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Ezechiël Spreekt Zich uit tegen Israël
In de volgende vijf jaren, van 591 tot 586 voor Christus, spreekt Ezechiël zich een aantal malen uit tegen Juda
vanwege haar afgoderij, haar valse profeten, haar corrupte leiders, haar opstandige geest, haar godsdienstige
ontrouw en haar zonden. De inleiding beschrijft een hoogst ongebruikelijke gebeurtenis. Ezechiël zegt dat God
hem meenam naar Jeruzalem om hem de afgoderij in de tempel en de straf voor de afgodenaanbidders en de
corrupte leiders te laten zien. Daarna brengt God hem terug naar zijn huis in Tel-Abib. Op de een of andere
manier gebeurt dit allemaal terwijl Ezechiël in zijn huis zit, in aanwezigheid van een groep volksoudsten.
Ezec. 8:1-4
Tel-Abib
(591 v.C.)

EZECHIEL NAAR JERUZALEM GEBRACHT. Het geschiedde nu in het zesde jaar, in de zesde

Ezec. 8:5-18

AFGODERIJ IN TEMPEL. En Hij zeide tot mij: “Mensenkind, hef nu uw ogen op naar den weg van

maand, op den vijfden der maand, als ik in mijn huis zat, en de oudsten van Juda voor mijn
aangezicht zaten, dat de hand des Heeren HEEREN daar over mij viel. Toen zag ik, en ziet, een
gelijkenis, als de gedaante van vuur; van de gedaante Zijner lenden en nederwaarts was vuur;
en van Zijn lenden en opwaarts, als de gedaante ener klaarheid, als de verf van Hasmal. En Hij
stak de gelijkenis ener hand uit, en nam mij bij het haar mijns hoofds; en de Geest voerde mij op
tussen de aarde en tussen den hemel, en bracht mij in de gezichten Gods te Jeruzalem, tot de
deur der poort van het binnenste voorhof, dewelke ziet naar het noorden, alwaar de zitplaats was
van een beeld der ijvering, dat tot ijver verwekt. En ziet, de heerlijkheid des Gods van Israël was
aldaar, naar de gedaante, die ik in de vallei gezien had.
het noorden”; en ik hief mijn ogen op naar den weg van het noorden, en ziet, tegen het noorden
aan de poort van het altaar was dit beeld der ijvering, in den ingang.
En Hij zeide tot mij: “Mensenkind, ziet gij wel, wat zij doen, de grote gruwelen, die het huis Israëls
hier doet, opdat Ik van Mijn heiligdom verre wegga? Doch gij zult nog wederom grote gruwelen
zien.”
Zo bracht Hij mij tot de deur van het voorhof. Toen zag ik, en ziet, er was een hol in den wand.
En Hij zeide tot mij: “Mensenkind, graaf nu in dien wand.” En ik groef in dien wand, en ziet, daar
was een deur.
Toen zeide Hij tot mij: “Ga in, en zie de boze gruwelen, die zij hier doen.” Zo ging ik in, en ik zag,
en ziet, er was alle beeltenis van kruipende dieren en verfoeielijke beesten, en van alle
drekgoden van het huis Israëls, geheel rondom aan den wand gemaald. En zeventig mannen uit
de oudsten van het huis Israëls, met Jaäzánja, den zoon van Safan, staande in het midden van
hen, stonden voor hun aangezichten; en een ieder had zijn rookvat in zijn hand, en een
overvloedige wolk des reukwerks ging op.
Toen zeide Hij tot mij: “Hebt gij gezien, mensenkind, wat de oudsten van het huis Israëls doen in
de duisternis, een ieder in zijn gebeelde binnenkameren? want zij zeggen: 'De HEERE ziet ons
niet, de HEERE heeft het land verlaten.'” En Hij zeide tot mij: “Gij zult nog wederom grote
gruwelen zien, die zij doen.”
En Hij bracht mij tot de deur der poort van het huis des HEEREN, die naar het noorden is, en
ziet, daar zaten vrouwen, bewenende den Thammuz. En Hij zeide tot mij: “Hebt gij, mensenkind,
dat gezien? Gij zult nog wederom grotere gruwelen zien dan deze.”
En Hij bracht mij tot het binnenste voorhof van het huis des HEEREN; en ziet, aan de deur van
den tempel des HEEREN, tussen het voorhuis en tussen het altaar, waren omtrent vijf en twintig
mannen; hun achterste leden waren naar den tempel des HEEREN, en hun aangezichten naar
het oosten, en deze bogen zich neder naar het oosten voor de zon.
Toen zeide Hij tot mij: “Hebt gij, mensenkind, dat gezien? Is er iets lichter geacht bij het huis van
Juda, dan deze gruwelen te doen, die zij hier doen? Als zij het land met geweld vervuld hebben,
zo keren zij zich, om Mij te vertoornen; want zie, zij steken de wijnranken aan hun neus. Daarom
zal Ik ook handelen in grimmigheid, Mijn oog zal niet verschonen, en Ik zal niet sparen; hoewel
zij voor Mijn oren met luider stem roepen, nochtans zal Ik hen niet horen.”

Ezec. 9:1-11

DOOD VAN AFGODENAANBIDDERS. Daarna riep Hij voor mijn oren met luider stem, zeggende:

“Doet de opzieners der stad naderen, en elkeen met zijn verdervend wapen in zijn hand.” En ziet,
zes mannen kwamen van den weg der Hoge poort, die gekeerd is naar het noorden, en elkeen

met zijn verpletterend wapen in zijn hand; en een man in het midden van hen was met linnen
bekleed, en een schrijvers-inktkoker was aan zijn lenden; en zij kwamen in, en stonden bij het
koperen altaar. En de heerlijkheid des Gods van Israël hief zich op van den cherub, waarop Hij
was, tot den dorpel van het huis; en Hij riep tot den man, die met linnen bekleed was, die den
schrijvers-inktkoker aan zijn lenden had. En de HEERE zeide tot hem: “Ga door, door het midden
der stad, door het midden van Jeruzalem, en teken een teken op de voorhoofden der lieden, die
zuchten en uitroepen over al die gruwelen, die in het midden derzelve gedaan worden.”
Maar tot die anderen zeide Hij voor mijn oren: “Gaat door, door de stad achter hem, en slaat,
ulieder oog verschone niet, en spaart niet! Doodt ouden, jongelingen en maagden, en kinderkens
en vrouwen, tot verdervens toe; maar genaakt aan niemand, op denwelken het teken is, en
begint van Mijn heiligdom.” En zij begonnen van de oude mannen, die voor het huis waren.
En Hij zeide tot hen: “Verontreinigt het huis, en vervult de voorhoven met verslagenen; gaat
henen uit.” En zij gingen henen uit, en zij sloegen in de stad. Het geschiedde nu, als zij hen
geslagen hadden, en ik overgebleven was, dat ik op mijn aangezicht viel, en riep, en zeide: “Ach,
Heere HEERE, zult Gij al het overblijfsel van Israël verderven, met Uw grimmigheid uit te gieten
over Jeruzalem?”
Toen zeide Hij tot mij: “De ongerechtigheid van het huis van Israël en van Juda is gans zeer
groot, en het land is met bloed vervuld, en de stad is vol van afwijking; want zij zeggen: 'De
HEERE heeft het land verlaten, en de HEERE ziet niet.' Daarom ook, wat Mij aangaat, Mijn oog
zal niet verschonen, en Ik zal niet sparen; Ik zal hun weg op hun hoofd geven.”
En ziet, de man, die met linnen bekleed was, aan wiens lenden de inktkoker was, bracht
bescheid weder, zeggende: “Ik heb gedaan, gelijk als Gij mij geboden hadt.”
Ezec. 10:1-22

HEERLIJKHEID VERLAAT TEMPEL. Daarna zag ik, en ziet, boven het uitspansel, hetwelk was over

het hoofd der cherubs, was als een saffiersteen, als de gedaante van de gelijkenis eens troons;
en Hij verscheen op dezelve. En Hij sprak tot den man, bekleed met linnen, en Hij zeide: “Ga in
tot tussen de wielen, tot onder den cherub, en vul uw vuisten met vurige kolen van tussen de
cherubs, en strooi ze over de stad”; en hij ging in voor mijn ogen.
De cherubs nu stonden ter rechterzijde van het huis, als die man inging; en een wolk vervulde
het binnenste voorhof. Toen hief zich de heerlijkheid des HEEREN omhoog van boven den
cherub, op den dorpel van het huis; en het huis werd vervuld met een wolk, en het voorhof was
vol van den glans der heerlijkheid des HEEREN. En het geruis van de vleugelen der cherubs
werd gehoord tot het uiterste voorhof, als de stem des almachtigen Gods, wanneer Hij spreekt.
Het geschiedde nu, als Hij den man, bekleed met linnen, geboden had, zeggende: “Neem vuur
van tussen de wielen, van tussen de cherubs”, dat hij inging en stond bij een rad. Toen stak een
cherub zijn hand uit van tussen de cherubs tot het vuur, hetwelk was tussen de cherubs, en nam
daarvan, en gaf het in de vuisten desgenen, die met linnen bekleed was; die nam het, en ging uit.
Want er werd gezien aan de cherubs de gelijkenis van eens mensen hand onder hun vleugelen.
Toen zag ik, en ziet, vier raderen waren bij de cherubs; één rad was bij elken cherub; en de
gedaante der raderen was als de verf van een turkoois-steen. En aangaande hun gedaanten, die
vier hadden enerlei gelijkenis, gelijk of het ware geweest één rad in het midden van een rad. Als
die gingen, zo gingen deze op hun vier zijden; zij keerden zich niet om, als zij gingen; maar de
plaats, waarheen het hoofd zag, die volgden zij na; zij keerden zich niet om, als zij gingen. Hun
ganse lichaam nu, en hun ruggen, en hun handen, en hun vleugelen, mitsgaders de raderen,
waren vol ogen rondom; die vier hadden hun raderen. Aangaande de raderen, elkeen derzelve
werd voor mijn ogen genoemd Galgal. En elkeen had vier aangezichten; het eerste aangezicht
was het aangezicht eens cherubs, en het tweede aangezicht was het aangezicht eens mensen,
en het derde het aangezicht eens leeuws, en het vierde het aangezicht eens arends.
En die cherubs hieven zich omhoog; dit was hetzelfde dier, dat ik bij de rivier Chebar gezien had.
En als de cherubs gingen, zo gingen die raderen nevens dezelven; en als de cherubs hun
vleugelen ophieven, om zich van de aarde omhoog te heffen, zo keerden zich diezelve raderen
ook niet om van bij hen. Als die stonden, stonden deze, en als die opgeheven werden, hieven
zich deze ook op; want de geest der dieren was in hen.
Toen ging de heerlijkheid des HEEREN van boven den dorpel des huizes weg, en stond boven
de cherubs. En de cherubs hieven hun vleugelen op, en verhieven zich van de aarde omhoog
voor mijn ogen, als zij uitgingen; en de raderen waren tegenover hen; en elkeen stond aan de
deur der Oostpoort van het huis des HEEREN; en de heerlijkheid des Gods Israëls was van
boven over hen.
Dit is het dier, dat ik zag onder den Gods Israëls bij de rivier Chebar; en ik bemerkte, dat het

cherubs waren. Elkeen had vier aangezichten, en elkeen had vier vleugelen; en de gelijkenis van
mensenhanden was onder hun vleugelen. En aangaande de gelijkenis van hun aangezichten,
het waren dezelfde aangezichten, die ik gezien had bij de rivier Chebar, hun gedaanten en zij
zelven; zij gingen ieder recht uit voor zijn aangezicht henen.
Ezec. 11:1-13

CORRUPTE LEIDERS VEROORDEELD. Toen hief mij de Geest op, en bracht mij tot de Oostpoort

van het huis des HEEREN, dewelke ziet oostwaarts; en ziet, aan de deur der poort waren vijf en
twintig mannen, en in het midden van hen zag ik Jaäzánja, den zoon van Azzur, en Pelátja, den
zoon van Benája, vorsten des volks. En Hij zeide tot mij: “Mensenkind, deze zijn de mannen, die
ongerechtigheid bedenken, en die kwaden raad raden in deze stad. Die zeggen: 'Men moet geen
huizen nabij bouwen; deze stad zou de pot, en wij het vlees zijn.' Daarom profeteer tegen hen;
profeteer, o mensenkind!”
Zo viel dan de Geest des HEEREN op mij, en Hij zeide tot mij: “Zeg: Zo zegt de HEERE: Alzo
zegt gijlieden o huis Israëls! want Ik weet elkeen der dingen, die in uw geest opklimmen. Gij hebt
uw verslagenen in deze stad vermenigvuldigd, en gij hebt derzelver straten met de verslagenen
vervuld.
Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Uw verslagenen, die gij in het midden derzelve nedergelegd
hebt, die zijn dat vlees, en deze stad is de pot; maar ulieden zal Ik uit het midden derzelve doen
uitgaan. Gijlieden hebt het zwaard gevreesd; en het zwaard zal Ik over u brengen, spreekt de
Heere HEERE. Ook zal Ik ulieden uit het midden derzelve doen uitgaan, en Ik zal u overgeven in
de hand der vreemden; en Ik zal recht onder u doen. Gij zult door het zwaard vallen; in de
landpale Israëls zal Ik u richten, en gij zult weten, dat Ik de HEERE ben. Deze stad zal ulieden
niet tot een pot zijn, en gij zult in het midden derzelve niet tot vlees zijn; in de landpale Israëls zal
Ik u richten. En gij zult weten, dat Ik de HEERE ben, omdat gij in Mijn inzettingen niet gewandeld,
en Mijn rechten niet gedaan hebt, maar naar de rechten der heidenen, die rondom u zijn, gedaan
hebt.”
Het geschiedde nu, als ik profeteerde, dat Pelátja, de zoon van Benája, stierf. Toen viel ik neder
op mijn aangezicht, en riep met luider stem; en zeide: “Ach, Heere HEERE! Zult Gij gans een
voleinding maken met het overblijfsel van Israël?”
Ezec. 11:14-21

HERSTEL BELOOFD. Toen geschiedde het woord des HEEREN tot mij, zeggende: “Mensenkind,

het zijn uw broederen, uw broederen, de mannen uwer maagschap, en het ganse huis Israëls, ja,
dat ganse, tot welke de inwoners van Jeruzalem gezegd hebben: 'Maakt u verre af van den
HEERE, ditzelve land is ons tot een erfbezitting gegeven.'
Daarom zeg: 'Zo zegt de Heere HEERE: Hoewel Ik hen verre onder de heidenen weggedaan
heb, en hoewel Ik hen in de landen verstrooid heb, nochtans zal Ik hun een weinig tijds tot een
heiligdom zijn, in de landen, waarin zij gekomen zijn.'
Daarom zeg: 'Alzo zegt de Heere HEERE: Ja, Ik zal ulieden vergaderen uit de volken, en Ik zal u
verzamelen uit de landen, waarin gij verstrooid zijt, en Ik zal u het land Israëls geven.'
En zij zullen daarhenen komen, en al deszelfs verfoeiselen en al deszelfs gruwelen van daar
wegdoen. En Ik zal hun enerlei hart geven, en zal een nieuwen geest in het binnenste van u
geven; en Ik zal het stenen hart uit hun vlees wegnemen, en zal hun een vlesen hart geven;
opdat zij wandelen in Mijn inzettingen, en Mijn rechten bewaren, en dezelve doen; en zij zullen
Mij tot een volk zijn, en Ik zal hun tot een God zijn. Maar welker hart het hart hunner verfoeiselen
en hunner gruwelen nawandelt, derzelver weg zal Ik op hun hoofd geven”, spreekt de Heere
HEERE.
Ezec. 11:22-25

EZECHIEL TERUG IN TEL-ABIB. Toen hieven de cherubs hun vleugelen op, en de raderen

tegenover hen; en de heerlijkheid des Gods van Israël was over hen van boven. En de
heerlijkheid des HEEREN rees op van het midden der stad, en stond op den berg, die tegen het
oosten der stad is.
Daarna nam mij de Geest op, en bracht mij in gezicht door den Geest Gods in Chaldéa tot de
gevankelijk weggevoerden; en het gezicht, dat ik gezien had, voer van mij op. En ik sprak tot de
gevankelijk weggevoerden al de woorden des HEEREN, die Hij mij had doen zien.
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