volk onder, Ez. 29:1-16 

Deze profetie heeft Ezechiël uitgesproken toen het beleg van Jeruzalem 

net begonnen was of een paar dagen er voor (12-10-10; beleg: van 10-10-9 

tot 9-4-11). Dus in ontzettend spannende dagen. Toen alle ballingen dach-

ten: zou Egypte nog op tijd komen? Zou de Farao Nebukadnezar kunnen 

verpletteren? 

Tóen moest Ezechiël in die kring verkondigen: Farao, jij grote krokodil 

met je grote mond en je verbeelding alsof jij de Nijl gemaakt hebt, Ik zal jou 

leren, zegt Jahweh. Ik zal je aan de haak slaan en je uit het water optillen. 

Samen met alle vissen die zich aan je vastgeklampt hebben (= met heel zijn 

volk) en Ik zal je in de woestijn neersmakken. En daar zal Ik je laten sterven 

en bederven en je aan de gieren voeren, vs. 3-5. 

Want jij bent voor Israël een breekbare rieten stok. Die domme mensen in 

Jeruzalem denken dat ze wat aan je hebben, maar als je op hem leunt dan 

knakt hij en rijt hij je handen open. Maar Ik zal je laten merken wie op aarde 

regeert. Ik maak van Egypte één barre, troosteloze woestenij, van Migdol tot 

Syene (Kijk, dát klonk toen als wanneer u zou horen: ‘van New York tot 

San Francisco’), vs. 6-12. 

God zal dat land vol water en vis veertig jaar lang in een kurkdroge woes-

tijn veranderen. Dan zullen de Egyptische ballingen naar huis terug mogen 

keren. Maar een wereldmacht - nee, dat zal Egypte nooit meer worden. 

Hoogstens een derderangs macht, vs. 13-16. 

 

2. Nebukadnezar krijgt het rijke Egypte, Ez. 29:17-21 

Deze profetie moet veel later zijn uitgesproken, want toen was Tyrus al 

voor Nebukadnezar gevallen en dat heeft hij daarvoor dertien jaar moeten 
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belegeren! Ja, dat was militair gesproken een heel zware klus geweest voor 

de Babylonische troepen. Ze hadden ontvelde hoofden en schouders gekre-

gen van het zware sjouwen aan het opwerpen van de belegeringsdammen. 

En toen was de buit ook nog tegengevallen. Nee, dat rijke Tyrus was ach-

teraf ook niet zo’n financieel succes voor Nebukadnezar geweest. Misschien 

hadden de Tyriërs hun schatten wel bijtijds overgevaren naar hun koloniën 

in het westen. 

In elk geval zei de HERE er dit van: Nebukadnezar heeft dat zware karwei 

voor Mij verricht en daarom zal Ik hem de schade vergoeden met de schat-

ten van Egypte. Dat mag hij leegplunderen. Als beloning voor dat zware 

karwei bij Tyrus. Want Ik had iemand nodig om dat trotse Tyrus af te straf-

fen. 

En dan opeens komt er zoiets troostrijks tussendoor: ja, met Egyptes we-

reldbetekenis is het straks gedaan, maar met Israëls wereldbetekenis niet. 

Daar zal Ik een hoorn uit doen opkomen. U weet: het beeld van kracht. En 

wie denkt hierbij nu niet aan onze Here Jezus Christus, van wie Zacharias in 

zijn Lofzang zei: ‘En Hij heeft een hoorn des heils opgericht in het huis van 

David’, Luk. 1:69. Dat was toch de kroon op Israëls terugkeer uit de balling-

schap in het beloofde land! 

 

3. Nebukadnezar zal Gods vonnis over Egypte voltrekken, Ez. 30:1-19 

Deze derde profetie treedt veel meer in bijzonderheden. Ach, Egypte, wat 

zullen er een doden in je vallen. En wat zullen ze je rijkdommen wegslepen. 

Trouwens, iedereen die op je gesteund heeft zul je in je val meeslepen. Wat 

zul je verwoest worden. Door het ruwste leger dat er bestaat. Ze zullen je 

prachtige irrigatiewerken bij de Nijl verwoesten, zodat je vruchtbare land-

bouwgronden geen water meer krijgen en je getroffen zult zijn in de hartader 

van je economie. 

En niemand van je hele godenvergadering zal je uit de hand van Jahweh 

kunnen redden. Ik zal ze allemaal verdelgen, die afschuwelijke goden van je. 

Je vestingen en grote steden - Sin en No en Nof en Pi-Bezeth - zullen kapot 

gebeukt worden. Want Jahweh gaat een eind maken aan de trotse Egyptische 

wereldmacht. Dan leren ze wie Hij is. 

 

4. Nebukadnezar zal farao de nekslag geven, Ez. 30:20-26 

Deze vierde profetie is er weer een die nog dateert uit de tijd dat de Baby-

loniërs voor Jeruzalem lagen. Drie maanden voordat de stad zou vallen. 

Toen was een Egyptische ontzettingspoging jammerlijk mislukt. ‘Toen heeft 
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de Farao zijn arm gebroken’, zei Ezechiël in Babel. En dat komt nooit meer 

goed met die arm. Sterker nog, hij zal z’n andere arm ook nog breken.  

Kermend als een dodelijk gewonde zal die machtige Farao voor de ko-

ning van Babel bezwijken. Want Babel ga Ik sterk maken en Egypte krachte-

loos. Ik ga een heleboel Egyptenaren onder andere volken verstrooien. Aldus 

luidt het woord van de HERE. 

 

5. Egypte zal het lot van Assyrië delen, Ez. 31 

Deze vijfde profetie heeft Ezechiël uitgesproken vlak voor de val van Je-

ruzalem. Toen de ballingen in Babel om hem heen zich afvroegen: zou Fa-

rao het nog redden? Zou Egypte nog hulptroepen zenden? Toen moest de 

profeet op Gods gezag hun valse vertrouwen alle grond ontnemen door te 

verkondigen dat het met de wereldmacht aan de Nijl net zo zou aflopen als 

met de Assyrische. En dat er dus voor Jeruzalems verlossing van Egypte 

niets te verwachten viel.  

Want ja, wie kende toen Assyrië niet? Dat had toen voor de ballingen de-

zelfde gevoelswaarde als tussen 1900 en 1940 het woord Engeland. Alle 

ouderen weten toch nog wel dat in die jaren bijna de halve wereld vanuit 

Londen geregeerd werd. Australië, India, Canada, Egypte, Palestina, Zuid-

Afrika, het Suezkanaal, West-Indië, Malta, de Straat van Gibraltar, alles 

werd door Engeland beheerst of gecontroleerd. En nu? 

Zoiets had men in die wereld ook beleefd. Assyrië had notabene heel 

Noord-Israël gedeporteerd! Assyrië had Egypte ook zwaar bedreigd. Een 

machtige, alom gevreesde supermacht was het geweest. En nu? Ezechiël 

vergelijkt het oude Assyrië bij een fantastisch grote ceder, met takken nog 

groter dan een plataan. Omdat hij midden in het water stond, groeide hij 

welig. 

Maar toen werd hij trots. En wat had God toen gedaan? Hem omgehakt. 

En toen lag hij daar geveld op de grond. Niemand die nog enig respect voor 

hem had. De vogels maakten hun nesten in zijn takken en de dieren legerden 

er ook tussen. Dat was er geworden van die reusachtige ceder Assyrië! 

En dat wilde God zijn volk nu ter lering voorhouden. Want zonder water 

gaan alle bomen dood en zonder de levenskracht van God gaan alle mensen 

dood, ja ook alle wereldrijken. ’t Was notabene éérgisteren door God ge-

daan! Onder de vader van Nebukadnezar (Nabopolassar). 

Wat had de volkerenwereld niet gedreund onder de val van Assyrië. En 

nu zit de gevallen ceder in het dodenrijk, samen met andere omgehakte bo-

men (u begrijpt dat dit zeer gedurfde beeldspraak is: bomen die in het do-
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denrijk met elkaar aan de praat raken). Zó zal het ook met de Farao aflopen, 

Judese ballingen in Babel! De daverende dingen van Assyriërs ondergang 

zullen zich in Egypte herhalen! 

Nogmaals, dat zei Ezechiël vlák voor de val van Jeruzalem. Dat klonk de 

ballingen toen ongeveer net zo in de oren als wanneer u zou horen: het zal 

de macht van Amerika net zo vergaan als die van Engeland. 

 

6. Klaaglied over farao, Ez.  32:1-16 

Toen Ezechiël deze zesde profetie uitsprak, was Jeruzalem al gevallen, 

maar Egypte nog niet. Op Gods bevel moest hij echter net doen alsof de Fa-

rao al overleden was. Zo zeker stond zijn einde bij God vast. 

Ook deze profetie staat boordevol beeldspraak. Eéns was de Farao onder 

de volken wat de leeuw is onder de dieren. Eéns was hij een groot waterdier, 

dat zich frank en vrij in het water bewoog. Maar Jahweh liet het vangen en 

op het droge werpen, waar het stierf en bedierf, zodat de aasdieren ervan 

kwamen smullen. Ja, eens … Eéns was de Farao een licht. Toen het gedoofd 

werd leek het wel alsof zon, maan en sterren verduisterd werden. 

Straks zullen de volken beven over al hun leden wanneer het nieuws be-

kend wordt: Zelfs Egypte is door Babel overwonnen en wordt geplunderd, 

leeggeroofd, weggevoerd, gebrandschat en vernederd. Overal ter wereld zul-

len vrouwen en meisjes klaagliedjes zingen op Egypte. Dat zegt Jahweh. 

 

7. Klaaglied over het Egyptische volk, Ez. 32:17-32 

De zevende en laatste profetie is opnieuw een klaaglied, nu niet alleen op 

farao, maar ook op zijn volk. En ook nu spreekt de profeet weer met ge-

bruikmaking van zeer sterke beeldspraak. Want dit lied neemt ons mee naar 

het dodenrijk. En die doden spreken met elkaar. En herkennen elkaar.  

Nu, zei de Here tegen Ezechiël (32:18): ‘Mensenkind, hef een weeklacht 

aan over de menigte van Egypte; doe die neerdalen () in de onderwereld’. 

Dus zoals wij tegen een romanschrijver zouden kunnen zeggen: U moet in 

een volgend boek ook eens de hoofdfiguur laten sterven. Zo moest Ezechiël 

in zijn klaaglied het Egyptische volk en zijn Farao ‘laten’ sterven. Nu dat 

heeft hij toen gedaan en als u hfd. 32 nog eens naleest, zult u het wel horen 

hoe de Egyptenaren in de dodenwereld arriveren. 

Ja, nu zie je er nog prachtig uit, roepen de doden die er al langer vertoe-

ven tegen de nieuw aangekomen Egyptenaren (vs. 19), maar straks liggen 

jullie evengoed als wij tussen onbesnedenen. Iets wat voor de wél besneden 

Egyptenaren een vernedering was. 
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Vanaf vs. 22 wordt dit klaaglied een echt doodslied, dus eentonig. Daar 

liggen de Assyriërs. Vroeger de schrik der volken. Maar nu … Daar liggen 

de Elamieten. Ook zulke vechtjassen bij hun leven. Maar nu … Daar liggen 

de mensen uit Mesech-Tubal. Eens verspreiders van dood en verderf. Maar 

nu … Ze liggen er nog wel met een heldenbegrafenis - het zwaard onder hun 

hoofd - maar nu is er geen verschil meer onder de doden. Daar liggen de 

Edomieten. Er zijn koningen bij. Maar zij liggen nu ook naast al hun onder-

danen in de groeve. En daar liggen de vorsten van het Noorden. Dappere 

strijders, maar nu liggen ze hier. Al deze mensen zal de Farao straks te zien 

krijgen. Als hij al die doden ziet, dan zal hem dit werkelijk nog een beetje 

troost bieden. Over zijn eigen sneuvelen en dat van zijn roemrijke leger-

macht. Daar ligt het nu, het luisterrijke Egyptische leger … 

 

Hiermee heb ik de zeven profetieën van Ezechiël tegen Egypte met grote 

stappen met u doorgelezen. En nu zeg ik nogmaals: de bijbel is geen puzzel-

boek. Ik beweer niet: Egypte = Amerika en Babel = Rusland. Zó moeten we 

de bijbel niet lezen. Maar wij moeten hier wel de grote, blijvende les in ho-

ren dat God regeert! En dat heel Rusland met de Verenigde Staten erbij voor 

Hem minder zijn dan een stofje aan een weegschaal en een druppel aan een 

emmer.  

Dat wil deze profetie ons voor onze tijd inprenten. God regeert. Beter ge-

zegd: de HERE regeert. De God en Vader van onze Here Jezus Christus re-

geert. Ziet u weer scherp hoe oneindig hoog verheven Hij in zijn hemeltroon 

zetelt boven alle kleine en grotere machthebbers die wij dagelijks op de te-

levisie kunnen horen en zien? Wat hebben zij ook vaak grote monden en 

wat verbeelden zij zich veel!   

Maar God de HERE regeert. Ik hoop dat u het met hart en ziel gelooft. Ik 

hoop ook dat uw ogen open zijn voor zijn machtige plannen. Want Hij re-

geert maar niet wat improviserend, met nukken en invallen, maar volgens 

zijn plan. Hij weet allang welke kant Hij de volkerenwereld zal uitsturen. 

Dat weet Hij voor Nederland en Amerika evengoed als Hij dat allang tevo-

ren wist voor Assyrië, Babel en Egypte. Hij kon het laten voorzeggen - en 

dan gebeurde het ook!  

Deze God is onze Vader, die met ons zijn heilsplan heeft. Geef Hem uw 

hand en uw hart. Lees uw krant in het licht van zijn Woord. En laat u door 

de profetieën over de wereldmachten in de oudheid leren dat als God voor 

ons is, niemand tegen ons kan zijn. Omdat Hij ook zijn heilsplan doorzetten 

kán als een Almachtig God en het ook doorzetten zál als een trouwe Vader. 
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EZECHIËL 33 

EZECHIËL BLIJFT WACHTER 

 

Elf jaar lang zat Ezechiël nu al tussen de eerst-weggevoerde ballingen in 

Babel. En elf jaar lang had hij feitelijk niets anders dan onheil geprofeteerd. 

‘Nee, u gaat niet gauw naar huis. Jeruzalem zal vallen. Gods toorn is niet te 

keren. Dat kan zelfs het machtige Egypte niet tegenhouden. Wie het beleg 

nog overleven zullen, komen ook hierheen.’ 

Het laatste jaar had hij zelfs helemaal niet meer gepreekt. Hij praatte wel 

over koetjes en kalfjes, maar wat zijn preken betreft was hij stom. Dat had 

de Here ook bevolen: nu je mond houden tot de dag dat een vluchteling uit 

Jeruzalem je de val van de stad komt melden, 24:26v. 

En op zekere morgen stond die man opeens voor hem: ‘Ik kom uit Jeru-

zalem. Nebukadnezar heeft de stad ingenomen’, 33:21. Dus nu was het zo-

ver. Alle profetieën van Ezechiël waren uitgekomen. De stad was gevallen. 

Wat een moment moet dat voor de arme weduwnaar Ezechiël geweest zijn. 

De verkondiging van Jeruzalems naderende ondergang had hem zelfs zijn 

vrouw gekost, ‘de lust van zijn ogen’. En nu bracht die vluchteling hem de 

bevestiging van wat God elf jaar lang door zijn mond had laten verkondigen. 

Dwars tegen alle verwachtingen van de reeds gedeporteerden in. 

 

De val van Jeruzalem: keerpunt in Ezechiëls prediking 

Maar op diezelfde morgen brak ook de grote ommekeer aan in Ezechiëls 

profetische loopbaan. Elf jaar lang had hij feitelijk niets anders moeten ver-

kondigen dan Israëls komende ondergang. Maar van nu af mocht hij Israëls 

komend herstel gaan aankondigen. Ezechiël 33-48 staat daar vol van. Vijf-

tien hoofdstukken over de stralende toekomst van Israëls herstel. 

Zeker, ook daarin zullen we nog donkere tonen kunnen beluisteren, maar 

die staan alle in het grote kader van Gods wens om straks een eind te maken 

aan de ballingschap en Israël terug te leiden naar zijn oude land. Je zou deze 

hoofdstukken met een woord van Jesaja zó kunnen samenvatten: ‘Troost, 

toe troost mijn volk dan toch, zegt uw God. Spreekt tot het hart van Jeruza-

lem. Roept het toe dat zijn lijdenstijd volbracht is …’, Jes. 40:1v. 

Dit eerst even over de hele rest van het boek. 

Nu geen enkele voorzegging van Israëls ondergang meer. 

 

De profeet opnieuw in zijn ambt bevestigd 
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Ezechiël was al aangesteld als wachter over Israël, maar nu deelde de He-

re hem mee dat hij dat zou moeten blijven en wat zijn taak was. Jij bent te 

vergelijken met een schildwacht (dat klinkt voor ons duidelijker dan wach-

ter). Nu, een schildwacht heeft een verantwoordelijke taak. Als er onraad 

dreigt, moet hij waarschuwen. Luistert iemand daar niet naar, dan moet hij 

het zelf maar weten. Maar als er gevaar dreigt en de schildwacht slaat geen 

alarm, ja, dan komen die mensenlevens voor zijn rekening, vs. 2-6.  

Zo zou Ezechiël goddeloze Israëlieten moeten blijven waarschuwen. 

Deed hij dat niet, dan zou die goddeloze wel om zijn eigen zonde sterven, 

maar zijn ondergang zou dan ook Ezechiël worden aangerekend. Maar had 

hij de man wél gewaarschuwd, dan zou de profeet zelf vrijuit gaan, vs. 7-9. 

Zonder ons met een profeet gelijk te stellen, kunnen wij hieruit leren wat 

een verantwoordelijk ambt opvoeders en ouderlingen hebben. ‘Die doen er 

niet meer aan’, zeggen wij wel eens van sommige gemeenteleden. Maar zijn 

ze gewaarschuwd? Hebben de ouderlingen het ze duidelijk en herhaaldelijk 

gezegd? En de dominees? Waarschuwen die wel in hun preken voor Gods 

toorn? 

Maar goed, in Babel waren sommige weggevoerde Judeeërs erg mismoe-

dig. ‘Ja, onze zonde bracht ons hier. Ver van huis. Waar leven wij eigenlijk 

nog voor?’ En nu ziet u dat we hier in het tweede hoofddeel van dit bijbel-

boek zijn. In het troostgedeelte. Het herstelgedeelte. Want wat moet de pro-

feet namens de HERE tegen die mismoedige Israëlieten zeggen? 

Maar lieve mensen, wat dachten jullie nu wel van Mij? Dat Ik zo graag 

een goddeloze in de dood zie wegzinken? Geen sprake van. Ik zie juist niets 

liever dan dat hij zich bekeert van zijn kwaad en in leven blijft. Toe, Israë-

lieten, bekeert u. Waarom zou u sterven? Dat wil Ik juist helemaal niet. En-

fin, deze dingen hebben we bij Ez. 8 ook al besproken. 

God oordeelt niet naar je verleden, maar naar je heden. Ben je nú een 

goddeloze gereformeerde of niet? Dát beslist. Dat is Gods orde en regel. 

Niet je verleden, maar je heden. En is dat nu onrechtvaardig? Dat zeiden 

sommigen in Babel: God doet niet eerlijk. Maar dat wilde de Here niet lan-

ger horen. Alsof Hij zo graag mensen veroordeelde. ’t Was net andersom. 

Als het ook maar even kan, doet God niets liever dan mensen rédden. 

 

Zelfs na de val van Jeruzalem nog onbekeerlijk, vs. 23-33 

Maar al was Jeruzalem nu gevallen en was de grote ommekeer in het hart 

van God begonnen, daarom was die nog niet in de harten van alle Israëlieten 

een feit. Integendeel, daar waren onbekeerlijke mensen bij, die hun harde 
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nekken nu nog niet bogen. Zowel in Babel als in Juda zelf (want daar waren 

nog wat armen achtergebleven en wat mensen die zich hadden kunnen ver-

stoppen).  

Een verbeelding dat dit onverootmoedigde stelletje daar nog had, zo ver-

telde de HERE aan de profeet. Het land was van hen en het land bleef van 

hen, enz. Terwijl ze notabene de zonden die tot al deze rampen hadden ge-

leid nog steeds bedreven. Nog zaten ze vlees te eten van dieren die niet goed 

uitgebloed waren. Nog vereerden ze afgodsbeelden. En nog waren ze onder-

ling aan het bloedvergieten (u kunt het in het slot van Jeremia lezen). 

Nee, dat is de profeet niet persoonlijk aan die mensen gaan verkondigen 

in het verre vaderland, maar dat was nu weer net zoiets als de profetieën 

tegen de heidenvolken (Tyrus, Egypte). Die waren wel gerícht tot die adres-

sen, maar bestémd voor de ballingen in Babel. 

Om hén ook tot bekering op te roepen van al dit kwaad. Want ze hadden 

het nu wel druk over Ezechiël. ‘Die man had toch maar gelijk gekregen!’ 

Maar dat was niet allemaal heilige aandacht voor zijn prediking. Daar zat 

ook sensatie achter, wanneer ze in groepjes voor hun deur over hem stonden 

te praten. Ja, ze vonden het een ‘beste dominee’, maar doen wat hij zei, ho 

maar! Maar als er straks nog meer profetieën van Ezechiël in vervulling 

zouden gaan - bijvoorbeeld de ondergang van Tyrus en Egypte bekend zou 

worden - dan zouden ze wel anders gaan praten: ‘Mensen, er heeft een pro-

feet onder ons geleefd!’ 

Dat wilde de Here tot troost van zijn knecht ook zeggen. 
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EZECHIËL 34 

DE SLECHTE HERDERS EN 

DE GOEDE HERDER 

 

Ach ja, ook in dit hoofdstuk lezen we verwijten aan Israëls adres. Toch zijn 

we hier duidelijk in deel II van Ezechiël: het troostdeel. Deze verwijten ko-

men uit de mond van een God die vol liefde is voor de gedeporteerde Judee-

ërs in het verre Babel. 

Want hoe kwamen ze daar? Zeker, als gevolg van hun eigen zonden. 

Maar ook omdat ze misleid waren! En nog wel door kwade herders. Ja, her-

ders, zo heten in de Schrift vaak de leiders van Israël. De koningen, vorsten, 

profeten en andere vooraanstaande figuren. In plaats dat dezen hun macht en 

invloed hadden gebruikt om de kudde bij de grote Opperherder Jahweh te 

houden, hadden ze haar door hun wanbeleid verstrooid. Afijn, we weten 

allemaal uit het boek Koningen hoe Israël misleid was. 

En nu was de hele kudde verstrooid, tot in Babel toe! 

 

Schapen zijn geen herders 

Ik geloof dat wij daar een belangrijke onderscheiding uit kunnen leren. 

Namelijk die tussen herders en kudde. Of tussen herders en schapen. Zeker, 

ook in onze tijd is er veel afval van de levende God, van zijn Woord en 

dienst. En dat komt zeker ook voor verantwoording van hen die deze afval 

persoonlijk bedrijven. Maar laten we hierbij goed onderscheiden.  

Schapen zijn geen herders. Een huisvrouw met een druk gezin heeft niet 

dezelfde verantwoordelijkheid als een professor in de theologie of een syno-

delid. Ik spreek nu niet over hoger of lager in de ogen van God, maar over 

meer of minder kerkelijke invloed en verantwoordelijkheid. Herders mislei-

den zelf, schapen kunnen misleid worden. 

Nu, dát was die arme Israëlitische kudde toch óók. Zelf schuldig, zeker, 

maar ook misleid. Maar nu zou Jahweh zelf wel eens als herder gaan optre-

den voor zijn arme, verdoolde kudde. En wat spreekt Hij dan lief over haar! 

Wacht maar, Ik zal ze zelf wel bijeen halen. Wat lopen ze daar in die 

vreemde heidenlanden? Daar ga Ik een eind aan maken. Ik ga ze terugbren-

gen naar de vette weiden op de bergen van Israël. 

Hoort u het? Terugkeer, herstel, dat is nu Gods doel. 

Maar dan moeten de schapen onder elkáár natuurlijk ook vrede stichten. 

Want er zijn niet alleen ondeugende herders, maar ook ondeugende schapen. 
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Zullen jullie elkaar daarom straks het eten en drinken niet misgunnen? Pas 

op, hoor! Nu elkaar niet verdringen en verstoten, zoals dat vroeger ging in 

Israël. 

 

De Goede Herder aangekondigd 

Dan mag de blik van de profeet nog verder reiken. En mag hij een belofte 

laten horen, die wij na de komst van Christus nog veel duidelijker verstaan. 

Maar die voor de ballingen in Babel toch ook heerlijke toekomstplannen 

bekend maakte. Namelijk de komst van de Messias, onze Here Jezus Chris-

tus. ‘David’, noemt de profeet hem, maar dat is natuurlijk weer zinnebeeldi-

ge taal. Want David was al eeuwen tevoren overleden.  

Ik zal hem eens voorlezen, die belofte (34:23, 24): 

‘Ja, Ik zal over hen een unieke herder’ (NV: één herder, beter: een unieke 

herder) ‘doen opstaan en die zal hen weiden, namelijk mijn knecht David. 

Díe zal hen weiden en díe zal hun ten herder zijn’, vs. 23. ‘Ik, Jahweh, zal 

hun tot een God zijn en mijn knecht David tot een vorst in hun midden. Ik, 

Jahweh, zeg het’, vs. 24. 

Hoort u hoe lief dezelfde HERE God hier spreekt als die in deel I van dit 

boek zo ontzettend boos en gegriefd was? Zó is Hij! ‘Niet altoos blijft Hij 

twisten, niet eeuwig Zal Hij toornen’, zegt Psalm 103. Ziet u ’t? Eigenlijk 

nog niet eens midden in de ballingschap, maar al kort na de val van Jeruza-

lem liet Hij het weten: maar nu zal Ik eens voor jullie gaan zorgen en straks 

geef Ik jullie weer een echte David als herder.  

Wij weten nu hoe trouw Hij die belofte gehouden heeft. Want dit troepje 

gedeporteerden is weer uit de greep van dat Babylonische wereldrijk verlost. 

En dat is weer thuis gekomen. En daaruit is in de volheid van de tijd de 

Messias uit geboren. En die hééft toch de kudde geweid zoals nog nooit een 

herder dat gedaan had. ‘Ik ben de Goede Herder’, zei Hij en zo is het. Hij is 

de Goede Herder, ook voor ons als wij als schapen op zijn stem afgaan en 

Hem volgen. 

 

Daar wilde God zelfs een eed op doen, vs. 25-31 

Zoals men destijds deed bij verbondssluitingen. Dan zwoer men elkaar 

trouw. Wat we tot nu in Ezechiël 34 lazen - over Gods herderschap en dat 

van zijn Messias in de toekomst - dat wilde God met een eed bekrachtigen. 

Wat de inhoud zou zijn van wat God dan beloofde? Nu, dat wilde Hij best in 

één woord zeggen waar dan alles in zat: Vrede! Sjaloom. Ik ga u weer sja-

loom geven, Israël! 
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Van die heidenen - dat ‘wilde gedierte’ - die nu uw land beheersen zal Ik 

u bevrijden. Zodat u zelfs in de bossen veilig zult kunnen slapen. Ik zal zor-

gen dat u regen in overvloed krijgt en vruchtbare akkers en boomgaarden. 

Ja, de plantengroei in Kanaän maak Ik zó mooi en rijk, dat jullie heidense 

buren er vol verbazing over zullen spreken. 

Natuurlijk, jullie zijn toch zeker mijn eigen lieve Israël! Jullie zijn toch 

zeker mijn eigen kudde, de schapen die Ik zelf weid! Mensen, jawel, maar 

schapen van Gods beminde kudde. Nu zal Ik eens jullie Herder worden. En 

straks geef Ik jullie een unieke Herder, een nieuwe David! 
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EZECHIËL 35 EN 36 

ISRAËL, U KRIJGT UW LAND TERUG! 

 

Als u deze beide hoofdstukken achter elkaar leest, zult u wel zien dat ze niet 

alleen náást elkaar staan, maar ook tegenóver elkaar. Want in Ez. 35 zegt de 

HERE aan wie het land waaruit Israël werd weggevoerd níet behoort en in 

Ez. 36 aan wie het wél behoort. 

Eerst iets over Ez. 35. 

 

Dreigende woorden tegen Edom 

Heel dit hoofdstuk is gericht tegen de Edomieten, dus de afstammelingen 

van Ezau. Alleen noemt de profeet ze zó alleen even in het laatste vers. Ver-

der heeft hij het voortdurend over ‘het gebergte Seïr’, waar de Edomieten 

woonden. Vergelijkt u het maar met iemand die het Nederlandse volk in 

deze vorm zou toespreken: ‘En tot u, o Lage Landen, zeg ik het volgende’. 

Dan bedoelde hij natuurlijk niet die landen, maar de bewoners van die lan-

den. Zó bedoelt de Schrift hier niet het gebergte Seïr, maar de bewóners van 

dat gebergte. Namelijk de Edomieten. 

Nu, die hadden het prachtig gevonden dat de machtige Nebukadnezar Je-

ruzalem had ingenomen en alle Judeeërs in ballingschap had weggevoerd. 

Gelachen dat ze hadden in Edom, gelachen! Nu konden zíj dat land mooi in 

bezit nemen. 

Alsof dat land Israël niet Jahwehs privé-bezit was! En alsof de HERE daar 

notabene al niet eeuwen had gewoond, in Jeruzalem op de berg Sion. Daar-

om zou de HERE die brutale Edomieten met hun leedvermaak en landhonger 

wel eens mores leren. Vs. 10: Omdat gij gezegd hebt: die beide volken en 

die beide de landen (Noord- en Zuid-Israël) zullen míj toebehoren, wíj ne-

men ze in bezit - hoewel de HERE daar was (in zijn heilige tempel) daarom 

zal Ik u eens net zo hatelijk behandelen als u dat mijn arme Israël gedaan 

hebt, toen dat uit zijn land verdreven werd! Vonden jullie dat zo prachtig, 

dat Ik mijn volk geslagen heb om zijn zonde? Dan zal Ik van jullie land ook 

eens een woestenij maken, hoor, Edomieten! 

Dit over de heuvels en bergen van Edom, Ez. 35. 
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U komt er weer te wonen, Israël, Ez. 36 

Maar nu over de heuvels en bergen van Israël.  

Toen ze hoorden dat Jeruzalem verwoest was, hebben sommige ballingen 

hebben wel eens bij zichzelf gedacht: de HERE vergeet ons. Denk maar aan 

Jes. 40: ‘Mijn recht gaat aan mijn God voorbij’. Maar nu mag de profeet 

alweer troost uitdelen. Nu door te vertellen om welke twee redenen Jahweh 

zijn land en volk straks weer zal gaan zegenen. 

 

Ten eerste uit protest tegen de smaad over zijn lánd 

Ook nu spreekt de HERE weer in Oosterse, beeldende taal. Pas had Hij 

zich gericht tot het gebergte Seïr, waar de Edomieten woonden. Nu richtte 

Hij zich tot de bergen van Kanaän, waar zijn volk Israël altijd had gewoond. 

En nu spreekt Hij weliswaar die bergen toe, maar Hij bedoelt natuurlijk hun 

bewoners, die nu nog steeds in Babel zaten. Ver van hun lieve, Judese berg-

land. 

Dan zegt de Here ongeveer dit: Wat, bergen van Israël? Hadden de Edo-

mieten een oogje op jullie geslagen en andere heidenen ook? Zeiden die bij 

zichzelf: ‘dat zijn nu prachtige heuvels en beekbeddingen voor ons?’ Wat 

een minachting koesteren die dan voor Míjn land. Ik ben boos en jaloers 

geworden door die taal. Ik zal hén eens tot mikpunten van laster en verach-

ting maken! 

En jullie, bergen van Israël, je ligt daar nu wel verwoest en verlaten, om-

dat de boeren in Babel zitten met hun gezinnen. Maar tot jullie keer Ik terug. 

Ik zal zorgen dat er weer mensen op jullie wonen en werken. Veeboeren en 

wijnboeren en allerlei andere mensen en dieren in overvloed. Ja, het wordt 

tijd (vs. 8: nabij is zijn komst). 

Israël, mijn volk, dát komt er weer te wonen en niet jullie, lelijke hatelij-

ke Edomieten. Ik maak van het land Israël weer een toonbeeld van vrucht-

baarheid. En het zal geen land meer zijn waar kinderen van honger sterven, 

zoals kortgeleden nog gebeurde. En ook geen land dat door zijn politieke 

ligging zelf zijn bewoners verslindt, omdat er altijd om gevochten wordt. 

Een internationaal slagveld. Nee, dat is afgelopen. Kortom, Ik ben van plan 

mijn volk uit zijn ballingschap terug te halen naar zijn oude land. 

Nee, op dat land zal geen smaad meer liggen. 

 

Ten tweede vanwege de smaad op mijn naam, Ez. 36:16-38 

Ja, Israël had het land door zijn afgoderijen bezoedeld en verontreinigd. 

Het had dingen gedaan die bij de reine, heilige God absoluut niet pasten. En 
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toen waren de straffen gevolgd, tenslotte zelfs de zwaarste straf, die van de 

ballingschap. Daar herinnert God zijn volk eerst nog weer aan. 

Maar hoe hadden de heidenen die straf uitgelegd? Totaal verkeerd. Alsof 

de val van Jeruzalem en de Babylonische bezetting van Kanaän bewees dat 

Jahweh ook niet meer de oude was van vroeger. Dat het een bewijs van zijn 

zwakheid was, in plaats van ontzettende verontwaardiging en woede over de 

verheidensing van zijn eigen volk. Nee, die beroemde God van Israël had 

zijn volk ook al niet kunnen beschermen tegen de machten van de moderne 

tijd, dachten de heidenen.  

En toen liet de HERE door Ezechiël zeggen: Maar dat neem Ik niet! Dat 

raakt mijn naam! Dat is mijn eer te na. Dat kost me mijn faam. Dáárom zal 

Ik jullie ook weer naar je land terugvoeren. Zodat men niet langer kan bewe-

ren dat Ik jullie daar niet kon handhaven. En daarom zal Ik jullie zelf en je 

land ook grote voorspoed geven. Allemaal om mijn eigen naam of faam of 

reputatie in ere te herstellen. 

Ik zal jullie andere harten geven. Niet van die stenen harten als waarop 

vroeger alle woorden van mijn profeten afketsten, maar zachte harten. Ver-

vuld van mijn Geest. Ik zal zorgen dat jullie doen wat Ik je geleerd heb. En 

dan woon je weer in je eigen land. En oogst je weer je eigen koren. En in 

overvloed. 

En als je dan weer in je boomgaard loopt en je weer olijven en druiven 

plukt in dat lieve land Israël en je denkt dan terug aan de tijd dat je in dat 

verre, heidense en vreemde Babel woonde - als straf voor je volkszonden - 

dan zul je wálgen van jezelf. Ja, schaam u maar! 

Ik eindig met de bede dat de God de Vader van onze Here Jezus Christus 

in onze tijd zijn onwankelbare trouw net zo zal blijven betonen aan de kerk 

van de eenentwintigste eeuw als Hij dat destijds deed aan de Judese ballin-

gen in Babel! Moge Hij door zijn Geest nog velen in de christenheid een 

nieuw hart geven, om Hem met nieuwe ijver te dienen en op zijn Woord te 

hopen! Maar als Hem dat nog behaagt, zullen ons altijd Zijn woord door 

Ezechiël moeten herinneren: 

‘Zo zegt de Here Jahweh: niet om úwentwil doe Ik het, o huis Israëls, 

maar om mijn heilige naam die gij ontheiligd hebt.’ 
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EZECHIËL 37 

ISRAËL HERLEEFD, HERENIGD 

EN TERUGGEKEERD 

 

Weet u nog dat de profeet Ezechiël vijftien maanden lang op zijn zij moest 

liggen en naar een tegel turen waarop hij Jeruzalem had moeten tekenen? Zó 

moest hij de eerst-weggevoerde ballingen in Babel ook laten zíen wat hij 

verkondigde. Want iedereen die bij hem kwam kijken, zag op die tegel een 

belegerd Jeruzalem, van alle kanten omgeven door wallen en stormrammen, 

barakken en soldaten. Dat was jarenlang Ezechiëls boodschap geweest: Je-

ruzalem gaat er aan! Jullie gaan niet gauw naar huis terug. Integendeel, zij 

die het beleg zullen overleven komen ook hierheen! 

Waarom God dat deed? Dat moest Ezechiël er bij vertellen. Op zekere 

dag - hij had juist bezoek van een stel oudsten - werd hij in een visioen bij 

z’n haren opgetild in Bábel en even later neergezet in de tempel van Jeruza-

lem.  

Wat hij daar toen te zien kreeg was verschrikkelijk! Hij zag er vrouwen 

die zaten te huilen en te snikken: ‘Ach, nu is de regengod dood.’ En mannen 

die heilige dieren vereerden of op hun knieën lagen voor de zon. En dit alles 

in een land boordevol geweld. De Here wilde onder zo’n volk ook niet lan-

ger wonen. Ezechiël zag Hem reeds aanstalten maken om zijn tempel te ver-

laten. De schitterende hemelse ‘gouden koets’, die hij al eens eerder gezien 

had, de heerlijkheid des HEREN, ging het tempelhuís al uit. 

Want Hij had eeuwen geduld geoefend, maar nu was het uit. Jahweh was 

razend, laaiend. Wij hebben het gelezen. Dat Ezechiël hardop moest zuchten 

en kreunen en z’n lendenen vasthouden van verdriet, zoals een gebroken 

man doet. En waarom? Vanwege het nieuws dat nu gauw Babel zou berei-

ken over Jeruzalem. Dat Jahweh zijn slagzwaard had geslepen en dat Hij het 

de slager Nebukadnezar in handen zou geven om er hoog en laag mee af te 

slachten in Jeruzalem. 

En terwijl je dat verkondigt, moet jij in je handen klappen, Ezechiël! Je 

moet roepen: ‘Toe, zwaard! Suis maar rond. Sla ze neer, moordzwaard. 

Harder! Meer! Links! Rechts!’ Ez. 21:1-17. De arme Ezechiël moest zelfs 

zijn vrouw verliezen om zijn prediking kracht bij te zetten. ‘Ik ga je de lust 

van je ogen afnemen’, zei de Here, ‘maar denk er om, je mag niet om haar 

huilen!’ Zó zal Ik Juda de lust van háár ogen afnemen, namelijk het mooie 

Jeruzalem. En de wereldmachten waarop het gesteund heeft, vaag Ik ook 
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van de aarde. Het machtige en rijke Tyrus, bijvoorbeeld. En Egypte, het 

Amerika van die tijd. 

Zó had Ezechiël elf jaar lang gepreekt in Babel. 

Jeruzalem zal vallen, Gods toorn is niet te keren. 

 

Tot er op zekere morgen een man voor hem stond die zei: ‘Ik kom zojuist uit 

Jeruzalem. Nebukadnezar heeft de stad ingenomen’, 33:21. Nieuws om bij 

door de grond te gaan. Maar op diezelfde morgen brak ook de grote omme-

keer aan in Ezechiëls profetische loopbaan. Elf jaar lang had hij niets anders 

moeten verkondigen dan Israëls óndergang. Maar van nu af mocht hij Israëls 

komende herstél gaan aankondigen. 

Ezechiël 33-48 staat daar vol van. 

 

Ik hoop dat u hiermee weer wat voor de geest hebt van wat we de vorige 

keren in dit grote bijbelboek lazen en waar we samen gebleven waren. In het 

slotdeel van het boek. Het troostdeel over de stralende toekomst van Israëls 

herstel. Maar onthoud bij het lezen van dit deel wél dat Ezechiël ook deze 

profetieën heeft uitgesproken toen de Babylonische wereldmacht nog onge-

schokt en onbedreigd de hele toenmalige wereld beheerste en het met Israël 

voor altijd afgelopen leek. Israël? Dat was uiteengespat. Het had geen land 

meer. Geen koning meer. Geen leger meer. Geen tempel meer. Geen zelfbe-

stuur meer. Als volk was Israël ‘dood’. 

 

De herleving van Israël, vs. 1-14 

Nu, in die jaren heeft Ezechiël het prachtige visioen gekregen van Ez. 37. 

Op zekere dag kwam de hand van Jahweh op hem (dat betekent dat de HERE 

Zich aan hem wilde openbaren) en werd hij door Gods Geest opgetild en in 

een dal neergezet (misschien wel hetzelfde als waarin hij bij zijn roeping de 

stralende, schitterende hemelse heerlijkheid van God had gezien op zijn saf-

fieren troon en bovenaardse koets). 

Maar wat hij nu te zien kreeg was allerminst heerlijk, tenminste aanvan-

kelijk. Want wat kreeg de profeet nu te zien? Dat dit dal vol menselijke 

doodsbeenderen lag. Doodshoofden, stukken van armen en benen en ribben-

kasten. En niet slechts van enkele mensen, nee het dal lag vol doodsbeende-

ren. Hij moest er ook in alle richtingen doorheen lopen en toen zag hij pas 

goed hoe ontzettend veel stukken en brokken van menselijke geraamten er 

wel niet lagen. En dat ze er ook al lang lagen, want ze waren gebleekt door 

de hitte van de zon. 
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Daarop vroeg de Here hem: ‘Wat dacht je, mannetje (‘mensenkind’), 

zouden deze beenderen weer tot leven kunnen komen?’ Waarop Ezechiël 

antwoordde: ‘Mijnheer Jahweh, dat weet U alleen’. En nu zal ik z’n verhaal 

maar verder in de ik-vorm navertellen, net als hijzelf. 

Toen zei Hij tot me: ‘Profeteer over deze beenderen en zeg: Dorre been-

deren, luister naar het Woord van Jahweh. Dit zegt Jahweh, de Heer, tot de-

ze beenderen: Ik ga de levensgeest in je brengen en jullie komen weer tot 

leven. Ik leg pezen op je, bekleed je met vlees en overtrek je met een huid; 

dan schenk Ik je de levensgeest en komen jullie weer tot leven. Dan zul je 

erkennen dat Ik Jahweh ben.’ 

Goed, ik deed dat. Ik richtte me tot dat knekelveld en profeteerde precies 

wat me was opgedragen. En wat me toen overkwam! Ik was nauwelijks be-

gonnen of ik hoor een geruis, ja eigenlijk een gedreun, zoals bij een aardbe-

ving (Noordtzij, KV) en daar beginnen die beenderen zich aan elkaar te 

hechten. Armen schuiven weer in hun kom, knieën hechten zich weer aan-

een, hoofden, nekken en ribbenkasten voegen zich samen. Ja, ’t was won-

derbaarlijk wat ik zag: nieuw vlees over die geraamten en een nieuwe huid. 

Alleen leven deden ze nog niet. ’t Waren al wel weer complete mensen, 

maar ze leefden nog niet. 

Toen zei Hij dat ik nog eens moest profeteren, nu tot de levensgeest en 

dat ik moest roepen: ‘Levensgeest! Kom, van de vier windstreken, en blaas 

in deze gevallenen dat ze weer leven!’ Nu, ik deed wat Jahweh mij beval. Ik 

riep dat tot de levensgeest en hij kwam in die mensen. Ik zag ze levend wor-

den en dat ze oprezen en gingen staan. Het was een geweldige mensenme-

nigte, een groot leger. 

 

Nu de verklaring van dit ontzagwekkende visioen. 

Wilde de HERE de profeet daardoor leren dat God doden kan opwekken? 

Dat denk ik niet, want dat wist Ezechiël al wel (vergelijk Deut. 32:39, 1 

Sam. 2:6, 1 Kon. 17:22 (Elia), 2 Kon. 4, 13:21 (Elisa)). Nee, de verklaring is 

in dit geval niet moeilijk, want die gaf Jahweh er zelf bij, vs. 11: Voorts 

zeide Hij tot mij: Mensenkind, deze beenderen zijn het gehele huis Israëls 

… En dat Hij daarbij doelde op het Israël van Ezechiëls tijd, blijkt uit het 

vervolg van vs. 11: Zie, zij zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze 

hoop is vervlogen; het is met ons gedaan. 

Dus dit dal vol knekels was een beeld van de toen nog lévende Israëlie-

ten, die moedeloos in Babel zaten. Als in een volksgraf. En die daar kort 
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tevoren het bericht hadden ontvangen dat Jeruzalem gevallen was. Ook een 

soort doodstijding. 

Maar nu moest Ezechiël in opdracht van Jahweh naar die moedeloze 

mensen toegaan met deze heerlijke boodschap: Is Israël volgens u dood? 

Vertoeven jullie hier in Babel als in een massagraf? Nu, dat zal Ik openen en 

jullie daaruit halen en je terug brengen naar je eigen land. 

 

Realiseren wij ons wel wat een ontzáglijk wónder de vervulling van deze 

profetie geweest is? De terugkeer uit de ballingschappen van de twaalf 

stammen van Israël - niet alleen die van Juda; daar komen we straks op terug 

- de terugkeer van Israël uit Babel en Assyrië en van de Griekse eilanden en 

uit Egypte is een ontzaglijk wonder geweest! Nog groter wonder dan de uit-

tocht uit Egypte. (Meden en Perzen en koning Cyrus zijn daarvoor slechts 

als middelen in Gods hand gebruikt.) 

Dat Israëls terugkeer uit de ballingschap een Godswonder was, blijkt 

overduidelijk uit het beeld dat God ervoor gebruikte: de wederopstanding 

van een dal vol knekels, zoiets was het! De herleving van een volk dat dood 

was. Laten we dit machtige Godswonder vooral niet kleineren, zoals som-

mige verklaringen van dit Schriftdeel doen. Het was een Godswonder, dat 

tevens de basis legde voor de hele daarop volgende heilshistorie, tot haar 

vervulling op de nieuwe aarde toe! 

Daarmee ben ik gekomen bij het tweede deel van Ez. 37. 

 

De hereniging van Israël, vs 15-23 

Het visioen van zo-even is afgelopen. Nu krijgt Ezechiël opdracht om een 

zinnebeeldige handeling te verrichten. Hij moet twee stukken hout nemen en 

beide van een opschrift voorzien. 

Op het eerste moet hij schrijven: ‘Juda en de Israëlieten die daarbij ho-

ren’. Dat zijn natuurlijk geweest Benjamin, Levi en anderen uit de stammen 

van Israël die onder Jerobeam al naar Juda gevlucht waren, 2 Kron. 11:12-

16. Verder de mensen uit Efraïm en Manasse, Simeon, Aser en Zebulon, die 

zich later bij Juda gevoegd hadden, 2 Kron. 15:9, 30:11. (U ziet tussen ha-

ken hoe verkeerd het dus is als wij spreken over een tweestammenrijk en 

een tienstammenrijk of als we zeggen: Juda en de tien stammen.) ‘Juda en 

de Israëlieten die daarbij horen’, dat moest Ezechiël op het eerste stuk hout 

schrijven. Op het andere moest hij schrijven: ‘Jozef’. Daarmee werd Efraïm 

bedoeld ofwel het Noordrijk. 
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Die twee stukken hout moest Ezechiël aan elkaar vastmaken. En wanneer 

men hem dan zou vragen: ‘Wat doet u daar nu? Wat heeft dit te beteke-

nen?’, dan moest hij antwoorden: ‘Zó gaat Jahweh in de toekomst ook een 

eind maken aan de verdeeldheid tussen de Israëlieten.’ 

Van Jerobeam af tot nu toe waren de Israëlieten verdeeld geweest over 

twee rijken, ieder met een eigen koning. Nu, als Jahweh straks zijn volk 

weer naar huis zou leiden, dan zou het daar aankomen als één volk. Want op 

de herleving van Israël zou Jahweh een hereniging laten volgen. De weder-

keer uit de ballingschappen zou dus zeker niet alleen een Judese zaak zijn. 

Laten we dit maar goed onthouden. Want er is in de loop van de tijd heel 

wat afgefantaseerd over de zogenaamde verloren geraakte tien stammen (de 

Brits-Israël beweging beweert dat wij daar zelf toe behoren). Dan zwijg ik 

nog over de uitsluitend eschatologische verklaring van sommige profetieën.  

De HERE heeft de restanten van zijn twáálf stammen weer naar Kanaän 

teruggevoerd. Niet alleen uit Babel, maar zoals ik al zei ook uit Assyrië, de 

Griekse eilanden, Egypte, ja waar waren ze al niet terechtgekomen? 

Maar als Jozef en Maria met hun kind Jezus in de voorhof van de tempel 

komen, is daar ook Anna, een profetes, een dochter van Fanuël, uit de stam 

…Aser! Dan staat in haar persoon de rest van die stam voor de Messias! 

Mede als vervulling van wat God door Ezechiël al in Babel had beloofd: Ik 

ga de twaalf stammen ook herenigen! 

En waar heeft onze Here Jezus Christus zijn licht het meest laten schij-

nen? In Galilea! Het land van Zebulon en Naftali, Mat. 4:14vv. 

Ziet u hoe de HERE de profetie van Ezechiël in al deze gebeurtenissen 

heeft vervuld? Paulus spreekt in Hand. 26 voor koning Agrippa ook heel ge-

woon over ‘onze twaalf stammen’! (letterlijk). 

 

De herbewoning van het land, vs. 24-28 

Dat is het derde deel van Ez. 37. Na de herleving en hereniging van Israël 

de herbewoning van het land. Tenminste, dat belooft de Here hier óók. 

Straks gaat het herleefde en herenigde Israël weer naar huis. Naar het land 

dat God al aan Jakob beloofd had. Over de vervulling van die belofte spra-

ken we al. 

Maar wie zal dan over dat herleefde, herenigde en weergekeerde volk Is-

raël koning zijn? ‘Mijn knecht David’, zegt de HERE, vs. 24. En daarmee 

mag de profeet nog ruim vijfhonderd jaar verder de toekomst inkijken, want 

met die ‘knecht David’ wordt natuurlijk onze Here Jezus bedoeld, dat lijkt 

me duidelijk. Gaat u maar na.  
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vs. 25: Israël zal daar met zijn kinderen en kleinkinderen wonen tot in 

eeuwigheid en mijn knecht David zal hun voor eeuwig tot vorst zijn.  

Vs. 26a: Ik zal met hen een verbond des vredes sluiten, een eeuwig ver-

bond met hen zal het zijn …  

Vs. 26b: Ik zal hun een plaats geven, hen vermeerderen en mijn heilig-

dom voor eeuwig temidden van hen stellen. 

Vs. 27: Mijn woning zal bij hen zijn; Ik zal hun tot een God en 

zij zullen Mij tot een volk zijn. 

Vs. 28: En de volken zullen weten, dat Ik, de HERE het ben die 

Israël heilig, doordat mijn heiligdom voor eeuwig (!) te midden van 

hen staat. 

Ongetwijfeld begonnen deze beloften in vervulling te gaan toen Israël in 

zijn oude land teruggekeerd was. Maar tegelijk komt de Here hier terug op 

een belofte die we Hem in Ez. 34 ook al hadden horen doen, namelijk, dat 

Hij in de toekomst Israël ook een unieke Herder zou geven, een nieuwe 

‘David’. In dezelfde adem hoorden we de Here hier spreken over ‘eeuwig 

heilverbond’. 

 

Wat zijn wij bevoorrecht als gemeente van het Nieuwe Verbond wanneer 

wij zulke profetieën lezen en overwegen. Want wij hebben daar nu het on-

derwijs bij van onze Here Jezus Christus en zijn apostelen. Daardoor weten 

wij hoe God in de volheid des tijds in zijn Zoon onder Israël heeft gewoond, 

zodat Johannes later op zijn verblijf terugziende, schrijft: 

‘En Hij was God.’ ‘Het woord was God. () En het Woord is vlees gewor-

den en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid’ (denk 

aan de heerlijkheid des HEREN in de Tempel) ‘aanschouwd …’! Joh. 1:1, 14. 

Dat heeft Ezechiël niet kunnen bevroeden. Dat God op die heerlijke wijze 

onder Israël zou komen wonen! In Kanaän, temidden van de Twaalf Stam-

men! 

 

En wat het eeuwige heilverbond betreft, wíj mogen nu weten wat onze Here 

en Zaligmaker sprak in de nacht waarin Hij verraden werd, toen hij de 

drinkbeker nam: ‘Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn bloed die voor 

u uitgegoten wordt’, Luk. 22:20. En dat sloot Hij met de twaalf vertegen-

woordigers van het gelovige deel van de twaalf stammen. 

Wij zijn christenen van heidense afkomst. Maar ziet u niet met diep ont-

zag wat een grote dingen God heeft willen doen met dat uit elkaar geslagen, 

ja ‘dode’ en in Babel ten grave gedaalde volk Israël? Waar Hij dat ellendige 
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troepje gedeporteerde Joden in de wereldgeschiedenis voor heeft willen ge-

bruiken? 

Uit hen is onze Here Jezus Christus voorgekomen. Hij zei het zelf: ‘De 

zaligheid is uit de Joden’. Uit dat volk is de Zaligmaker der wereld geboren. 

 

Of Ezechiël het zelf al bevroed heeft, weet ik niet, maar wij sluiten er onze 

ogen niet voor, dat de apostel Johannes 500 jaar na Ezechiël, eveneens in 

een visioen, een stem van Gods troon hoorde die de oude woorden van Eze-

chiël herhaalde: 

‘Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij 

zullen zijn volken zijn…’ Op. 21:3. 

Ja, dan zal God onáfgebroken bij zijn volk wonen. En zijn tent onáfge-

broken bij hen staan. Naar die vervulling van Ezechiëls profetieën zien wij 

nu nog uit. Maar op goede grond, ja op zeer goede grond. Want toen Ezechi-

ël in het knekeldal bij al die stukken en brokken van menselijke skeletten 

stond en de HERE beloofde dat Hij Israël net zo tot leven zou wekken als 

Ezechiël deze beenderen weer in levende mensen had zien veranderen, toen 

zei de HERE er dit bij: 

‘Dan zult ge erkennen dat Ik, Jahweh, doe wat Ik zeg, luidt het woord des 

HEREN’, vs. 14. 

Welnu, Israël is al 2500 jaar geleden inderdaad opgestaan uit zijn graf in 

Babel, het is herenigd en het is uit alle hoeken van de wereld teruggeleid 

naar het land van zijn vaderen. En daar hééft het gebroken met z’n afgods-

beelden, ja daar hééft het, twintig eeuwen geleden al, de Messias mogen 

voortbrengen, van wie de engel Gabriël tot Maria sprak: 

‘Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en 

de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, en Hij zal als 

koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid en zijn koning-

schap zal geen einde nemen’, Luk. 1. 

Van dat rijk mogen u en ik burgers zijn. 

Hier op aarde zien we regeringen komen en gaan. Maar het rijk van Je-

zus, de Zoon van David, ligt vast in Hem, die nu nooit meer sterft, maar de 

kerk aller eeuwen vergadert, beschermt en onderhoudt totdat Hij haar zal 

doen beërven dat Rijk en die heerlijkheid en gemeenschap-met-God waar-

mee Hij in Babel zijn volk al getroost heeft. En dat nog wel kort nadat Hij er 

zo verschrikkelijk boos op was geweest. 
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EZECHIËL 38 EN 39 

DE HERE ZAL ISRAËL STRAKS IN KANAÄN 

BESCHERMEN TEGEN GOG EN MAGOG 

 

Wat heeft God de HERE de Israëlitische ballingen in Babel door de profeet 

Ezechiël vreselijke dingen laten verkondigen. Wat was Hij toen woedend! U 

weet er alles van; we hebben nog geen hoofdstuk overgeslagen. 

Maar vanaf Ez. 33 horen we de profeet in Gods opdracht niets anders 

doen dan troosten, bemoedigen, uitzicht geven. Want Israël-in-Babel leek 

wel dood, een dood volk, te vergelijken met een dal vol doodsbeenderen. 

Maar Jahweh zou zijn volk uit dat Babylonische graf doen opstaan en naar 

Kanaän terugvoeren. En daar zou Hij het een nieuwe koning David geven. 

Dat was Ez. 37. 

En nu mag Ez. 38-39 die troostende toon voortzetten: U gaat straks weer 

naar uw land terug en dan zal Jahweh, uw God, u daar beschermen, zelfs als 

Gog uit Magog straks op u komt afstormen! 

Ik wil ook deze hoofdstukken graag in mijn eigen woorden verklaren-

derwijs navertellen. In de hoop dat wanneer u ze nog eens naleest, ik u wat 

geholpen heb om ze te verstaan. 

 

Jahweh zelf zal Gog en Magog tegen Israël doen optrekken, 38:1-23 

Natuurlijk heeft de profeet Ezechiël Gods openbaring over Gog niet ge-

kregen om die in een enveloppe op te sturen naar Mesech en Tubal, ergens 

in het hoge Noorden onder de Zwarte Zee. Nee, ook deze profetieën waren, 

zoals alle profetieën tegen de volken, bestemd voor binnenlands gebruik, 

voor Israël zelf. 

En wat voorzegde de HERE hier dan aan zijn volk? 

In mijn woorden gezegd, dit. Als jullie straks uit Babel in Kanaän zijn te-

ruggekeerd, dan krijg je daar eerst een periode van weldadige rust. Er komen 

jaren waarin je vredig zult wonen in je dorpen en steden. Maar dat zal niet 

zo blijven. Na verloop van tijd zal jullie rust worden verstoord door een ont-

zettende volkerenstorm tegen Israël. Een invasie van de halve wereld tegen 

jullie alleen. 

Dat zegt de HERE in Ez. 38:1-16 ongeveer zó: Grootvorst Gog, Ik kom je 

halen. Jou met je hele tot de tanden bewapende troepenmacht. Jij met al je 

bondgenoten. Maak je klaar en houd je gereed. Na verloop van jaren zul je 
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geroepen worden om tegen een land op te trekken, dat zich van de oorlog 

hersteld heeft en nu ongestoord woont op de bergen van Israël. 

Als een onweer, een stormwind zal je daar op afkomen en als een wolk 

dat landje met je troepen en bondgenoten bezetten. Dat doe Ik, God de 

HERE. Ik haal je uit het hoge Noorden en leid je naar Kanaän. 

En als je daar dan bent, zullen er gemene plannen in je hart opkomen. 

Dan zul jij bij jezelf denken: ik kon de steden die ze hier na hun terugkeer 

uit Babel hebben opgebouwd, wel eens leegroven! Tot midden in hun land 

zul je doordringen (beter dan NV: navel der aarde, vs. 12). 

Als je dan maar niet denkt dat jij net als Assyrië indertijd ‘de roede van 

mijn toorn’ tegen Israël bent. Zó hebben de profeten jarenlang geprofeteerd, 

maar zó een ben jij er beslist niet (de vraag van vs. 17 is ontkennend te be-

antwoorden). 

Dat zal trouwens wel blijken uit het verloop van de veldtocht die jij op 

mijn hoog bevel zult ondernemen. Want die zal voor jou ontzettend slecht 

aflopen, 38:18-23. 

Als jij die arme mensen daar in Israël straks zult aanpakken, dan zal Ik zo 

kwaad worden, zo ontzettend kwaad, ja op jou, dat Ik je vreselijk zal treffen, 

grootvorst Gog! Ik zal je treffen met een zware aardbeving. Ik zal je legers 

teisteren door chaos, zodat de ene helft van je troepenmacht zich tegen de 

andere zal keren. Ja, Ik zal je treffen met pest, hagel en vuur. 

Dit is Ez. 38, kort naverteld. 

 

De uitkomst van Gogs onderneming tegen Israël, 39:1-20 

Daarop volgt nu eerst een nadere uitwerking van Gogs ondergang tegen 

Israël. Hij zal wel komen met een ontzettende, ja een verpletterende over-

macht. Met een hele reeks verbonden legers. Maar op de bergen van Israël 

zul je vallen met al je troepen. Ik laat jou en je troepen door de aasvogels en 

de wilde dieren opvreten. Dat zegt Jahweh, de Heer. 

Als de bewoners van de Israëlitische steden al je achtergelaten wapentuig 

van wagens en bogen hebben opgeruimd, zullen ze daarvan zeven jaren vrij 

kunnen stoken. Zeven jaar gratis brandstof van Gogs verslagen legermateri-

aal! Voorlopig hoeft er geen mens meer naar het bos om brandhout te kap-

pen. Zo zullen de plunderaars worden geplunderd en de berovers beroofd! 

Ja, je zult met een ontzettende mensenmenigte dat arme Israël overspoe-

len. Maar daarom zal je nederlaag daar ook zo ontzettend zijn. Zó ontzettend 

dat ze in Israël zeven maanden nodig zullen hebben om de lijken van jouw 

leger te begraven! Zeven maanden zullen ze bezig zijn met graven delven en 
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lijken verzamelen. En zelfs na die zeven maanden zal er nog een speciale 

groep mannen werk hebben om her en der vergeten lijken op te sporen en in 

je massagraf bij te zetten. 

Dat massagraf zal in een groot dal bij de stad Menigte komen. 

Maar nu een heel andere vraag. 

 

Waaróm zal Gog in de toekomst Israël binnenvallen, Ez. 39:21-29?  

We hoorden al dat hij niet zou komen als de Assyriërs en Babyloniërs, 

namelijk om Israël voor zijn zónden te straffen. Waarom zou hij dan wél 

komen? 

Om te beginnen attendeer ik u op het feit dat die grootvorst Gog in de 

toekomst Israël wel zou binnenvallen omdat hij dat zélf wilde. Maar hier 

ziet u weer een van die onbegrijpelijke raadsels in het Godsbestuur, name-

lijk dat de HERE die Gog en zijn ontzettende legermacht zou stúren. Roepen 

en daarna stúren! 

En nogmaals: waarom zou de HERE dat dan doen? Dat lezen we in Ez. 

39:21-29. In één woord: Ik ga aan de volken mijn heerlijkheid tonen! Ik ga 

de wereld laten zien dat Ik de Heilige ben. 

Als we dat willen verstaan, moeten we ons realiseren, dat de Babyloni-

sche ballingschap niet alleen erg was voor Israël, maar ook voor Gods heili-

ge naam. (Naam opgevat als: faam, reputatie, zijn Goddelijke macht en 

kracht.) 

U weet hoe de gasten in het café van Rachab in Jericho over de HERE 

spraken in de dagen van Jozua. Jahweh? De God van Israël? Een onover-

winnelijke God! En hoe de Filistijnen over Hem spraken in de dagen van 

Samuël? Jahweh? Dát is zo’n geweldige God, dat hebben de Egyptenaren 

ondervonden! 

Maar u weet ook hoe de Assyrische Rabsaké voor de muren van Jeruza-

lem over de HERE sprak in de dagen van koning Hizkia, toen hij bijna heel 

Juda al bezet had. Jullie God Jahweh? Wilden jullie heus op Hem vertrou-

wen? Toe nou, beste mensen, er is nog geen enkele god van geen enkel land 

geweest die ons, Assyriërs, heeft kunnen tegenhouden. Denken jullie nu 

heus dat alleen jullie God Jahweh dat wél kan? 

Kijk, als u zich die smaad voor de HERE realiseert, dan is er in die tijd, in 

die wereld van toen, in Babel en Perzië en Moab en Ammon en Egypte, toen 

Israël óók in ballingschap ging, net als alle andere volken, natuurlijk gezegd: 

‘Jongens, wie had dat ooit kunnen denken? Dat Jahweh, de God van Israël, 

het er nu ook bij zou moeten laten zitten en dat die geweldige God het zou 
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moeten afleggen tegen de goden van Babel?’ Zo sprak en dacht men in die 

tijd en wereld. Israëls ondergang betekende zoiets als Jahwehs ondergang. 

En dat zou de HERE nu eens heel duidelijk rechtzetten. 

 

Ik voer jullie straks naar Kanaän terug. Ik breng binnen afzienbare tijd een 

keer in jullie lot. Je mag naar huis terug. En dan zal het eerst een tijd goed 

gaan. Maar dan roep Ik een vreselijke macht naar Israël: Gog uit Magog met 

zijn verbondenen uit het hoge Noorden. En met de inval en nederlaag van 

die Gog wil Ik dan twee dingen bereiken. Ten eerste, dat de hele wereld zal 

inzien waarom Israël níet in ballingschap is gegaan en tweede waarom het 

wél in ballingschap is gegaan. 

Níet omdat het Jahweh aan kracht ontbrak om zijn volk daarvoor te be-

hoeden. Wél omdat het zwaar tegen Hem gezondigd had. Dat zijn de beide 

redenen waarom Ik in de toekomst Gog zal sturen en hem een ontzettende 

nederlaag zal laten lijden. 

Dan kan de hele wereld concluderen: dus Jahweh van Israël is nog steeds 

wél de oude, onoverwinnelijke God. Maar als Hij de ontzaglijke Góg zo’n 

verpletterende nederlaag kon bezorgen, nu dan had Hij die Nebukadnézar 

natuurlijk ook wel kunnen laten lijden. Dat is duidelijk. Dus dat Hij de Ba-

byloniërs indertijd hun gang liet gaan, had een heel andere reden. Dat kwam 

omdat Hij zo door zijn volk getergd was. Het lag dus niet aan Jahwehs 

kracht, maar aan Israëls zonde. Ja, dat is nu duidelijk. 

 

Dán zal Ik u met mijn kracht beschérmen! 

Maar tegelijk gaf God door deze profetie over Gog uit Magog aan de bal-

lingen in Babel natuurlijk de stellige verzekering dat Hij straks met al zijn 

Goddelijke kracht aan hun kant zou staan en zou blijven staan.  

Jullie gaan allemaal naar huis, zei de HERE. Ik zal niemand achterlaten. 

En dan zal Ik m’n aangezicht niet meer voor jullie verbergen. Trouwens, 

door mijn Heilige Geest zullen jullie dan ook verstaan waaróm je indertijd 

in ballingschap gezonden werd. 

Dit was de reden waarom God Gog zou zenden. Om zijn Goddelijke 

naam en heerlijkheid te tonen. Ten eerste om Zichzelf ten overstaan van 

kerk en wereld eerherstel te verschaffen. Het aanzien van zijn heiligheid en 

kracht te herstellen. En ten tweede om Israël de verzekering te geven dat het 

straks in Kanaän onder Zijn bescherming zou leven, zelfs als Gog zou op-

rukken. 

 



 115 

Maar wie was die Gog eigenlijk? 

Nu zal vermoedelijk al luisterend deze vraag bij u zijn opgekomen: maar 

wie is die Gog uit Magog eigenlijk? Is dat een bepaalde historische persoon? 

En is deze profetie al vervuld of moet ze nog vervuld worden? Slaat dit op 

de ‘eindtijd’ en op een naar Kanaän teruggekeerd en tot Christus bekeerd 

‘Israël’? Zal dit volk op het eind der tijden nog een keer verschrikkelijk aan-

gevallen worden, bijvoorbeeld door Rusland? In deze richting gaan allerlei 

chiliastische verklaringen. 

 

Laten we ons eerst afvragen: wanneer zou deze profetie vervuld worden? 

Niet vlak na Israëls terugkeer uit Babel. Dat blijkt duidelijk uit Ez. 38:8, dat 

over ‘geruime tijd’ spreekt. En in vers 16 over: ‘in toekomende dagen’. Ver-

der lezen we in Ez. 38:8 dat de inval zal plaats vinden wanneer Israël z’n 

steden en dorpen zal hebben herbouwd en daarin al een tijd vreedzaam 

woont. 

Maar ál te laat daarna zal de vervulling van deze profetie ook niet hebben 

plaats gevonden, omdat de omwonende heidenvolken Israëls Babylonische 

ballingschap nog vers in hun geheugen zouden hebben. Want God zou Gog 

immers zenden om die volken nog eens in te peperen dat Israël waarachtig 

niet weggevoerd was omdat het zijn Goddelijke Beschermheer in die tijd 

aan kracht had ontbroken. Verre vandaar!, vgl. 38:16, 39:23v. Aan de andere 

kant zullen we het optreden van Gog moeten verwachten vóór Israël in het 

jaar 70 na Chr. opnieuw in ballingschap ging. Met andere woorden, de ver-

vulling zal gezocht moeten worden tussen 500 v. Chr. en 70 na Chr. 

Daarom wordt bij Gog uit Magog gedacht aan koning Antiochus Epifanes, 

die rond 170 v. Chr. regeerde over het Syrische rijk. Dat heeft zich bij tijden 

uitgestrekt van Turkije tot India. 

Hij heeft Israël inderdaad zwaar, zeer zwaar benauwd, maar is ook in Is-

raël verpletterend verslagen. U kunt er meer over lezen in de apocriefe boe-

ken van de Makkabeeën (Händels ‘Judas Maccabeus’ bezingt deze strijd). 

Als u een Willibrordvertaling van de bijbel bezit of een Canisiusvertaling, 

kunt u die boeken daarin vinden. 

De Schrift vertelt niet uitdrukkelijk wie met Gog bedoeld wordt, maar dit 

lijkt me een passende verklaring. Er zijn trouwens nog meer opmerkelijke 

overeenkomsten tussen wat Ezechiël profeteerde en wat er tijdens de inval 

van Antiochus Epifanes ook in zijn eigen rijk gepasseerd is (vergelijk artikel 

J.G. Aalders, Gog en Magog, Chr. Enc. a.l.). 
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Gog en Magog in Openbaring 20 

Maar, zal iemand misschien nog opmerken, waarom worden Gog en Ma-

gog dan in Op. 20 nog een keer vermeld? Duidt dat er niet op dat het Joodse 

volk in de eindtijd nog een vreselijke aanval te wachten staat? Ik kan daar in 

dit verband maar kort op ingaan en zal dan ook dingen naar voren moeten 

brengen die ik nu niet nader kan verklaren Laten we eerst de betreffende 

verzen in Op. 20 even samen lezen.  

Het gaat daar in Op. 20 volgens mij over de grote Dag des HEREN. Ook 

wel aangeduid door: de duizend jaren. (Het woord duizendjarig rijk  staat 

daar nergens. De Schrift weet nergens van zo’n duizendjarig rijk nog vóór 

Christus’ wederkomst). 

Welnu, op die grote Dag des HEREN ofwel tijdens die duizend jaren zul-

len ontzaglijke dingen plaats vinden. Dan zullen we als gelovigen opstaan en 

met Christus regeren. Dan wordt de satan aan de ketting gelegd en de dood 

vernietigd. Dan zullen we gerechtvaardigd worden door het oordeel over 

onze tegenstanders. En nu ga ik Op. 20:7-10a aan u voorlezen. 

‘En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn’ (dus wanneer de grote Dag 

des HEREN ten einde loopt), ‘zal de satan uit zijn gevangenis’ (waarin hij 

aan het begin van die grote Dag of het begin van die duizend jaren geketend 

was) ‘worden losgelaten, en hij zal’ (dan nog één keer) ‘uitgaan om’ (in een 

laatste wanhopige poging) ‘de volkeren aan de vier hoeken der aarde te ver-

leiden, Gog en Magog’ (die oude bekende doodsvijanden van Israël), ‘om 

hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getal is als het zand der zee. 

En zij kwamen op over de breedte der aarde en omsingelden de leger-

plaats der heiligen en de geliefde stad’ (welk Jeruzalem? Het oude? In het 

oude Kanaän? Welnee, wat we hier lezen zal plaats vinden op de Jongste 

Dag, tijdens die ‘duizend jaren’, na onze opstanding uit de doden. Nee, die 

‘geliefde stad’ moet wel het Nieuwe Jeruzalem zijn, de stad die straks zal 

neerdalen). ‘En vuur daalde neer uit de hemel en verslond hen, en de duivel 

die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel …’ 

 

Om dit nu nog even in mijn woorden samen te vatten: Als straks onze Here 

teruggekomen is en ons uit de doden heeft opgewekt, dan zullen we ontzag-

lijke dingen beleven. Zoals een laatste, wanhopige poging van satan om 

Gods volk in zijn val mee te slepen. God zal hem daarvoor nog even loslaten 

en dan zal hij met al zijn macht nog proberen het Nieuwe Jeruzalem te om-

singelen. 
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En hoe duidt de Schrift dan zijn satanische legermacht aan? Met de uit 

Ez. 38-39 bekende namen Gog en Magog. Geen wonder. Ezechiël had ook 

van een ontzettende, God en zijn volk vijandige macht geprofeteerd. Eén die 

graag heel Israël had willen verheidensen (lees de boeken der Makkabeeën 

er maar eens op na). Dus toen de Heilige Geest die satanische antigoddelijke 

en antichristelijke macht wilde typeren die op de jongste Dag een wan-

hoopsoffensief zal ondernemen, toen koos Hij daarvoor de namen Gog en 

Magog. 

Hier als symbolische namen. Zoals trouwens in de Openbaring wel vaker 

Oudtestamentische namen in symbolische betekenis gebruikt worden. Denk 

aan Bileam, Izebel, Sodom, Egypte, Babylon. 

 

Wat moet de satan ons onvoorstelbaar diep haten. Wat moet hij een duivels-

intens verlangen koesteren om ons in de eeuwige rampzaligheid mee te sleu-

ren. Alsnog. Want u zit hier nu wel onder het Woord en u bent nu wel be-

dolven onder Gods beloften, maar Hij wil u alsnog uit Gods handen trekken 

en meeslepen het verderf in. 

Ik vrees dat veel hedendaags christendom zich dat nauwelijks meer be-

wust is. Ja, er misschien wel de schouders voor ophaalt als mythische ele-

menten in de Heilige Schrift. Laten wij op onze hoede zijn. 

Maar laten we ook diep getroost leven. In grote geloofsrust. Vanwege 

zulke opbeurende Schriftgedeelten als Ez. 38 en 39. Over die ontzettende, 

verschrikkelijke Gog uit Magog. Goed, hij moest dienen tot Gods eerherstel. 

Maar hij ging er dan toch maar aan. 

Zó zullen ook de symbolische Gog en Magog straks het onderspit delven. 

De hemelbestormers zullen het op de Dag des HEREN afleggen. Sober en 

majestueus vertelde de Openbaring het ons: ‘Vuur daalde neer uit de hemel 

en verslond hen’. 

Maar dan is ook voor iedereen duidelijk wat een verdoemelijk karakter 

die oude verleider had en hoe onoverwinnelijk onze God en zijn Christus 

zijn. Wij kómen in het land en in de geliefde stad. Dat is onze enige troost, 

maar ook onze afdoende troost. 

Ik eindig met Psalm 46: 

God is ons een toevlucht en sterkte,  

ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. 

Daarom zullen wij niet vrezen, 

al verplaatste zich de aarde, 

al wankelden de bergen in het hart van de zee. 



 118 

De HERE der heerscharen is met ons, 

een burcht is ons de God van Jakob. 
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EZECHIËL 40:1 - 43:12 

EZECHIËL ZIET GODS TERUGKEER 

EN EEN NIEUWE TEMPEL 

 

Weet u nog dat de HERE Ezechiël in een visioen bij zijn haren optilde in 

Babel en even later neerzette in de tempel van Jeruzalem? En herinnert u 

zich nog wat hij daar toen zág? Vrouwen die zaten te huilen en te snikken: 

‘Ach, nu is de regengod dood! Hoe moet dat nu?’ En mannen die heilige 

dieren vereerden of op hun knieën lagen voor de zon. En daaromheen een 

land boordevol geweld. De HERE wou onder zo’n volk ook niet langer wo-

nen. 

Ezechiël zág Hem vertrekken. Het was een hartverscheurend gezicht ge-

weest. De onbeschrijfelijke en majestueuze lichtglans en luister van de heer-

lijkheid des HEREN. Met diepe eerbied gezegd: een soort hemelse gouden 

koets. Of een Goddelijke troonwagen. Daarop zoiets als een hemelsblauwe 

troon. En cherubs vol ogen eronder. Op die troon een gestalte.  

Toen had hij het ontzettende, het ongelofelijke voor zijn ogen zien gebeu-

ren: de heerlijkheid van Jahweh, die bij Mozes en Salomo in het heiligdom 

was néérgedaald, ging nu omhóóg, bij het tempelhuis vandaan. De HERE, de 

God van Israël, verliet het Huis waarin Hij eeuwenlang onder zijn volk had 

gewoond. De hele voorhof had gebaad in de gloed van Gods heerlijkheid. 

Een paar jaar later kwam op zekere dag een vluchteling uit Jeruzalem bij 

Ezechiël in Babel melden: ‘’t Is gebeurd. De stad is gevallen. En de tempel 

is verwoest. Ze hebben hem in brand gestoken en het is nu één zwartgebla-

kerde puinhoop’. 

 

Sindsdien zijn er jaren verlopen. Op dit moment zit Ezechiël al 25 jaar in 

ballingschap. Z’n eerste visioen kreeg hij 20 jaar geleden. En Jeruzalem ligt 

nu al 14 jaar verwoest. ’t Staat in 40:1 precies aangegeven. Het visioen dat 

ik nu met u ga bespreken heeft hij gekregen op de tiende van de eerste 

maand. 

Ik begrijp het: dit zegt u niets. Maar dat moet u ook lezen met Israëliti-

sche ogen: de tiende Abib! Dan begon men in Israël de eerste toebereidselen 

te maken voor het Pascha. Het feest van Israëls bevrijding uit Egypte. Nu 

werd het binnenkort weer Pascha. Ezechiëls vijfentwintigste ‘bevrijdings-

feest’ als balling, ver van Jeruzalem, waar de tempel verwoest lag … 
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Uitgerekend in die week, die week voor het Pascha, krijgt Ezechiël op-

nieuw een visioen waarin de HERE hem nog eens optilt in Babel om hem een 

seconde later neer te zetten in het oude land van Israël. 

Maar nu niet om een verdorven tempel te zien, vol afgoderij, en een he-

melse troonwagen die de tempel verliet. Nee, nu precies andersom: ten eer-

ste een nieuwe tempel (40:1-43:12). Daar spreken wij nu over. Ten tweede 

een nieuwe tempeldienst (43:13-46:24) en ten derde een nieuw land en een 

nieuwe stad (47, 48). Of met andere woorden, zoveel jaar geleden had de 

profeet moeten zien hoe God zijn huis en stad verliet. Nu mag hij gaan zien 

hoe de Here straks naar zijn huis en stad zal terugkeren! 

Wat een onvergetelijk Pascha moet dat geworden zijn! 

Israël zal nóg eens bevrijd worden, nu uit Babel! 

 

Ja, terwijl Ezechiël dus nog in Babel zat en Israël er - achteraf gezien - nog 

wel 34 jaar zou moeten blijven, kreeg hij in die onvergetelijke week voor 

zijn 25e Pascha in Babel van God in een visioen een splinternieuwe tempel 

te zien, boven op een berg, temidden van een allerheiligst terrein. 

Dat is de hoofdzaak. 

 

De nieuwe tempel 

En om nu wat in bijzonderheden te treden, Ezechiël zag een man - ik 

denk dat het een engel was - die het hele tempelcomplex opmat. En die man 

zei dat de profeet zijn ogen en oren goed de kost moet geven en dat hij alles 

wat hij zag moest doorvertellen aan de ballingen in Babel. 

Nu, dat heeft hij gedaan. Z’n relaas staat nog in de bijbel. 

Eerst kreeg hij de muur te zien die om het hele gebouwencomplex heen 

stond. Een muur van drie meter hoog en drie meter dik. Vervolgens bracht 

die man hem naar de buitenste voorhof. Daar waren aan de noord-, de oost- 

en de zuidzijde poorten, beter gezegd poortgebouwen (de tempel zelf stond 

aan de westzijde). Je moest een trap van zeven treden op om die voorhof te 

betreden. 

En om daar nog even op door te gaan: als je vervolgens van de buitenste 

voorhof de binnenste voorhof wilde betreden moest je door een poortge-

bouw waarvoor een trap was van acht treden. Wilde je daarna de tempel 

binnengaan, dan moest je zelfs drie meter omhoog. Of dat eigenlijke tem-

pelgebouw dus ook indruk maakte, alleen al door zijn verhevenheid. 

De maten zal ik maar onbesproken laten. Als u dit Schriftdeel soms nog 

eens mocht nalezen: de meetroede waarmee die engel mat was zes el lang. 
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Maar, zo lezen we in 40:5, het waren geen gewone ellen van zo’n 45 cm. (in 

Israël), maar ellen die nog een handbreedte (zeg zo’n vijf cm.) langer waren, 

dus 50 cm. De meetstok was dus zo’n drie meter lang. Dan kunt u zelf een 

en ander wel nagaan.  

De poorten waren, zoals ik al zei, echte poortgebouwen, met links en 

rechts een rij van drie dienstvertrekken. 

Midden in die buitenste voorhof lag - op een hoger gelegen terras - de 

binnenste voorhof. Ook weer met drie poortgebouwen, precies gelijk aan die 

naar de buitenste voorhof. In die voorhof (die binnenste) zag Ezechiël tafels 

waarop pas geslachte offerdieren konden worden gewassen en in stukken 

verdeeld. 

In deze voorhof waren twee vertrekken voor de priesters. Dat waren door 

God hoog vereerde mannen. Tot God mogen naderen met de offers van zijn 

volk, dat is een verheven taak! 

Toen bracht die man Ezechiël naar het eigenlijke tempelhuis. Eerst liet 

hij hem de voorhal zien, toen de hoofdzaal (het heilige) en daarna het bin-

nenvertrek (het heilige der heiligen). Van binnen was de tempel met hout 

bekleed en versierd met cherubs en palmen. Levenssymbolen. Natuurlijk, 

wat zouden we anders verwachten in het Huis van de God des levens? 

Aan de zijkanten van het eigenlijke tempelgebouw waren bijgebouwen 

aangebracht, van drie verdiepingen hoog, net als bij de oude, nu verwoeste 

tempel van Salomo al het geval geweest was. 

Toen Ezechiël dit alles in ogenschouw genomen had, leidde de man hem 

naar buiten om hem het gebied te tonen waarop het hele tempelcomplex lag. 

Dat was namelijk een gebied van 500 meetstokken. Dus 500 x 3 m. = 1500 

meter. In het vierkant. Twee en een kwart vierkante kilometer! 

Heel dat vierkante terrein was afgebakend door een muur. Die gaf de 

grens aan tussen het heilige en het niet-heilige gebied. Ofwel wat vóór God 

is en wat tégen God is. 

Ja, dat was heel wat anders dan vroeger bij de tempel van Salomo. Die 

stond met zijn voorhoven veel dichter bij stad en land. En daarom was hij in 

het verleden ook veel makkelijker te verontreinigen geweest. Maar dat zou 

bij deze nieuwe tempel veel moeilijker kunnen. Vanwege het immense hei-

lige terrein waarop deze tempel stond. Ik denk dat dit een zinnebeeldige be-

lofte was: deze tempel zal nooit verontreinigd worden! 

Ik kan mij voorstellen dat iemand bij zijn dagelijkse bijbellezing zich af-

vraagt of hij deze hoofdstukken wel helemaal zal lezen. Met al die maten en 

gebouwen die je je toch niet voor kunt stellen. 
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Maar als je dit hele boek achter elkaar gelezen hebt, zoals wij gedaan 

hebben, dan ga je er toch anders tegenaan kijken. Wat zeg ik? Anders? Ik 

hoop heel anders! 

Wat spreekt de HERE hier zijn volk lief toe! Lief! O, wat lief! Goddelijk 

lief! Al zullen vrome mensen, zoals Daniël, dat indertijd in Babel veel dui-

delijker bemerkt hebben dan wij nu. Per slot van rekening was dit visioen 

allereerst voor de Israëlitische ballingen in Babel bestemd. 

En wat waren die mensen niet aan tempels gewend. Het wemelde in die 

wereld van de tempels. Tempels voor die god en tempels voor die godin. 

Geloof maar dat de ballingen in Babel ook rondom tussen de tempels zaten. 

Reken maar dat het voor heidenen en Israëlieten eenvoudig onvoorstelbaar 

was: gemeenschap met God hebben zónder tempel. Met een god omgaan 

betekende natuurlijk dat je ook in zijn tempel verscheen. 

Wij zijn dat in de Nieuwe Bedeling en vooral in onze voormalige chris-

tenlanden geheel ontwend. Wij passen er wel voor op onze kerkgebouwen 

tempels te noemen. Daarom kunnen wij ons waarschijnlijk ook nooit volle-

dig indenken wat het voor Israël betekend heeft dat Gods tempel verwoest 

werd! Daar hebben de laatste vromen onder gekreund in de Klaagliederen en 

klaagpsalmen. Zou het nu voorgoed uit zijn tussen God en Israël? Zou Hij 

de banden nu voor altijd doorgesneden hebben? 

 

Maar als u daarmee rekening houdt, gaat u ook horen hoe Goddelijk, Vader-

lijk lief de HERE zijn volk gaat troosten door dit visioen van de nieuwe tem-

pel. Een nieuwe tempel! Mensen, zo mag Ezechiël het straks overal uitba-

zuinen, ik heb een nieuwe tempel mogen zien! En wel één die nooit meer 

ontheiligd kan worden, zoals die van Salomo. Er lag wel twee vierkante ki-

lometer heilig gebied omheen! 

 

De terugkeer van de heerlijkheid van Jahweh 

Ja, hij mocht er nog iets veel heerlijkers bij vertellen. Iets wat ik nog niet 

opgehaald of naverteld heb. Laat ik het maar in de ik-vorm weergeven, de-

zelfde als waarin de profeet het ons zelf vertelt. 

Ik heb nog iets zeer verblijdends gezien in dat visioen. Ik zag namelijk 

weer dezelfde heerlijkheid des HEREN als ik twintig jaar geleden aan de Ke-

bar voor ’t eerst te zien had gekregen. En die ik later opnieuw had gezien 

toen Hij de stad en tempel kwam vernielen. Die onbeschrijfelijke en majes-

tueuze lichtglans en luister van God. Die hemelse troonwagen met die ge-

stalte daarboven en die cherubs daaronder. Toen zag ik het hartverscheuren-
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de toneel van Jahwehs vertrek uit de tempel. Nu, diezelfde heerlijkheid van 

God zag ik nu weer. Ik viel dan ook meteen plat op m’n gezicht. 

 

Maar wat ik toen zag, lieve broeders en zusters! Die heerlijkheid des HEREN, 

die wolk, die zachte gloed, die lichtglans, die wielen, die cherubs en die 

blauwe troon boven hen, ging de tempel, die nieuwe tempel, weer binnen! 

Meteen voelde ik me door de Geest opgetild en in de binnenste voorhof 

neergezet en wat ik daar te zien kreeg! (‘Zie’) De Goddelijke heerlijkheid 

van Jahweh vervulde het hele huis, zodat de tempel er helemaal vol van was. 

Ja, dat heb ik gezien: God weer bij ons terúggekeerd! God weer bij ons te-

rúggekeerd! 

En weet u wat Hij tegen me zei? Nu zal Ik tot in eeuwigheid onder de Is-

raëlieten blijven wonen. Nu ga Ik nooit meer bij jullie weg. Want mijn volk 

zal mijn huis nooit meer verontreinigen door afgoderij. Zulke gruwelen zul-

len straks voor altijd tot het verleden behoren.  

En jij, mannetje (‘mensenkind’), vertel alles wat je van deze nieuwe tem-

pel gezien hebt maar aan de Israëlieten. En precies. Met de maten erbij, zo-

dat ze het kunnen narekenen. 

 

Een nieuwe tempel, beeld van nieuwe Godsgemeenschap 

En wanneer is die tempel nu gebouwd? Is dat nu de tempel die onder Jo-

zua en Zerubbabel is herbouwd? Of ziet dit visoen op de tempel van Hero-

des, waar de Here Jezus vaak in geweest is? 

Ik zal niet beweren dat deze beide tempels helemaal niets met dit visioen 

te maken hebben. Integendeel. Maar wel dat de vervulling van dit visioen 

nog veel verder reikt. Tot op de nieuwe aarde. 

Ik zei u al: voor Israël was gemeenschap oefenen met God zónder tempel 

iets ondenkbaars. En nu was de HERE laaiend op zijn volk geweest. Werke-

lijk laaiend van woede. Hij had het wel kunnen vernielen. Ja, Hij hád het 

ook vernield en zijn eigen Huis erbij. Wat betekende dit voor Israëlitisch 

besef anders dan dat de gemeenschap tussen God en Israël verbroken was? 

En hoe kon God zijn gedeporteerde volk in Babel nu duidelijker laten 

verkondigen, dat Hij de banden met zijn zondige volk weer ging áánhalen, 

in plaats van verbreken dan door het beeld van een nieuwe tempel? Jazeker, 

het bééld van een nieuwe tempel. Dit is van a tot z bééldspraak. Schitterende 

beeldspraak met deze boodschap: Israël, Ik kom naar je terug! Israël, zullen 

we weer gaan samenwonen? M’n volk, nu laat Ik je nooit meer alleen. 
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Nogmaals, hoe kon de HERE een nieuwe Godsgemeenschap duidelijker 

verkondigen dan door de belofte van een nieuwe tempelgemeenschap? En 

dan nog wel een tempel die wel niet precies, maar in grote lijnen sprekend 

leek op die van Salomo, welke door Nebukadnezar verwoest was. 

 

De boodschap van het tempelvisioen voor ons  

Daarom spreekt de HERE óns - christenen-uit-de-heidenen, gelovigen on-

der de Nieuwe Bedeling - door dit Schriftgedeelte ook zo lief en troostvol 

toe. God komt onder zijn volk wonen en dan gaat Hij nooit meer weg! Dat is 

de kern van de boodschap. 

En nu moet u eens kijken hoever die al vervuld is! 

 

Daar werd in de volheid des tijds Gods Zoon mens. Gods Zoon nam ons 

vlees en bloed aan, uit de maagd Maria, door de werking van de Heilige 

Geest. Als de apostel Johannes ons dit beschrijft, doet hij dat met deze 

woorden: 

‘Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond!’ (Ge-

woond. Eigenlijk zegt Johannes: getabernakeld! Getent. Gods zoon ‘taber-

nakelde’ onder ons.) ‘En wij hebben zijn heerlijkheid’ (hoort u het: de be-

kende heerlijkheid van Jahweh van Ezechiël!) ‘aanschouwd, een heerlijk-

heid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid,’ 

1:14v. 

Kijk, dát was vervulling van Ezechiëls tempelvisioen. Wat was God ons 

toen nog veel en veel dichterbij gekomen dan Hij voordien ooit had gedaan 

in een tempel van steen. Zijn eigen Zoon werd mens en bleef mens. Gods 

Zoon én een man. 

En die Zoon van God heeft daarna door zijn Woord en Geest vanuit de 

hemel hier op aarde een tempel gebouwd van lévende stenen om dáárin te 

wonen. 

Weet gij het niet (schrijft de apostel) ‘dat gíj (!) Gods tempel zijt’ en dat 

de Geest Gods in u ‘woont?’ (1 Kor. 3:16). 

Door die Geest en door ons geloof maakt Christus nu in onze harten wo-

ning, Ef. 3:17. Daarom wekte de apostel Petrus zijn lezers ook op: 

‘Laat u ook zelf als lévende stenen (!) gebruiken voor de bouw van een 

Geestelijk huis, om een heilige priesterschap te vormen, tot het brengen van 

geestelijke offers,’ 1 Pet. 2:4. 

Ziet u, dat is allemaal vervulling van Ezechiëls tempelvisioen. Hij kreeg 

een tempel van steen te zien. Ach, hoe had God het toen anders duidelijk 
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moeten maken? Maar u bent zélf die tempel! (Als Gods Geest tenminste in u 

woont.) U bent zelf de levende stenen. Gods Zoon, de Christus, woont door 

het geloof al in uw harten! En om ons in alle eeuwigheid nooit meer alleen 

te laten! Is dat geen heerlijke troost?  

 

Maar als u de volkómen vervulling van Gods tempelbelofte door Ezechiël 

wilt zien, dan moet u naar de vóórlaatste bladzijden van de Heilige Schrift 

toe. Daar zien we het einddoel van heel Gods verlossingswerk: een heilige 

God wonend temidden van een heilige mensheid. 

Johannes hoorde het - ook in een visioen - roepen: 

‘Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen (!) … en 

bij hen (!) zijn!’ 

En dat is dan nóg weer beeldspraak: de tent van God!  

Want op die voorlaatste bijbelbladzijde mag Johannes, net als Ezechiël 

zes eeuwen eerder, een nieuwe stad zien en een nieuw land. Een nieuwe 

aarde. Maar wat Johannes zag was uniek, ongehoord. De Schrift openbaart 

het ook pas in Op. 21: 

‘Een tempel zag ik in haar niet (!!!), want de Here God, de Almachtige, is 

haar tempel en het Lam.’ 

 

Pas dan is Gods tempelbelofte door Ezechiël volkomen vervuld. Als Hijzelf 

onze tempel is. En als Hij eeuwig bij ons en wij bij Hem zullen zijn. ‘Zo 

dan, vertroost elkander met deze woorden’, 1 Thes. 4:18. 
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EZECHIËL 43:13-46:24 

EEN NIEUWE TEMPELDIENST 

 

Wat mocht de profeet Ezechiël aan het eind van zijn zware loopbaan toch 

ook nog schitterende dingen verkondigen! Jarenlang had hij niks anders dan 

oordelen moeten aankondigen. Jeruzalem gaat er aan! En de tempel ook. 

Dacht u dat God onder zo’n goddeloos volk nog langer wil wonen? Ik heb 

Hem in een visioen zijn heiligdom zien verlaten. Boven een hemelse troon-

wagen zag ik zijn heerlijkheid vertrekken. 

Vreselijke dingen waren dat voor hem geweest om door te geven. En ze 

waren allemaal in vervulling gegaan. Stad en tempel lagen nu al veertien 

jaar in puin (40:1). En voor zover de Israëlieten niet in de oorlog waren om-

gekomen, zaten ze nu als ballingen oneindig ver van huis. Uiteengespat over 

het Babylonische wereldrijk. En in de puinhopen van Gods huis liepen ’s 

nachts jakhalzen rond. 

Nee, ik herhaal het nog maar eens: wat dit voor vrome mannen als Eze-

chiël en Daniël en de Klaagliederendichters betekend heeft, kunnen u en ik 

zich niet voorstellen. Gods huis een puinhoop! Dat kon toch niet anders be-

tekenen dan dat God zijn volk verstoten had? Vergeet u niet dat in die we-

reld zowel voor een Israëliet als voor een heiden gemeenschap met God 

zonder tempel iets onvoorstelbaars was! 

Daar hebben de Klaagliederendichters werkelijk van gekreund, lees ze 

maar eens na! En u kent toch de oude berijming van Ps. 77 nog wel: ‘Zou de 

Heer’ zijn gunstgenoten, dacht ik, dan altoos verstoten?’ Dat dácht de dich-

ter ook echt. Zou dit het einde betekenen? Is God het nu voor altijd zat? Is 

nu de maat voor eeuwig vol? ‘Zouden zijn beloftenissen verder haar vervul-

ling missen?’ 

Nee! U en ik weten dat nog beter dan Ezechiël. Nee, God de Here was 

het zelfs ondanks de bergen van Israëls ongerechtigheid nog niet voorgoed 

zat. En zijn oude beloftenissen zouden hun vervulling beslist niet missen. 

Want Hij had zijn gunstgenoten beslist niet voor altoos verstoten! 

God zou een nieuw begin gaan maken. Heel Israël - en niet alleen Juda, 

nee de rest van alle twaalf stammen - terugvoeren naar Kanaän. En dan in 

een nog verdere toekomst uit dat restje geboren laten worden Jezus Christus, 

zijn eniggeboren Zoon. En zoals Ezechiël Gods heerlijkheid had mogen zien 

in visioenen, zó zouden de apostelen die heerlijkheid mogen aanschouwen 
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aan die Man Jezus, in Wie God onder de mensen zou komen tabernakelen. 

Vol van genade en waarheid. 

Maar ook dat was nog Gods einddoel niet. 

Door die Jezus zou God verzoening aanbieden niet alleen aan Israël, maar 

ook aan de heidenvolken. Kortom, aan iedereen die in Hem geloven wilde. 

En als die verzoening lang genoeg en wijd genoeg zal zijn verkondigd, dan 

zal God zijn oude plan, dat Hij Adam en Eva al verkondigd had en dat Hij 

eeuwenlang door tabernakel en tempel had afgebeeld, in vervulling doen 

gaan. Dan komt Hij op een nieuwe aarde wonen tussen nieuwe mensen met 

nieuwe lichamen en nieuwe harten. 

 

Ik zei u al: dit weet u allemaal nog beter dan de trouwe Ezechiël. Maar hoe 

‘kon’ God dat zijn gedeporteerde volk vijfhonderd jaar voor Christus duide-

lijk maken? Niet zoals Hij het óns doet, onder de Nieuwe Bedeling. Nee, 

toen heeft Hij zijn knecht Ezechiël tenslotte een paar schitterende visioenen 

gegeven. Ten eerste van een nieuwe tempel (40-43:12); daar spraken we 

vorige keer over. Ten tweede van een nieuwe tempeldienst (43:12-hfd. 46); 

dat is ons onderwerp van vandaag. En ten derde van een nieuw land en een 

nieuwe stad (47-48); dat wordt onze laatste bijbellezing over dit boek. 

Zó heeft God het zijn gedeporteerde Israël 500 v. Chr. laten weten: Israël, 

Ik heb je niet verstoten. Ik kom naar je terug. Ik kom weer bij je wonen en 

dan laat Ik je nooit meer alleen. Deze boodschap heeft God op een voor die 

tijd begrijpelijke manier laten verkondigen door het beeld, het schitterende 

beeld van een nieuwe tempel, en een nieuwe tempeldienst. 

Ik mag dit nog wel even herhalen: het bééld! Dit is geen blauwdruk voor 

een nieuwe tempel, nee, dit is van a tot z beeldspraak. Schitterende beeld-

spraak. Er verschijnen chiliastische boeken die aannemen dat deze tempel en 

tempeldienst in de toekomst in Israël werkelijkheid zullen worden. Met ech-

te dierenoffers, nu ter nagedachtenis aan het offer van Christus (E.W. Hie-

bendaal, bijbels denken over Israël en de kerk, 105, 123). Je weet niet of je 

er om huilen of lachen moet. Alsof er nooit een brief aan de Hebreeën ge-

schreven is! (vergelijk Hebr. 10). 

 

Maar nu dan wat Ezechiël in zijn visioen te zien kreeg over de nieuwe tem-

peldienst. Dat zijn voor ons geen makkelijke hoofdstukken. Ze zijn ook niet 

allereerst voor ons geschreven, maar voor Israël-in-ballingschap. En dat 

kende de oude tempel. Het zag trouwens overal om zich heen tempels. Wij 

vrijwel nooit en nergens. Bovendien kende Israël de tempeldienst. Het kende 
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de verschillende soorten offers. Brandoffers, spijsoffers, zondoffers, schul-

doffers, vredeoffers. Laten we maar eerlijk zijn: wij niet. 

Dat maakt het spreken hierover niet eenvoudig. Want als ik u goed de zin 

van dit en dat zou willen uitleggen, moest ik vermoedelijk eerst een serie 

bijbellezingen houden over het boek Leviticus. En werkelijk, u zou er de 

Here heus nog beter uit leren kennen, want het staat niet voor niets ook voor 

ons in de bijbel. Maar we hebben nu Ezechiël voor ons, dat eigenlijk er van 

uitgaat dat we een behoorlijke kennis van de Thora bezitten. U neemt mij 

daarom niet kwalijk dat ik me ook vandaag in een en ander beperk. Het ging 

mij er in deze serie trouwens om u het bos te laten zien, niet zozeer alle af-

zonderlijke bomen. 

Dus nogmaals, nu het visioen van de nieuwe tempeldienst. Ezechiël be-

spreekt in onze tekst zes punten. In deze nieuwe tempeldienst eist de HERE: 

1. Een heilig altaar 

2. Een heilige voorhof 

3. Heilig personeel 

4. Een heilig terrein 

5. Een heilige tempel 

6. Een heilig leven 

 

1. Een heilig altaar 43:13-27 

De HERE liet de profeet eerst een groot altaar zien. Kennelijk het  

brandofferaltaar in de voorhof. ’t Bestond uit vier, vijf verdiepingen, die 

naar boven terrasgewijze insprongen. Al met al was het zo’n vijf meter 

hoog. 

Als Israël maar niet dacht dat de dienst bij dit altaar en op dit altaar straks 

zomaar weer zou mogen beginnen. Toe maar, we gaan maar weer gewoon 

verder. Na zo’n geschiedenis? Na zoveel eeuwen van zóveel volkszonden? 

Nee, nee, dat altaar zou eerst zeven dagen lang moeten worden ontzondigd. 

Op de eerste dag een stier, omdat dit een zondoffer was voor het hele 

volk. En de volgende dagen elke dag zo’n naargeestig uitziende, langharige 

geitenbok. Waarom? Omdat dit een zondoffer was voor de vorsten. Want 

niet alleen het volk had gezondigd, maar ook zijn leiders en vorsten. Van-

daar. 

Tussen twee haken: alle zondoffers waren niet gelijk! Dat kunt u uit Levi-

ticus leren. Waarom niet? Omdat ten eerste alle zonden niet gelijk zijn en 

ten tweede alle zondaars niet. De HERE eiste van een vorst een groter zond-

offer dan van een eenvoudige Israëliet. ’t Maakt uit wie een zonde doet. U 
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voelt toch ook wel dat het verschil maakt of een dominee staat te vloeken of 

een onbehouwen schooljongen? 

En wat leren we van dit eerste punt? Dat de Here mild is in het schuld-

vergeven, maar ook streng. De HERE is niet ons vriendje, als u begrijpt wat 

ik bedoel. De HERE is de Heilige. Vandaar dat Hij Israël goed liet voelen: Ik 

kom naar jullie terug, maar dat zal niet zomaar gaan. Dan zal er zonde moe-

ten worden weggedaan. Zonder verzoening geen hereniging, verstaat u dat? 

Met ons ook niet. Want dit visioen is wel pas volledig vervuld als God 

straks weer net zo met ons zal omgaan als Hij het heel vroeger deed met 

Adam en Eva. Maar dat gaat zómaar niet. ‘Vlees en bloed zullen het Ko-

ninkrijk Gods niet beërven’, schreef de apostel. Wij zouden zomaar niet 

kunnen overstappen vanuit het kerkgebouw naar de nieuwe aarde, onveran-

derd. Nee, daar is verzoening voor nodig. Ontzondiging! 

Al was de Here toch ook mild. Want tijdens die altaar-ontzondigings-

week mochten er óók al brandoffers gebracht worden. U weet wel: ‘Neem 

ons leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer!’ Dat is de taal van het 

brandoffer. Dat mocht. Maar dan wel met zout. En zout sprak van trouw. 

Goed, brengt dan ook maar vast brandoffers, maar weest trouw! 

 

2. Een heilige voorhof, 44:1-3 

Denk er om, zei de HERE, Ik wil dat de oostelijke buitenpoort van de 

tempel voor iedereen gesloten blijft, behalve voor de vorst. In hfd. 46:9 le-

zen we nog zoiets, namelijk dat het volk op de grote feesten niet door de-

zelfde poort naar buiten zou mogen gaan als waardoor het naar binnen ge-

komen was. Waarom? 

Vermoedelijk omdat men vroeger de voorhof wel gebruikt had als boule-

vard. Een terrein om wat heen en weer te slenteren. Zo van: Kom aan, laat ik 

de voorhof eens even ronddrentelen. Maar dat strookt niet met Gods heer-

lijkheid en met de heiligheid van zijn Tempel. Vandaar dat verbod. God 

eiste een heilig gehouden voorhof.  

En die hebben wij niet meer. Maar leren wij hier niet uit dat de Here eer-

bied eist in zijn dienst? Een eerbiedige houding als we met Hem spreken? 

Een eerbiedige houding als we zijn Woord lezen. Denk er om, u spreekt tot 

de Almachtige en u leest zijn heilig Woord! 
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3. Heilig personeel, 44:4-31 

Als de HERE daarover gaat spreken tot de profeet, laat Hij hem eerst nog 

weer eens zijn heerlijkheid zien, zodat de ziener plat voorover valt (vs. 4). 

Jazeker, God woont in dit huis, Ezechiël. 

En nu schijnt het voor de ballingschap wel te zijn voorgekomen dat men 

de een of andere onbesneden, heidense slaaf ‘even’ een offer (‘de spijze 

voor Jahweh’) naar de tempel liet brengen. ‘O, breng jij dat maar even!’ Een 

heiden. Wat nonchalant! Maar dat moest afgelopen wezen. In de nieuwe 

tempel geen onbesnedenen van lichaam (vs. 5-8). 

Maar ook geen onbesnedenen van hart (vs. 9-14). En daarom had de Here 

besloten alle priesters die zich vroeger aan afgoderij hadden schuldig ge-

maakt, te degraderen tot gewone Levieten. Ze mochten dan nog wel voor 

poortwacht spelen en de offerdieren slachten, maar ze aan Jahweh opdragen 

niet meer. 

Dát zouden alleen de nakomelingen van Zadok mogen doen. Dat waren 

tenminste trouwe priesters geweest (44:15-16). Maar zelfs die mochten dan 

wel zorgen dat ze ook trouw bléven. Door zich gehoorzaam te houden aan 

de geboden die God door Mozes voor de priesters verordend had. 

Dus geen wollen kleren dragen. Zo’n vieze, zwetende man dienaar van 

Jahweh? Nee, God eiste van hén zeker reinheid. Als levend symbool van 

zijn heiligheid, 17-19. 

En ook niet rondlopen met van die lange haren, maar met een nette haar-

dracht. Priesters moesten er bij lopen met een fatsoenlijke haardracht. Niet 

kaal, maar ook niet lang. Behoorlijk. Een dienaar van God met een woeste 

haardos? Nee (vs. 20). 

En als ze aan het werk moeten, vooraf geen wijn drinken. En niet trou-

wen met een weduwe of een verstotene (dus gescheiden) vrouw. Of het 

moest een priesterweduwe zijn. Want priesters staan in dienst van de God 

des lévens (vs. 21v.). 

Zíj zijn de mannen die Gods volk het verschil moeten leren en laten zien 

tussen heilig en onheilig, rein en onrein. Zij mogen zich ook beslist niet aan 

een dode verontreinigen. En als hun vader of moeder gestorven is of een 

broer of ongetrouwde zus, mogen ze pas na een week weer op het heilige 

tempelterrein verschijnen. Als ze zich eerst door een zondoffer geheiligd 

hebben. Want nogmaals, zij zijn de dienaars van de God des lévens! 

Daarom verbied Ik hun ook vlees te eten van dieren die uit zichzelf ge-

storven zijn of die verscheurd zijn. Nee, zij vertegenwoordigen Gods volk 

bij de God des levens, die gruwt van de dood. Vandaar. 
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4. Een heilig terrein, 45:1-17 

Jawel, de verdeling van het heilige land komt nog in hfd. 47, maar nu laat 

Jahweh alvast weten waar Israël straks grond zou moeten reserveren en hoe-

veel voor zijn tempel, voor zijn priesters en voor zijn levieten. En voor zijn 

vorsten. 

Want die vorsten hadden vroeger maar geëist, geëist van de arme onder-

danen. Maar ook aan dat geknoei wenst Jahweh straks een einde te zien. Net 

als aan het knoeien met maten en gewichten. Dat moest ook afgelopen we-

zen. Want God bemint het recht. Daarom moet het volk ook de verplichte 

heffingen aan de vorst brengen en daar niet mee knoeien. De Here Jezus zei 

later: ‘Geef dan den keizer wat des keizers is en Gode wat Gods is!’ En 

maak dan van een tientje geen vijf gulden en van een gulden geen kwartje! 

Dat zouden wíj kunnen leren van die ogenschijnlijk saaie stukjes. Niet 

knoeien met de belastingen. 

 

5. Een heilige tempel, 45:18-25 

Daarvan zei de HERE dit. Ik wil dat op Nieuwjaarsdag, meteen op de eer-

ste dag van de eerste maand van een nieuw jaar, mijn heiligdom wordt ont-

zondigd. Met het bloed van een jonge stier. De priester moet z’n bloed strij-

ken aan de deurpost van de tempel, aan de omloop van het altaar en aan de 

deurpost van de poort naar de binnenste voorhof. 

U begrijpt de zinnebeeldige prediking. 

Israël, Ik kom straks weer onder jullie wonen. Maar dat zal niet gaan 

zonder dat bloed, verzoenbloed, plaatsvervangend zoenbloed, zelfs mijn 

heiligdom bedekt. Zó heilig is God! Zó’n Goddelijke afschuw en walging 

kent Hij voor alles wat ook maar zweemt naar ongerechtigheid, naar zonde 

en dood. 

En wat is er voor verzoening altijd eerst vereist? Verootmoediging. Be-

rouw. Verbrijzeling van hart en geest. Vernedering onder de machtige hand 

van God. Gebed om vergeving. Belijdenis van zonde en schuld. 

Wij brengen geen zondoffers meer onder de Nieuwe Bedeling. Wij zien 

ook de eeuwen overspannende betekenis van dit tempelvisioen nog beter 

dan de ontvanger ervan zelf. Dat is waar. Tenminste, dringt het tot ons door? 

Hoe vaak spreekt Gods Woord hier over zondoffers, zondoffers en nog eens 

zondoffers. 

Wat een prediking gaat daarvan ook tot ons uit! 
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Wat is onze christelijke hoop? Dat God straks weer komt wonen op een 

vernieuwde aarde temidden van een vernieuwde mensheid. Maar wat is de 

weg naar dat nieuwe Jeruzalem? De weg langs Golgotha. Waar Gods eigen 

Zoon als het Lam Gods de zonde van die hele nieuwe mensheid aan het 

kruis heeft betaald. Zonder bloedstorting geen vergeving. Zonder Jezus’ 

kruis geen vernieuwing van hemel en aarde. Zonder dat grote zond- en 

schuldoffer geen nieuwe mensheid op een nieuwe aarde. Gods tempelplan 

vereist zoenbloed! Maar ook berouw en bekering! 

 

6. Een heilig leven, Ez. 46 

Ook dat wordt geschilderd in oudtestamentische kleuren. Israël kon het 

tonen op de sabbatdagen, bij de nieuwemaans-dagen en de feesten. Door 

Gods inzettingen voor de offers in acht te nemen. Laat ik er nu slechts dit 

van noemen. 

Van de offers die Israël de Here mocht brengen was altijd een deel voor 

God zelf. Bij de brandoffers zelfs alles. Maar bij de spijsoffers, de zondof-

fers en de schuldoffers mochten de priesters een deel voor zichzelf houden. 

Alleen van het vredeoffer mocht de gewone Israëliet zelf eten. 

Ook daarover liet de HERE iets zien in dit visioen. 

Het offervlees waarvan alleen de priesters mochten eten moest uiteraard 

worden gekookt. Dát kon gebeuren in de binnenste voorhof. Waarom? Wel, 

dan hoefde zo’n priester niet met dat heilige offervlees de buitenste voorhof 

binnen te stappen. Stel je voor dat hij daar met dat heilige vlees iemand te-

gen het lijf liep! 

Dit vlees was aan God gewijd, dus heilig. En dat dan in aanraking bren-

gen met een sterfelijk mens? Denk maar aan de geschiedenis van Uzza, die 

de ark had aangeraakt. Tussen de heilige God en zijn onheilige, althans in 

zichzelf onheilige, volk kan alleen gemeenschap bestaan via de priester. 

Anders ontstaat er ogenblikkelijk dodelijke kortsluiting! 

Zo leerde de Here door dit visioen dat Hij wel van plan was met Israël 

een nieuw begin te maken, maar dat het wel diende te beseffen dat Hij de 

Heilige was! Vandaar offervlees voor de priesters koken in de binnenste 

voorhof en voor het volk (vredeoffervlees) in de buitenste voorhof. 

Denk er om, respect voor het heilige! 

Laat ik daar voor ons nu mee eindigen. 

Het tempelvisioen van Ezechiël is door de Vleeswording van Gods Zoon 

al een heel eind vervuld, al moet het mooiste voor ons nog komen. Dat 
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wordt in één woord: Immanuel. God met ons en wij met Hem. Wat Paulus 

schreef: ‘En zó zullen we altijd met de Here wezen’. 

Maar vergeet alstublieft nooit wie Hij is. Onze God en Vader, onze Ont-

fermer en Verlosser, is en blijft de Heilige! Die geen zonde kan zien. Die 

nog liever zijn Zoon overgaf in de dood dan onze zonde door de vingers te 

zien. Daarom zal het ‘Heilig is de HERE der heerscharen’ straks ook tot op 

de bellen van de paarden staan! (Zach. 14:20). 

Wij kunnen ook niet anders tot Hem naderen en straks bij Hem wonen 

dan door het werk van onze Middelaar en borg Jezus Christus, de hogepries-

ter van onze christelijke belijdenis. Maar door Hem zullen wij, diep-

onheiligen-in-onszelf, straks als een gemeente zonder vlek of rimpel voor 

Hem gesteld worden. Ja wij, met onze bezoedelde levens en die zwarte 

bladzijden in ons levensboek en onze verdoemelijkheid in Adam, wij wor-

den straks de levende stenen van een volmaakt heilige tempel. 

Wie dat echt gelooft en daar echt op hoopt, die reinigt zich nu al, omdat 

Hij de reine is! 
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EZECHIËL 47 EN 48 

EZECHIËL ZIET EEN NIEUW LAND 

EN EEN NIEUWE STAD 

 

‘Wij nemen het niet langer!’ Dat is een veel gehoorde kreet van mensen die 

zich om allerlei reden verongelijkt voelen en boos zijn. Maar eenmaal komt 

de dag dat God zegt: ‘Nu neem Ik het niet langer!’ 

Wat Hij dan niet langer neemt? Wel, dat iedereen maar doet wat hij wil. 

Dat zijn grote Naam hier onder de voormalige christenvolken veelal wordt 

doodgezwegen en dat zijn verbond hier in het Westen brutaal wordt gene-

geerd. Dat alles ‘moet kunnen’, dát zal Hij dan niet langer nemen. 

Dat weten we toch van onze Here Jezus Christus en van zijn apostelen? 

Maar in deze serie bijbellezingen hebben we dit ook van de profeet Ezechiël 

geleerd. Die leefde ook in zo’n tijdsgewricht dat Gód de hemeltergende 

goddeloosheid van zijn volk, na die eeuwen verdragen te hebben, niet langer 

‘nam’. 

Toen was de maat bij Hem vol. En toen stuurde Hij Nebukadnezar en die 

sloeg heel Jeruzalem kort en klein. In brandende toorn en Goddelijke ge-

griefdheid gaf de Here zijn volk toen over aan hongersnood, oorlogszwaard 

en pest. Weet u nog dat Ezechiël onder de aankondiging van deze rampen in 

zijn handen moest klappen? Toe maar, zwaard! Vooruit! Hak er maar op in! 

(Ez. 21). 

Zó kan de HERE God ook optreden, als zijn Goddelijk geduld op is. Want 

God is maar geen ‘onze lieve Heer’ of een soort hemelse eerste hulp bij on-

gelukken. Wat denken veel christenen wel van Hem? Hebben ze soms een 

stoïcijns afgodsbeeld van Hem gemaakt, een god die het Siberisch laat wat 

ze op aarde met zijn naam en faam uithalen? Dan hebben wij Hem uit dit 

bijbelboek wel anders leren kennen. 

Namelijk als een God die in sommige tijden tot het uiterste is gebracht en 

aan het eind van zijn geduld is. Een God die daarom ook nu wel eens met 

weergaloze rampen zou kunnen komen, omdat Hij dat lasteren van zijn 

naam of faam door jong en oud niet langer wenst aan te horen.  

Daarom hebben we elkaar bij het lezen van dit bijbelboek ook herhaalde-

lijk opgeroepen tot verootmoediging in de binnenkamer. Tot belijdenis van 

zonde en schuld, zowel van onszelf als van onze voorouders. Eén pleitende 

Abraham had zelfs Sodom bijna van de ondergang gered. Wie weet wat een 
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klein clubje voorbidders vandaag nog kan afbidden. Het gebed van één 

rechtvaardige vermag meer dan het gejoel van duizenden demonstranten. 

Want u moet niet denken dat de HERE graag slaat. Slaan doet God nooit 

van harte, vergelijk Klaagl. 3:33. Dát hebben we ook van Ezechiël kunnen 

leren. Nu was de Here laaiend op zijn volk, Hij kon het wel vernielen. Maar 

Hij deed het niet. Hij liet zijn profeet eigenlijk al weer gauw prachtige heils-

beloften uitspreken. 

Dat Hij Israël uit zijn volksgraf zou doen opstaan (denk aan dat dal vol 

dorre doodsbeenderen, dat weer begon te leven). En dan zou Hij er een 

nieuw begin mee maken en het een heerlijke toekomst geven. Hij liet Eze-

chiël zelfs een heel nieuwe tempel zien en een heel nieuwe tempeldienst. 

Nu, met zulke heilsbeloften gaat het boek nu eindigen. Want tenslotte mocht 

Ezechiël de ballingen nog troosten met wat God hem tot besluit nog had 

laten zien, namelijk: 1. Een nieuwe levensrivier. 2. Een nieuw Kanaän. 3. 

Een nieuw Jeruzalem. 

 

1. Een nieuwe levensrivier, 47:1-12 

We lezen dus nog steeds het tempelvisioen, dat al in Ez. 40 begonnen 

was. Nadat de HERE hem de nieuwe tempeldienst had getoond, bracht Hij 

hem vervolgens - nog steeds in visionaire toestand - naar de ingang van de 

tempel. 

Daar zag hij water van onder de drempel komen. Het stroomde naar het 

zuiden. De man die met hem meeliep, liet hem er vlak bij de poort doorheen 

waden. Toen kwam het tot zijn enkels. Maar vijfhonderd meter verder kwam 

het al tot zijn knieën. En nog weer vijfhonderd meter verder kwam het tot 

zijn heupen. En daar nog weer eens vijfhonderd meter achter kon hij er niet 

meer in staan, zo hoog stond het daar. Je zou er zwemmend doorheen moe-

ten. 

Tussen haken: u herinnert zich nog wel dat Ezechiël een tempel zag op 

een hoge berg. En dat dit hele tempelcomplex terrasvormig opliep. De bin-

nenste voorhof hoger dan de buitenste en de tempel zelf nog weer hoger. 

Daarop zei Ezechiëls begeleider: Heb je dat gezien, mensenkind? Toen 

liet hij hem teruggaan langs de oever van de beek en toen zag hij het: aan 

beide oevers stonden bomen. Toen zei de man: Dit water stroomt naar de 

Dode Zee en maakt haar water gezond. 

Overal waar dit tempelwater komt, zal het leven brengen. Zelfs in de 

streek waar Sodom en Gomorra gelegen hebben. Die Dode Zee, die poel van 

dood en verderf, wordt straks door dit tempelwater een eldorado voor vis-
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sers. Hier zullen straks netten te drogen hangen waarmee men vis gevangen 

heeft in deze Dode Zee. Op een paar poelen en moerassen na, die zout zullen 

blijven. 

Verder zal overal geboomte opschieten. Allerlei vruchtbomen. Bomen 

waarvan de bladeren nooit verdorren en de vruchten nooit opraken. Elke 

maand zullen ze vrucht dragen. De mensen zullen de vruchten eten en de 

bladeren gebruiken als geneesmiddel. 

Alles door het water van die levensstroom uit de tempel. 

 

Vindt u dit ook geen schitterend beeld? 

Een stroom van nieuw levenswater uit een nieuwe tempel! Ik denk dat 

Ezechiël de symboliek daarvan meteen begrepen heeft. Want water, water is 

in de bijbel zo vaak een beeld van leven. Denk maar aan wat de Here Jezus 

tegen de Samaritaanse zei: Mevrouw, Ik heb levend water voor u. Als u 

daarvan drinkt krijgt u nooit meer dorst, Joh. 4. Het beeld spreekt vooral 

oosterlingen aan. Want water of geen water is in die woestijnlanden het ver-

schil tussen leven en dood. Water maakt vruchtbaar. Water maakt gezond. 

Water maakt schoon en rein. 

En nu zag Ezechiël een stroom, een rivier van water uit de tempel stro-

men, die overal vruchtbomen bevloeide en zelfs het water van de Dode Zee 

veranderde in levenswater. Is dat geen heerlijk beeld? Leek Israël voor en 

tijdens de ballingschap soms niet op de Dode Zee en op het doodslandschap 

daar omheen? God had het zelfs vergeleken met een dal vol dorre doods-

béénderen! Maar de HERE was van plan naar zijn volk terug te keren en nu 

liet Hij weten wat die Goddelijke wederkeer voor heerlijke gevolgen zou 

hebben voor het hart en leven van zijn zwaar gestrafte volk. In één woord: 

Israël, je zult herrijzen! 

Maar dan moet je je wel door Gods profetische Geest en Woord laten ge-

zeggen. Anders blijf je dood. Net als de poelen en moerassen naast de Dode 

Zee. Die bleven in Ezechiëls visioen zout. Dus op het eind klonk toch ook 

nog een waarschuwing. 

 

Dit visioen is nu zo’n 2500 jaar oud. 

Wat mogen wij nu al veel van zijn vervulling zien. Want Israël is rond 

500 voor Christus naar zijn land teruggekeerd en daar heeft die weergekeer-

de ballingschapskerk de Here Jezus Christus mogen voortbrengen, de Hei-

land der wereld. Want wij kennen Hem nu ook en waar ter wereld wordt nog 

niet in Hem geloofd? Overal op aarde zijn nu gelovigen in Christus Jezus. 
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Wat heeft Gods wederkeer naar Israël en het herstel uit de ballingschap zo 

beschouwd al geen onmetelijke zegen gebracht! 

Maar ook dit deel van het tempelvisioen is daarmee nog niet volledig 

vervuld. Want ook dit reikt tot op de nieuwe aarde en tot in het eeuwige 

leven. Want daar gaat de reis naar toe, broeders en zusters. Eéns hopen wij 

allen op de nieuwe aarde met de Here te leven. Daar troostte de apostel Pau-

lus zijn bedroefde Thessalonicenzen al mee, toen ze treurden om geliefde 

doden. Toen wees Hij hen op Jezus’ wederkomst en op de opwekking van 

de doden. En toen besloot Hij met: ‘En zo zullen we altijd met de Here we-

zen. Zo dan vertroost elkander met deze woorden’, 1 Thes. 4:18. Dan is het 

tempelvisioen van Ezechiël pas helemaal vervuld.  

Nee, nog niet helemaal. Want wat zullen we daar in dat Nieuwe Jeruza-

lem dan zien? Dat staat te lezen op de laatste bladzijden van de bijbel in het 

laatste hoofdstuk van de Openbaring aan Johannes. Woorden die we elkaar 

vaak voorhouden in een sterfhuis of bij een begrafenis. Ik bedoel deze 

woorden van Johannes: 

‘En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ont-

springend uit de troon van God en van het Lam. Midden op haar straat en 

aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalf maal 

vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het 

geboomte zijn tot genezing der volkeren’, 22:1v. 

Hoort u dat Johannes - of liever gezegd: Jezus Christus, die het boek 

Openbaring doorgaf - hier opnieuw de oude beloften laat horen die Ezechiël 

reeds aan de ballingen in Babel had mogen verkondigen? Het leven, het le-

ven zal het hier op aarde winnen. Nee, dat zeg ik niet goed. De Gód van het 

leven zal het hier op aarde winnen. 

Zullen wij elkaar daar als christenen vandaag eens mee troosten? Vrees 

niet! Het veelszins onbekende boek Ezechiël verkondigt u grote blijdschap, 

die voor alle gelovigen bestemd is. De God van het leven, die zal het hier 

winnen. Weliswaar door een catastrofe heen, want de elementen zullen eens 

brandende vergaan. Maar daarachter ligt de toekomst: van de levensrivier en 

van de levensbomen met hun geneeskrachtige bladeren. Laten wij daarom 

bij alle kranten- en TV-nieuws het Woord van God door de mond van Jesaja 

ter harte nemen: 

‘Gij zult geen samenzwering noemen alles wat dit volk een samenzwe-

ring noemt, en voor hetgeen zij vrezen, zult gij niet vrezen, noch schrikken. 

De HERE der heerscharen, Hem zult ge heilig achten en Hij moet het voor-

werp van uw vrees en Hij moet het voorwerp van uw schrik zijn’, Jes. 8:13. 
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Of zoals de Here Jezus het zei: 

‘En weest niet bevreesd voor hen die wel het lichaam doden, maar de ziel 

niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, en ziel en 

lichaam kan verderven in de hel’, Mat. 10:28. 

 

2. Een nieuw Kanaän, 47:13-48:29 

Ik kan ook zeggen: een nieuw Israël in een nieuw Kanaän. Want nu laat 

de Here weten dat Hij niet één van zijn twaalf stammen vergeten is en dat ze 

allemaal deel zullen krijgen aan het beloofde land. Ook de vreemdelingen 

die zich door de besnijdenis bij Israël hebben gevoegd en met een Israëliti-

sche vrouw getrouwd zijn, 47:22v. 

Daarop volgt de verdeling van het land onder de twaalf stammen. Een 

onderwerp dat zich in een bijbellezing moeilijk in bijzonderheden laat be-

spreken. U moet niet vergeten dat ook dit stuk in beeldspraak blijft spreken. 

In die symbolische taal krijgt Israël ook hier te horen dat God alles wil ver-

geven en dat Hij met al zijn twaalf stammen de beste bedoelingen heeft.  

Op één bijzonderheid wil ik u nog wijzen. 

Wij zijn niet zo goed op de hoogte met de afstamming van Jakobs zonen. 

De één was een zoon van Rachel, de ander van Lea, een derde van Jakobs 

bijvrouw Bilha en een vierde van zijn bijvrouw Zilpa. 

Dat maakte verschil. En dat komt zelfs in dit visioen van Ez. 47-48 nog 

uit als Jahweh de verschillende stammen hun plaats wijst. Dan komen eerst 

Juda en Benjamin aan de beurt. Tussen hun gebied in moet het grote heilige 

terrein voor de tempel worden afgebakend. Vervolgens komen Ruben, Si-

meon, Issaschar en Zebulon aan de beurt. Allen zonen van Lea. Daarna Efra-

ïm en Manasse, de kleinzonen van Rachel en tenslotte pas Dan en Naftali, 

de zonen van Bilha, en Aser en Gad, de zonen van Zilpa.  

Ik denk dat de ballingen deze volgorde meteen begrepen hebben en ook 

aanvaard. God geeft nu eenmaal niet iedereen gelijke rechten. God stelde 

een oudste zoon in een voorrangspositie en Hij maakt uit wie als zodanig 

geboren wordt. Want God is niet alleen almachtig, maar ook vrijmachtig. 

Hij zou Israëls stammen álle genadig zijn, maar toch op zijn soevereine wij-

ze. Trouwens, is de kleinste plaats in Gods gemeente al geen genadegave? 

Een grote genadegave? 

 

3. Een nieuw Jeruzalem, 48:30-35 

Nee, zo zegt Ezechiël zelf het niet. Hij heeft het over ‘de stad’. Moest hij 

dan nog namen noemen? Dé stad! Er wás voor hem en voor de ballingen in 
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Babel toch maar één stad? ‘Jeruzalem, zo ik u vergete, zo vergete mijn rech-

terhand zichzelf!’, Ps. 137. Dus niemand van zijn hoorders heeft zich afge-

vraagd: wat zou hij met ‘de stad’ bedoelen? Dat was natuurlijk Jeruzalem. 

Nu, daarvan had Ezechiël alle fasen meegemaakt. 

Hij had het nog gekend in zijn oude glorie, als stad van de Grote Koning, 

een vreugde voor het hele land. Hij had Jeruzalems torens geteld en zijn 

paleizen gekend. Hij had de pelgrims horen jubelen als ze uit heel Kanaän 

na hun lange reis eindelijk de geliefde stad bereikt hadden. 

Tot de verschrikkelijke dag kwam dat hij met de koning en koningin-

moeder, een groot aantal vorsten en vooraanstaande politici en wapensme-

den was gedeporteerd. Met gebogen hoofd waren ze de poort uitgelopen. 

Nog een laatste, smachtende blik naar de stad. ‘Jeruzalem, zo ik u vergeet!’ 

En vergeten had hij Jeruzalem sinds die dag ook nooit. Hij had op Gods 

bevel aan de eerst-weggevoerde ballingen de vreselijkste dingen over de stad 

moeten vertellen. Vierhonderddertig dagen had hij op zijn zij moeten liggen 

voor een maquette van de belegerde stad. Al die tijd levend van een nood-

rantsoen. Als een levend getuigenis van wat de zondige stad nog te wachten 

stond.  

Met profetenblik had hij haar straten roodgekleurd gezien van bloed en 

huizen in brand staan en haar muren in puin liggen. En God, God was er ook 

niet meer. Dát had hij het allerergste gevonden: dat Jahweh niet meer onder 

zijn volk wenste te wonen. Hij had Hem uit de tempel zien vertrekken, bo-

ven zijn schitterende ‘troonwagen’. 

Ja, de HERE had hem zelfs zijn vrouw ontnomen, de ‘lust van zijn ogen’. 

En hij had in het openbaar geen traan over haar mogen laten. Allemaal om 

zijn prediking kracht bij te zetten dat God vreselijk vertoornd was op zijn 

stad. 

Maar nu mag de arme weduwnaar tenslotte in een visioen niet alleen een 

nieuwe tempel zien en profeteren van een nieuwe tempeldienst door een 

nieuw Israël in een nieuw verdeeld Kanaän, maar ook een nieuwe stad, een 

nieuw Jeruzalem, met een nieuwe naam! 

Het was een stad zonder tempel, want als we de landverdeling nagaan die 

in het voorafgaande wordt beschreven, dan lag de tempel in een ander ge-

biedsdeel dan de stad. Dus een stad zonder tempel, net als in Op. 21:22. 

Maar daar is die stad niet minder om, want Ezechiël krijgt twee heerlijke 

dingen van haar te horen. 

 

Ten eerste was die stad de woonplaats van héél Gods volk.  
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Dat bleek uit de namen van de poorten. Het was een vierkante stad en op 

elk van haar vier zijden had ze drie poorten. Dus totaal twaalf. Een Jozef-

poort, een Danpoort, een Simeonpoort, enzovoort. 

Ook een heerlijk visioen voor de arme Ezechiël! Dus heel Israël wordt 

begenadigd. Het is geen stad voor het zuidelijk rijk alleen, maar voor ‘heel 

Israël’. En zoals we al zagen, is er een Rest van álle twaalf stammen uit de 

ballingschap teruggekeerd. Denk maar aan de vrome Anna, uit de stam Aser, 

die in de tempel aanwezig was toen Jozef en Maria daar met het kind Jezus 

binnenkwamen. En in dat vrome, uitverkoren deel zal ‘geheel Israël’ behou-

den worden, zegt de apostel, Rom. 11. 

 

En in de tweede plaats - en dat is de laatste zin van dit bijbelboek - mag de 

trouwe Ezechiël horen hoe de stad voortaan zal heten. Niet langer Jeroes-

jalayim, maar: Jahweh sjamma, dat wil zeggen: Jahweh is daar! En daarmee 

is ze volledig getypeerd. 

Of er mooie pleinen, parken en prachtige bouwwerken in die stad te zien 

zijn, is niet van belang. De HERE is daar. Daar is alles mee gezegd. De HERE 

die Ezechiël óók in een visioen had zien wéggaan, die HERE God zal daar 

wonen. 

En wie denkt hierbij niet aan wat Johannes op Patmos, ook in een visioen 

mocht zien? 

‘En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de he-

mel, van God, getooid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik 

hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de 

mensen en Hij zal bij hen wonen (!) en zij zullen zijn volken zijn en God 

zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de 

dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer 

zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan’, 21:2v. 

‘En’ (de stad) ‘had twaalf poorten (-). En de twaalf poorten waren twaalf 

parelen, iedere poort afzonderlijk was uit één parel’, 21:12, 21. 

Is dat niet de mooiste verklaring van Ezechiëls slotvers? Dát is onze 

christelijke toekomstverwachting. Dát is de maatschappij van ónze Koning 

en Verlosser. En wat de reís daarheen betreft: als wij door Gods genade be-

horen tot het gelovig overblijfsel van deze tijd, dan mogen wij het de dichter 

van Psalm 46 nazeggen:  

‘God is ons een toevlucht en sterkte,  

ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. 

Daarom zullen wíj niet vrezen, al verplaatste zich de aarde,  



 141 

al wankelden de bergen in het hart van de zee. 

Laat bruisen, laat schuimen haar wateren, 

laat de bergen beven door haar onstuimigheid. 

Een rivier - haar stromen verheugen de stad Gods, 

de heiligste onder de woningen des Allerhoogsten. 

God is in haar midden, zíj zal niet wankelen. 

God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen. 

Volkeren woedden, koninkrijken wankelden, 

Hij verhief zijn stem, de aarde versmolt. 

De HERE der heerscharen is met ons, 

een burcht is ons de God van Jakob.’ 


