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Als een blijvende herinnering aan de manier waarop de goddelozen ten onder zullen gaan, schrijft Ezechiël een
klaagzang voor twee van Juda's koningen die door Juda's onderdrukkers werden afgevoerd. Zo'n 17 jaar
geleden werd koning Johahaz door farao Necho als gevangene naar Egypte meegenomen en ongeveer zes
jaar geleden werd koning Jojakin door Nebukadnezar overwonnen en naar Babylonië afgevoerd. Hun
gevangenneming en hun ballingschap zijn een getuigenis van Juda's kwetsbaarheid aangaande Gods oordeel.
Ezec. 19:1-9

KLAAGZANG VOOR KONINGEN. “Verder, hef gij een weeklage op over de vorsten van Israël, en

zeg:
'Wat was uw moeder? Een leeuwin,
onder de leeuwen nederliggende;
zij bracht haar welpen op
in het midden der jonge leeuwen.
Zij toog nu één van haar welpen op;
het werd een jonge leeuw,
die leerde roof te roven,
hij at mensen op.
Dit hoorden de volken van hem,
hij werd gegrepen in hun groeve;
en zij brachten hem met haken
naar Egypteland.
Zij nu ziende, dat zij in hope was geweest,
doch haar verwachting verloren was,
zo nam zij een ander van haar welpen,
hetwelk zij tot een jongen leeuw stelde.
Deze wandelde steeds onder de leeuwen,
werd een jonge leeuw,
en leerde roof te roven,
hij at mensen op.
Hij bekende zijn weduwen,
en hij verwoestte hun steden;
zodat het land en zijn volheid ontzet werd
van de stem zijner brulling.
Toen begaven zich de volken tegen hem
rondom uit de landschappen,
en zij spreidden hun net over hem uit;
in hun groeve werd hij gegrepen.
En zij stelden hem in gesloten bewaring met haken,
opdat zij hem brachten tot den koning van Babel;
zij brachten hem in vestingen,
opdat zijn stem niet meer gehoord wierde
op de bergen Israëls.
Ezec. 19:10-14

Uw moeder was als een wijnstok in uw stilheid,
geplant bij wateren; hij was vruchtbaar en vol ranken
vanwege vele wateren.
En hij had sterke roeden
tot scepteren der heersers,
en de stam van elke roede werd hoog
tussen de dichte takken;
en hij werd gezien door zijn hoogte,
met de menigte zijner takken.
Maar hij werd door grimmigheid uitgerukt,

en ter aarde geworpen,
en de oostenwind heeft zijn vrucht verdroogd;
zijn sterke roeden zijn afgebroken en zijn verdroogd;
het vuur heeft ze verteerd.
En nu is hij geplant in een woestijn,
in een dor en dorstig land.
Daartoe is een vuur uitgegaan uit een roede zijner ranken,
dat zijn vrucht verteerd heeft;
zodat aan hem geen sterke roede is
tot een scepter, om te heersen.'
Dit is een weeklage, en is tot een weeklage geworden.”
In het volgende jaar, 590 voor Christus, wordt Israël opnieuw door God getuchtigd. Hij spreekt over de lange
geschiedenis van hun opstandigheid en Zijn herhaalde aarzeling om een laatste vonnis over hen te vellen. Hij
herinnert Israël eraan dat zij nog steeds net zo zondig zijn als hun voorvaderen, maar dat de dag nadert
waarop Gods uitverkoren mensen een gehoorzaam en heilig volk zullen vormen.
Ezec. 20:1-12
(590 v.C.)

GESCHIEDENIS VAN OPSTANDIGHEID. En het geschiedde in het zevende jaar, in de vijfde maand,

Ezec. 20:13-29

Maar het huis Israëls werd wederspannig tegen Mij in de woestijn; zij wandelden in Mijn
inzettingen niet, en verwierpen Mijn rechten; dewelke, zo ze een mens doet, zal hij door dezelve
leven; en zij ontheiligden Mijn sabbatten zeer, dat Ik zeide, Mijn grimmigheid te zullen uitgieten
over hen in de woestijn, om hen te verdoen. Maar Ik deed het om Mijns Naams wil, opdat die niet
ontheiligd werd voor de ogen van die heidenen, voor welker ogen Ik hen uitvoerde. Evenwel hief
Ik ook Mijn hand op tot hen in de woestijn, dat Ik hen niet zou brengen in het land, dat Ik hun
gegeven had, vloeiende van melk en honig, hetwelk het sieraad is van alle landen; daarom dat zij
Mijn rechten verwierpen, en in Mijn inzettingen niet wandelden, en Mijn sabbatten ontheiligden;
want hun hart wandelde hun drekgoden na. Doch Mijn oog verschoonde hen, dat Ik hen niet
verdierf, en geen voleinding met hen maakte in de woestijn. Maar Ik zeide tot hun kinderen in de
woestijn: “Wandelt niet in de inzettingen uwer vaderen, en onderhoudt hun rechten niet, en
verontreinigt u niet met hun drekgoden. Ik ben de HEERE, uw God, wandelt in Mijn inzettingen,
en onderhoudt Mijn rechten, en doet dezelve. En heiligt Mijn sabbatten, en zij zullen tot een
teken zijn tussen Mij en tussen ulieden, opdat gij weet, dat Ik, de HEERE, uw God ben.”
Maar die kinderen waren ook wederspannig tegen Mij; zij wandelden niet in Mijn inzettingen, en

op den tienden derzelver maand, dat er mannen uit de oudsten van Israël kwamen, om den
HEERE te vragen; en zij zaten neder voor mijn aangezicht.
Toen geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende: “Mensenkind, spreek tot de oudsten
van Israël, en zeg tot hen: 'Alzo zegt de Heere HEERE: Komt gij, om Mij te vragen? Zo
waarachtig als Ik leef, zo Ik van u gevraagd worde, spreekt de Heere HEERE.'
Zoudt gij hun recht geven, zoudt gij hun recht geven, o mensenkind? Maak hun de gruwelen
hunner vaderen bekend; en zeg tot hen: 'Alzo zegt de Heere HEERE: Ten dage als Ik Israël
verkoos, zo hief Ik Mijn hand op tot het zaad van het huis Jakobs, en maakte Mijzelven hun in
Egypteland bekend; ja, Ik hief Mijn hand tot hen op, zeggende: “Ik ben de HEERE, uw God.” Ten
zelven dage hief Ik Mijn hand tot hen op, dat Ik hen uit Egypteland uitvoeren zou, in een land, dat
Ik voor hen uitgespeurd had, vloeiende van melk en honig, hetwelk het sieraad is van alle
landen. En Ik zeide tot hen: “Een ieder werpe de verfoeiselen zijner ogen weg; en verontreinigt
ulieden niet met de drekgoden van Egypte; Ik, de HEERE, ben uw God.”
Maar zij waren wederspannig tegen Mij, en wilden naar Mij niet horen; niemand wierp de
verfoeiselen zijner ogen weg, noch verliet de drekgoden van Egypte; daarom zeide Ik, dat Ik Mijn
grimmigheid over hen uitgieten zou, om Mijn toorn tegen hen te volbrengen in het midden van
Egypteland. Doch Ik deed het om Mijns Naams wil, opdat hij niet ontheiligd wierde voor de ogen
der heidenen, in welker midden zij waren; aan welke Ik Mij, voor derzelver ogen, bekend
gemaakt heb, om hen uit Egypteland uit te voeren. En Ik voerde hen uit Egypteland, en bracht
hen in de woestijn. Daar gaf Ik hun Mijn inzettingen, en maakte hun Mijn rechten bekend,
dewelke, zo ze een mens doet, zal hij door dezelve leven. Daartoe ook gaf Ik hun Mijn sabbatten,
om een teken te zijn tussen Mij en tussen hen, opdat zij zouden weten, dat Ik de HEERE ben,
Die hen heilige.

Mijn rechten namen zij niet waar, om die te doen; dewelke, zo ze een mens doet, zal hij door
dezelve leven; zij ontheiligden Mijn sabbatten, dat Ik zeide, Mijn grimmigheid te zullen uitgieten
over hen, volbrengende Mijn toorn tegen hen in de woestijn. Doch Ik keerde Mijn hand af, en
deed het om Mijns Naams wil, opdat hij voor de ogen der heidenen niet zou ontheiligd worden,
voor welker ogen Ik hen uitgevoerd had. Ik hief ook Mijn hand tot hen op in de woestijn, dat Ik
hen verspreiden zou onder de heidenen, en hen verstrooien in de landen; omdat zij Mijn rechten
niet gedaan hadden, maar Mijn inzettingen verworpen en Mijn sabbatten ontheiligd hadden, en
hun ogen achter de drekgoden hunner vaderen waren. Daarom gaf Ik hun ook besluitingen, die
niet goed waren, en rechten, waarbij zij niet leven zouden. En Ik verontreinigde hen in hun giften,
omdat zij door het vuur deden doorgaan al wat de baarmoeder opent; opdat Ik ze verwoesten
zou, ten einde dat zij zouden weten, dat Ik de HEERE ben.'
Daarom, mensenkind, spreek tot het huis Israëls, en zeg tot hen: 'Alzo zegt de Heere HEERE:
Hiermede nog hebben Mij uw vaderen gesmaad, dat zij door overtreding tegen Mij overtreden
hebben. Als Ik hen in het land gebracht had, over hetwelk Ik Mijn hand opgeheven had, om
hetzelve hun te geven, zo zagen zij naar allen hogen heuvel, en alle dicht geboomte, en offerden
daar hun offeren, en gaven daar hun tergende offeranden, en daar zetten zij hun liefelijken reuk,
en daar offerden zij hun drankofferen. En Ik zeide tot hen: Wat is die hoogte, waarhenen gij
gaat?'” Nochtans is de naam daarvan genoemd hoogte, tot op dezen dag toe.
Ezec. 20:30-38

HUIDIGE OPSTANDIGHEID. “Daarom zeg tot het huis Israëls: 'Alzo zegt de Heere HEERE: Zijt gij

verontreinigd geworden in den weg uwer vaderen, en hoereert gij achter hun verfoeiselen? Ja,
met het offeren uwer gaven, met uw kinderen door het vuur te doen doorgaan, zijt gij
verontreinigd aan al uw drekgoden tot op dezen dag toe; en zou Ik van u gevraagd worden, o
huis Israëls? Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere HEERE, zo Ik van u gevraagd worde!
Daarom, dat in uw geest opgeklommen is, zal geenszins geschieden, dat gij zegt: “Wij zullen als
de heidenen en als de geslachten der landen zijn, dienende hout en steen.” Zo waarachtig als Ik
leef, spreekt de Heere HEERE: Zo Ik niet met een sterke hand, en uitgestrekten arm, en met een
uitgegoten grimmigheid over u zal regeren! Want Ik zal u uit de volken voeren, en u vergaderen
uit de landen, waarin gij verstrooid zijt, door een sterke hand, en door een uitgestrekten arm, en
door een uitgegoten grimmigheid. Daartoe zal Ik u brengen in de woestijn der volken, en Ik zal
met u aldaar rechten, aangezicht aan aangezicht; gelijk als Ik gerecht heb met uw vaderen in de
woestijn van Egypteland, alzo zal Ik met u rechten, spreekt de Heere HEERE. En Ik zal ulieden
onder de roede doen doorgaan, en Ik zal u brengen onder den band des verbonds. Daartoe zal
Ik, die rebel zijn, en die tegen Mij overtreden, uit ulieden uitzuiveren; Ik zal hen uit het land
hunner vreemdelingschappen uitvoeren, en zij zullen in het landschap Israëls niet wederkomen,
en gij zult weten, dat Ik de HEERE ben.
Ezec. 20:39-44

TIJD ZONDER OPSTANDIGHEID. En gijlieden, o huis Israëls, alzo zegt de Heere HEERE: Gaat

henen, dient een ieder zijn drekgoden, ook hierna, dewijl gijlieden naar Mij niet hoort; doch
ontheiligt niet meer Mijn heiligen Naam, met uw giften en met uw drekgoden. Want op Mijn
heiligen berg, op den hogen berg Israëls, spreekt de Heere HEERE, daar zal Mij het ganse huis
Israëls in het land dienen, zij allen; daar zal Ik welgevallen aan hen nemen, en daar zal Ik uw
hefofferen eisen, en de eerstelingen uwer heffingen met al uw geheiligde dingen. Ik zal een
welgevallen aan ulieden nemen om den liefelijken reuk, wanneer Ik u van de volken uitvoeren, en
u vergaderen zal uit de landen, in dewelke gij zult verstrooid zijn, en Ik zal in u geheiligd worden
voor de ogen der heidenen. En gij zult weten, dat Ik de HEERE ben, als Ik u in het landschap
Israëls gebracht zal hebben, in het land, waarover Ik Mijn hand opgeheven heb, om hetzelve uw
vaderen te geven. Daar zult gij dan gedenken aan uw wegen, en aan al uw handelingen
waarmede gij u verontreinigd hebt, en gij zult van u zelven een walging hebben over al uw
boosheden, die gij gedaan hebt. Zo zult gij weten, dat Ik de HEERE ben, als Ik met u gedaan zal
hebben, om Mijns Naams wil, niet naar uw boze wegen, noch naar uw verdorven handelingen, o
huis Israëls, spreekt de Heere HEERE.'”
Vanwege Israëls opstandigheid zijn de noordelijke stammen reeds veroordeeld. Gods vergelding richt zich nu
op Juda. Ezechiël ziet het naderende zwaard van het oordeel. Hij kijkt naar het zuiden en spreekt zich nog
krachtiger uit tegen Juda's zonden. Misschien blijven de oordelen maar komen omdat er zo weinig mensen zijn
die zijn boodschap geloofd hebben. Terwijl Ezechiël tegen hen klaagt, denken zij dat hij hun niets meer dan
leuke, kleine verhaaltjes vertelt; interessante preken tot hun vermaak. Vandaar dat Ezechiël nu de illustratie
van het zwaard gebruikt. Misschien zal dat hun aandacht trekken.

Ezec. 20:45-49

EZECHIEL KIJKT NAAR THUISLAND. Verder geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende:

“Mensenkind, zet uw aangezicht naar den weg van het zuiden, en drup tegen het zuiden; en
profeteer tegen het woud van het veld in het zuiden. En zeg tot het zuiderwoud: 'Hoor des
HEEREN woord: Alzo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik zal een vuur in u aansteken, hetwelk in u
allen groenen boom en allen dorren boom verteren zal; de vlammende vlam zal niet uitgeblust
worden, maar daardoor zullen verbrand worden alle aangezichten van het zuiden tot het noorden
toe. En alle vlees zal zien, dat Ik, de HEERE, dat aangestoken heb; het zal niet uitgeblust
worden.'”
En ik zeide: “Ach, Heere HEERE, zij zeggen van mij: 'Is hij niet een verdichter van
gelijkenissen?'”
Ezec. 21:1-12

ZWAARD VAN HET OORDEEL. En des HEEREN woord geschiedde tot mij, zeggende:

“Mensenkind! Zet uw aangezicht tegen Jeruzalem, en drup tegen de heiligdommen, en profeteer
tegen het land van Israël; en zeg tot het land van Israël: 'Alzo zegt de HEERE: Ziet, Ik wil aan u,
en Ik zal Mijn zwaard uit zijn schede trekken; en Ik zal van u uitroeien den rechtvaardige en den
goddeloze. Omdat Ik dan van u uitroeien zal den rechtvaardige en den goddeloze, daarom zal
Mijn zwaard uit zijn schede uitgaan tegen alle vlees, van het zuiden tot het noorden. En alle vlees
zal weten, dat Ik, de HEERE, Mijn zwaard uit zijn schede getrokken heb; het zal niet meer
wederkeren.'
Maar gij, mensenkind, zucht; zucht voor hun ogen met verbreking der lenden en met bitterheid.
En het zal geschieden, als zij tot u zeggen zullen: 'Waarom zucht gij', dat gij zeggen zult: 'Om het
gerucht, want het komt! En alle hart zal versmelten, en alle handen zullen verslappen, en alle
geest zal inkrimpen, en alle knieën als water henenvlieten'; ziet, het komt, en het zal geschieden,
spreekt de Heere HEERE.”
Wederom geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende: “Mensenkind, profeteer en zeg:
'Alzo zegt de HEERE': Zeg:
'Het zwaard, het zwaard
is gescherpt, en ook geveegd.
Het is gescherpt, opdat het een slachting slachte;
het is geveegd, opdat het een glinster hebbe;
of wij dan zullen vrolijk zijn? het is de roede Mijns Zoons, die alle hout versmaadt.
En Hij heeft hetzelve te vegen gegeven,
opdat men het met de hand handelen zou;
dat zwaard is gescherpt, en dat is geveegd,
om hetzelve in de hand des doodslagers te geven.
Schreeuw en huil, o mensenkind,
want hetzelve zal zijn tegen Mijn volk,
het zal zijn tegen al de vorsten van Israël;
verschrikkingen zullen vanwege het zwaard
bij Mijn volk zijn;
daarom klop op de heup.
Ezec. 21:13-17

Als er beproeving was, wat was het toen? Zou er dan ook geen versmadende roede zijn, spreekt
de Heere HEERE.'
Daarom gij, mensenkind, profeteer,
en sla hand tegen hand;
want het zwaard zal verdubbeld worden
ten derden male,
het is het zwaard dergenen, die verslagen zullen worden;
het is het zwaard der groten, die verslagen zullen worden,
dat tot hen in de binnenste kameren indringen zal.
Ik heb de punt des zwaards gezet
tegen al hun poorten,
opdat het hart versmelte,

en de aanstoten vermenigvuldigen;
ach, het is toegemaakt, opdat het glinstere,
het is ingewonden om te slachten.
Houd u bijeen, o zwaard! keer u rechtsom,
schik u, keer u linksom,
waarhenen uw aangezicht gesteld is.
En Ik Zelf zal ook Mijn hand tegen Mijn hand slaan,
en Mijn grimmigheid doen rusten;
Ik, de HEERE, heb het gesproken.”
Ezec. 21:18-24

BABYLONIE IS ZWAARD. Wederom geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende: “Gij nu,

mensenkind, stel u twee wegen voor, waardoor het zwaard des konings van Babel komt; uit een
land zullen zij beide voortkomen; en kies een zijde, kies ze aan het hoofd van den weg der stad.
Gij zult een weg voorstellen, waardoor het zwaard inkomen zal tegen Rabba der kinderen
Ammons, of tegen Juda, tot de vaste stad Jeruzalem. Want de koning van Babel zal aan de
wegscheiding staan, aan het hoofd van de twee wegen, om waarzegging te gebruiken; hij zal zijn
pijlen slijpen; hij zal de terafim vragen, hij zal de lever bezien. De waarzegging zal aan zijn
rechterhand zijn op Jeruzalem, om hoofdmannen te stellen, om den mond te openen in het
doodslaan, om de stem op te heffen met gejuich, om stormrammen te stellen tegen de poorten,
om sterkten op te werpen, om bolwerken te bouwen. Dit zal hun in hun ogen als een ijdel
waarzeggen zijn, omdat zij met eden beëdigd zijn onder hen; maar hij zal der ongerechtigheid
gedenken, opdat zij gegrepen worden.
Daarom zegt de Heere HEERE alzo: 'Omdat gijlieden uwer ongerechtigheid doet gedenken,
doordien uw overtredingen ontdekt worden, zodat uw zonden gezien worden in al uw
handelingen; omdat uwer gedacht wordt, zult gij met de hand gegrepen worden.
Ezec. 21:25-27

WAARSCHUWING AAN ZEDEKIA. En gij, o onheilig, goddeloos vorst van Israël, wiens dag komen

zal, ten tijde der uiterste ongerechtigheid; alzo zegt de Heere HEERE: Doe dien hoed weg, en
hef dien kroon af, deze zal dezelfde niet wezen; Ik zal verhogen dien, die nederig is, en
vernederen dien, die hoog is. Ik zal die kroon omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd stellen; ja, zij
zal niet zijn, totdat Hij kome, Die daartoe recht heeft, en Dien Ik dat geven zal.'
Ezec. 21:28-32

AMMONIETEN DELEN LOT. En gij, mensenkind, profeteer en zeg: 'Alzo zegt de Heere HEERE,

van de kinderen Ammons, en van hun smading'; zo zeg:
'Het zwaard, het zwaard is uitgetrokken,
het is ter slachting geveegd
om te verdoen,
om te glinsteren;
terwijl zij u ijdelheid zien,
terwijl zij u leugen voorzeggen,
om u op de halzen te stellen dergenen,
die van de goddelozen verslagen zijn,
welker dag gekomen was
ten tijde der uiterste ongerechtigheid.
Keer uw zwaard weder in zijn schede!
In de plaats, waar gij geschapen zijt,
in het land uwer woningen
zal Ik u richten.
En Ik zal over u Mijn gramschap uitgieten,
Ik zal tegen u door het vuur Mijner verbolgenheid blazen;
en Ik zal u overgeven in de hand van brandende mensen,
smeders des verderfs.
Het vuur zult gij tot spijze zijn,
uw bloed zal zijn in het midden des lands;
uwer zal niet gedacht worden;
want Ik, de HEERE, heb het gesproken.'”

Ezec. 22:1-16

OPSOMMING VAN ZONDEN. Verder geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende: “Gij nu,

mensenkind, zoudt gij der bloedstad recht geven? Zoudt gij ze recht geven? Ja, maak haar
bekend al haar gruwelen. En zeg: 'Alzo zegt de Heere HEERE: O stad, die in haar midden bloed
vergiet, opdat haar tijd kome, en drekgoden tegen zichzelve maakt, om zich te verontreinigen!
Door uw bloed, dat gij vergoten hebt, zijt gij schuldig geworden, en met uw drekgoden, die gij
gemaakt hebt, hebt gij u verontreinigd, en hebt uw dagen doen naderen, en zijt tot uw jaren
gekomen; daarom heb Ik u den heidenen overgegeven tot een smaad, en allen landen tot een
spot. Die nabij en verre van u zijn, zullen u bespotten, gij onreine van naam en vol van onrust!
Ziet, de vorsten Israëls zijn in u geweest, een ieder naar zijn kracht, om bloed te vergieten. Vader
en moeder hebben zij in u licht geacht; met den vreemdeling hebben zij in het midden van u door
verdrukking gehandeld; zij hebben in u den wees en de weduwe verdrukt. Mijn heilige dingen
hebt gij veracht, en Mijn sabbatten hebt gij ontheiligd. Achterklappers zijn in u geweest om bloed
te vergieten, en in u hebben zij op de bergen gegeten, zij hebben schandelijkheid in het midden
van u gedaan. Men heeft de schaamte des vaders in u ontdekt; die onrein was door afzondering,
hebben zij in u verkracht. Daartoe heeft de een gruwel gedaan met zijns naasten huisvrouw, en
een ander heeft zijns zoons vrouw met schandelijkheid verontreinigd; nog een ander heeft in u
zijn zuster, zijns vaders dochter; verkracht. Zij hebben geschenken in u genomen, om bloed te
vergieten; woeker en overwinst hebt gij genomen, en gij hebt gierigheid gepleegd aan uw naaste
door verdrukking; maar gij hebt Mijner vergeten, spreekt de Heere HEERE.
Ziet dan, Ik heb Mijn hand geslagen, om uw gierigheid, die gij bedreven hebt, en om uw bloed,
die in het midden van u geweest zijn. Zal uw hart bestaan? Zullen uw handen sterk zijn, in de
dagen, als Ik met u handelen zal? Ik, de HEERE, heb het gesproken, en zal het doen. En Ik zal u
verstrooien onder de heidenen, en u verspreiden in de landen, en uw onreinigheid uit u verteren.
Zo zult gij in u ontheiligd zijn voor de ogen der heidenen; en gij zult weten, dat Ik de HEERE
ben.'”
Ezec. 22:17-31

Wijders geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende: “Mensenkind, die van het huis Israëls
zijn Mij tot schuim geworden; zij zijn allen koper, of tin, of ijzer, of lood, in het midden des ovens;
zilverschuim zijn zij geworden. Daarom, alzo zegt de Heere HEERE: 'Omdat gijlieden allen tot
schuim geworden zijt, daarom ziet, Ik zal u in het midden van Jeruzalem vergaderen. Gelijk
zilver, of koper, of ijzer, of lood, of tin in het midden eens ovens vergaderd wordt, om het vuur
daarover op te blazen, opdat men het smelte; alzo zal Ik ulieden vergaderen in Mijn toorn, en in
Mijn grimmigheid daar laten, en smelten. Ja, Ik zal u bijeenbrengen, en zal op u blazen in het
vuur Mijner verbolgenheid, dat gij in het midden van haar zult gesmolten worden. Gelijk het zilver
in het midden des ovens gesmolten wordt, alzo zult gijlieden in het midden van haar gesmolten
worden; en gij zult weten, dat Ik, de HEERE, Mijn grimmigheid over u uitgegoten heb.'”
Voorts geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende: “Mensenkind, zeg tot haar: 'Gij zijt een
land, dat niet gereinigd is, dat zijn plasregen niet heeft gehad ten dage der gramschap.' De
verbintenis harer profeten is in het midden van haar als een brullende leeuw, die een roof rooft;
zij eten de zielen op, den schat en het kostelijke nemen zij weg; haar weduwen vermenigvuldigen
zij in het midden van haar. Haar priesters doen Mijn wet geweld aan, en zij ontheiligen Mijn
heilige dingen; tussen het heilige en het onheilige maken zij geen onderscheid, en het verschil
tussen het onreine en reine geven zij niet te kennen; daartoe verbergen zij hun ogen van Mijn
sabbatten; ja, Ik word in het midden van hen ontheiligd. Haar vorsten zijn in het midden van haar
als wolven, die een roof roven, om bloed te vergieten, en om zielen te verderven; opdat zij
gierigheid zouden plegen. Haar profeten nu pleisteren hen met loze kalk; ziende ijdelheid en hun
leugen voorzeggende, zeggende: 'Alzo zegt de Heere HEERE!' en de HEERE heeft niet
gesproken. Het volk des lands pleegt enkel verdrukking, en bedrijft enkel roverij, ook
onderdrukken zij den ellendige en nooddruftige, en den vreemdeling verdrukken zij zonder recht.
Ik zocht nu een man uit hen, die den muur mocht toemuren, en voor Mijn aangezicht in de bresse
staan voor het land, opdat Ik het niet mocht verderven; maar Ik vond niemand. Daarom heb Ik
Mijn gramschap over hen uitgegoten; door het vuur Mijner verbolgenheid heb Ik hen verteerd;
hun weg heb Ik op hun hoofd gegeven, spreekt de Heere HEERE.”
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