2 September

☼

God geeft Ezechiël een fascinerend visioen als demonstratie van het nieuwe leven dat Israël zal hebben. Het
overbrengen van deze visuele voorstelling – van droge beenderen die tot leven komen – moet Ezechiël wel
hebben doen stralen van vreugde.
Ezec. 37:1-14

VISIOEN VAN DROGE BEENDEREN. De hand des HEEREN was op mij, en de HEERE voerde mij

uit in den geest, en zette mij neder in het midden ener vallei; dezelve nu was vol beenderen. En
Hij deed mij bij dezelve voorbijgaan geheel rondom; en ziet, er waren zeer vele op den grond der
vallei; en ziet, zij waren zeer dor. En Hij zeide tot mij: “Mensenkind! Zullen deze beenderen
levend worden?”
En ik zeide: “Heere HEERE, Gij weet het!”
Toen zeide Hij tot mij: “Profeteer over deze beenderen, en zeg tot dezelve: 'Gij dorre beenderen!
hoort des HEEREN woord. Alzo zegt de Heere HEERE tot deze beenderen: Ziet, Ik zal den geest
in u brengen, en gij zult levend worden. En Ik zal zenuwen op u leggen, en vlees op u doen
opkomen, en een huid over u trekken, en den geest in u geven, en gij zult levend worden; en gij
zult weten, dat Ik de HEERE ben.'”
Toen profeteerde ik, gelijk mij bevolen was, en er werd een geluid, als ik profeteerde, en ziet een
beroering! en de beenderen naderden, elk been tot zijn been. En ik zag, en ziet, en er werden
zenuwen op dezelve, en er kwam vlees op; en Hij trok een huid boven over dezelve, maar er was
geen geest in hen.
En Hij zeide tot mij: “Profeteer tot den geest; profeteer, mensenkind! en zeg tot den geest: 'Zo
zegt de Heere HEERE: Gij geest! Kom aan van de vier winden, en blaas in deze gedoden, opdat
zij levend worden.'” En ik profeteerde, gelijk als Hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen,
en zij werden levend en stonden op hun voeten, een gans zeer groot heir.
Toen zeide Hij tot mij: “Mensenkind! Deze beenderen zijn het ganse huis Israëls; ziet, zij zeggen:
'Onze beenderen zijn verdord, en onze verwachting is verloren, wij zijn afgesneden.' Daarom,
profeteer en zeg tot hen: 'Zo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik zal uw graven openen, en zal
ulieden uit uw graven doen opkomen, o Mijn volk! en Ik zal u brengen in het land Israëls. En gij
zult weten, dat Ik de HEERE ben, als Ik uw graven zal hebben geopend, en als Ik u uit uw graven
zal hebben doen opkomen, o Mijn volk! En Ik zal Mijn Geest in u geven, en gij zult leven, en Ik
zal u in uw land zetten; en gij zult weten, dat Ik, de HEERE, dit gesproken en gedaan heb,
spreekt de HEERE.'”
Het volk krijgt nog een ander teken. Twee stokken, waarvan de ene de noordelijke stammen voorstelt en de
andere de stam van Juda, moeten samengevoegd worden om de hereniging van de Israëlische natie uit te
beelden. Dit wordt gevolgd door een messiaanse profetie over het nieuwe koninkrijk dat zal komen.
Ezec. 37:15-23

TEKEN VAN TWEE STOKKEN. Wijders geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende: “Gij nu,

mensenkind! Neem u een hout, en schrijf daarop: 'Voor Juda, en voor de kinderen Israëls, zijn
metgezellen'; en neem een ander hout, en schrijf daarop: 'Voor Jozef, het hout van Efraïm, en
van het ganse huis Israëls, zijn metgezellen'. Doe gij ze dan naderen, het een tot het ander tot
een enig hout; en zij zullen tot één worden in uw hand.
En wanneer de kinderen uws volks tot u zullen spreken, zeggende: 'Zult gij ons niet te kennen
geven, wat u deze dingen zijn?' Zo spreek tot hen: 'Alzo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik zal het
hout van Jozef, dat in Efraïms hand geweest is, en van de stammen Israëls, zijn metgezellen,
nemen, en Ik zal dezelve met hem voegen tot het hout van Juda, en zal ze maken tot een enig
hout; en zij zullen één worden in Mijn hand.' De houten nu, op dewelke gij zult geschreven
hebben, zullen in uw hand zijn voor hunlieder ogen. Spreek dan tot hen: 'Zo zegt de Heere
HEERE: Ziet, Ik zal de kinderen Israëls halen uit het midden der heidenen, waarhenen zij
getogen zijn, en zal ze vergaderen van rondom, en brengen hen in hun land; en Ik zal ze maken
tot een enig volk in het land, op de bergen Israëls; en zij zullen allen te zamen een enigen Koning
tot koning hebben; en zij zullen niet meer tot twee volken zijn, noch voortaan meer in twee
koninkrijken verdeeld zijn. En zij zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden, en met
hun verfoeiselen, en met al hun overtredingen; en Ik zal ze verlossen uit al hun woonplaatsen, in

dewelke zij gezondigd hebben, en zal ze reinigen; zo zullen zij Mij tot een volk zijn, en Ik zal hun
tot een God zijn.
Ezec. 37:24-28

HET NIEUWE KONINKRIJK. En Mijn Knecht David zal Koning over hen zijn; en zij zullen allen te

zamen één Herder hebben; en zij zullen in Mijn rechten wandelen, en Mijn inzettingen bewaren
en die doen. En zij zullen wonen in het land, dat Ik Mijn knecht Jakob gegeven heb, waarin uw
vaders gewoond hebben; ja, daarin zullen zij wonen, zij en hun kinderen, en hun kindskinderen
tot in eeuwigheid, en Mijn Knecht David zal hunlieder Vorst zijn tot in eeuwigheid. En Ik zal een
verbond des vredes met hen maken, het zal een eeuwig verbond met hen zijn; en Ik zal ze
inzetten en zal ze vermenigvuldigen, en Ik zal Mijn heiligdom in het midden van hen zetten tot in
eeuwigheid. En Mijn tabernakel zal bij hen zijn, en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot
een volk zijn. En de heidenen zullen weten, dat Ik de HEERE ben, Die Israël heilige, als Mijn
heiligdom in het midden van hen zal zijn tot in eeuwigheid.'”
De climax van Ezechiëls profetieën over het herstel voert zijn toehoorders niet alleen naar het nieuwe koninkrijk
van de Goede Herder, maar ook naar de tijd waarin de krachten van het kwaad voor altijd vernietigd zullen
worden. De taal is apocalyptisch (dat wil zeggen: op een symbolische manier toekomstige gebeurtenissen
voorspellend) en de interpretatie ervan is een uitdaging. De krachten van het kwaad worden voorgesteld door
Gog, heerser van een land genaamd Magog, en door Mesech en Tubal. Deze namen komen overeen met de
zonen van de patriarch Jafeth, die over het algemeen geassocieerd wordt met de oorlogszuchtige Goten,
Kretenzen en Scythen. Gods visioen aan Ezechiël toont een grote veldslag op een wijd panorama van het
universum waarin dood en vernietiging catastrofaal zijn – op een veel grotere schaal dan wat Israël en Juda
ooit hebben meegemaakt. Maar de redenen voor deze verwoesting zijn dezelfde: opstandigheid en
boosaardigheid. Het andere verschil is dat de straf eeuwig zal zijn. Er zal dan geen herstel meer mogelijk zijn
voor de boosaardigen – maar alleen eeuwigdurende vrede en vreugde voor de rechtschapenen.
Ezec. 38:1-6

OORDEEL OVER HET KWAAD. Wijders geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende:

“Mensenkind! Zet uw aangezicht tegen Gog, het land van Magog, den hoofdvorst van Mesech en
Tubal; en profeteer tegen hem, en zeg: 'Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik wil aan u, o Gog, gij
hoofdvorst van Mesech en Tubal! En Ik zal u omwenden, en haken in uw kaken leggen, en Ik zal
u uitvoeren, mitsgaders uw ganse heir, paarden en ruiteren, die altemaal volkomen wel gekleed
zijn, een grote vergadering, met rondas en schild, die altemaal zwaarden handelen; Perzen,
Moren en Puteeërs met hen, die altemaal schild en helm voeren; Gomer en al zijn benden, en
het huis van Togárma, aan de zijden van het noorden, en al zijn benden; vele volken met u.
Ezec. 38:7-9

HORDES VAN HET KWAAD. Zijt bereid en maakt u gereed, gij en uw ganse vergadering, die tot u

vergaderd zijn; en wees gij hun tot een wacht. Na vele dagen zult gij bezocht worden; in het
laatste der jaren zult gij komen in het land, dat wedergebracht is van het zwaard, dat vergaderd
is uit vele volken, op de bergen Israëls, die steeds tot verwoesting geweest zijn; als hetzelve land
uit de volken zal uitgevoerd zijn, en zij altemaal zeker zullen wonen. Dan zult gij optrekken, gij
zult aankomen als een onstuimige verwoesting, gij zult zijn als een wolk, om het land te
bedekken; gij en al uw benden, en vele volken met u.
Ezec. 38:10-13

HET KWAAD BEGEERT RECHTSCHAPENEN. Alzo zegt de Heere HEERE: Te dien dage zal het ook

geschieden, dat er raadslagen in uw hart zullen opkomen, en gij zult een kwade gedachte
denken, en zult zeggen: “Ik zal optrekken naar dat dorpland, ik zal komen tot degenen, die in rust
zijn, die zeker wonen, die altemaal wonen zonder muur, en grendel noch deuren hebben. Om
buit te buiten, en om roof te roven”; om uw hand te wenden tegen de woeste plaatsen, die nu
bewoond zijn, en tegen een volk, dat uit de heidenen verzameld is, dat vee en have verkregen
heeft, wonende in het midden des lands. Scheba, en Dedan, en de kooplieden van Tarsis, en alle
hun jonge leeuwen zullen tot u zeggen: “Komt gij, om buit te buiten? Hebt gij uw vergadering
vergaderd, om roof te roven? Om zilver en goud weg te voeren, om vee en have weg te nemen,
om een groten buit te buiten?”'
Ezec. 38:14-16

VELDSLAG ZAL TEKEN ZIJN. Daarom profeteer, o mensenkind! en zeg tot Gog: 'Zo zegt de Heere

HEERE: Zult gij het, te dien dage, als Mijn volk Israël zeker woont, niet gewaar worden? Gij zult
dan komen uit uw plaats, uit de zijden van het noorden, gij en vele volken met u; die altemaal op
paarden zullen rijden, een grote vergadering, en een machtig heir; en gij zult optrekken tegen
Mijn volk Israël, als een wolk, om het land te bedekken; in het laatste der dagen zal het

geschieden; dan zal Ik u aanbrengen tegen Mijn land, opdat de heidenen Mij kennen, als Ik aan
u, o Gog! voor hun ogen zal geheiligd worden.
Ezec.
38:17-39:6

VERNIETIGING VAN HET KWAAD. Zo zegt de Heere HEERE: Zijt gij die, van welken Ik in verleden

Ezec. 39:7,8

DE DAG NADERT. En Ik zal Mijn heiligen Naam in het midden van Mijn volk Israël bekend maken,

dagen gesproken heb, door den dienst Mijner knechten, de profeten Israëls, die in die dagen
geprofeteerd hebben, jaren lang, dat Ik u tegen hen zou aanbrengen? Maar het zal geschieden
te dien dage, ten dage als Gog tegen het land Israëls zal aankomen, spreekt de Heere HEERE,
dat Mijn grimmigheid in Mijn neus zal opkomen. Want Ik heb gesproken in Mijn ijver, in het vuur
Mijner verbolgenheid: Zo er niet, te dien dage, een groot beven zal zijn in het land Israëls! Zodat
van Mijn aangezicht beven zullen de vissen der zee, en het gevogelte des hemels, en het
gedierte des velds, en al het kruipend gedierte, dat op het aardrijk kruipt, en alle mensen, die op
den aardbodem zijn; en de bergen zullen nedergeworpen worden, en de steile plaatsen zullen
nedervallen, en alle muren zullen ter aarde nedervallen. Want Ik zal het zwaard over hem roepen
op al Mijn bergen, spreekt de Heere HEERE; het zwaard van een ieder zal tegen zijn broeder
zijn. En Ik zal met hem rechten, door pestilentie en door bloed; en Ik zal een overstelpenden
plasregen, en grote hagelstenen, vuur en zwavel regenen op hem, en op zijn benden, en op de
vele volken, die met hem zullen zijn. Alzo zal Ik Mij groot maken, en Mij heiligen, en bekend
worden voor de ogen van vele heidenen; en zij zullen weten, dat Ik de HEERE ben.' Voorts, gij
mensenkind! profeteer tegen Gog, en zeg: 'Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik wil aan u, o Gog,
hoofdvorst van Mesech en Tubal! En Ik zal u omwenden, en een zeshaak in u slaan, en u
optrekken uit de zijden van het noorden, en Ik zal u brengen op de bergen Israëls. Maar Ik zal uw
boog uit uw linkerhand slaan, en Ik zal uw pijlen uit uw rechterhand doen vallen. Op de bergen
Israëls zult gij vallen, gij en al uw benden, en de volken, die met u zijn; Ik heb u aan de
roofvogelen, aan het gevogelte van allen vleugel, en aan het gedierte des velds ter spijze
gegeven. Op het open veld zult gij vallen; want Ik heb het gesproken, spreekt de Heere HEERE.
En Ik zal een vuur zenden in Magog, en onder degenen, die in de eilanden zeker wonen; en zij
zullen weten, dat Ik de HEERE ben.
en zal Mijn heiligen Naam niet meer laten ontheiligen; en de heidenen zullen weten, dat Ik de
HEERE ben, de Heilige in Israël. Ziet, het komt en zal geschieden, spreekt de Heere HEERE; dit
is de dag, van welken Ik gesproken heb.

Ezec. 39:9-16

VOLLEDIGE VERNIETIGING. En de inwoners der steden Israëls zullen uitgaan, en vuur stoken en

branden van de wapenen, zo van schilden als rondassen, van bogen en van pijlen, zo van
handstokken als van spiesen; en zij zullen daarvan vuur stoken zeven jaren; zodat zij geen hout
uit het veld zullen dragen, noch uit de wouden houwen, maar van de wapenen vuur stoken; en zij
zullen beroven degenen, die hen beroofd hadden, en plunderen, die hen geplunderd hadden,
spreekt de Heere HEERE.
En het zal te dien dage geschieden, dat Ik aan Gog aldaar een grafstede in Israël zal geven, het
dal der doorgangers naar het oosten der zee; en datzelve zal den doorgangers den neus
stoppen; en aldaar zullen zij begraven Gog en zijn ganse menigte, en zullen het noemen: Het dal
van Gogs menigte.
Het huis Israëls nu zal hen begraven, om het land te reinigen, zeven maanden lang. Ja, al het
volk des lands zal begraven, en het zal hun tot een naam zijn, ten dage als Ik zal verheerlijkt zijn,
spreekt de Heere HEERE.
Ook zullen zij mannen uitscheiden, die gestadig door het land doorgaan, en doodgravers met de
doorgangers, om te begraven degenen, die op den aardbodem zijn overgelaten, om dien te
reinigen; ten einde van zeven maanden zullen zij onderzoek doen. En deze doorgangers zullen
door het land doorgaan, en als iemand een mensenbeen ziet, zo zal hij een merkteken daarbij
oprichten; totdat de doodgravers hetzelve zullen hebben begraven in het dal van Gogs menigte.
Ook zo zal de naam der stad Hamóna zijn. Alzo zullen zij het land reinigen.'
Ezec. 39:17-20

FEEST VOOR RECHTSCHAPENEN. Gij dan, mensenkind! Zo zegt de Heere HEERE: Zeg tot het

gevogelte van allen vleugel, en tot al het gedierte des velds: 'Vergadert u, en komt aan,
verzamelt u van rondom, tot Mijn slachtoffer, dat Ik voor u geslacht heb, een groot slachtoffer, op
de bergen Israëls, en eet vlees, en drinkt bloed. Het vlees der helden zult gij eten, en het bloed
van de vorsten der aarde drinken; der rammen, der lammeren, en bokken, en varren, die
altemaal gemesten van Basan zijn. En gij zult het vette eten tot verzadiging toe, en bloed drinken
tot dronkenschap toe; van Mijn slachtoffer, dat Ik voor u geslacht heb. En gij zult verzadigd

worden aan Mijn tafel van rijpaarden en wagenpaarden, van helden en alle krijgslieden', spreekt
de Heere HEERE.
Ezec. 39:21-24

ISRAELS OORDEEL TEN VOORBEELD GESTELD. En Ik zal Mijn eer zetten onder de heidenen; en

alle heidenen zullen Mijn oordeel zien, dat Ik gedaan heb, en Mijn hand, die Ik aan hen gelegd
heb. En die van het huis Israëls zullen weten, dat Ik, de HEERE, hunlieder God ben, van dien
dag af en voortaan. En de heidenen zullen weten, dat die van het huis Israëls gevankelijk zijn
weggevoerd om hun ongerechtigheid, omdat zij tegen Mij hadden overtreden, en dat Ik Mijn
aangezicht voor hen verborgen heb, en heb ze overgegeven in de hand hunner wederpartijders,
zodat zij altemaal door het zwaard gevallen zijn; naar hun onreinigheid en naar hun
overtredingen heb Ik met hen gehandeld, en Ik heb Mijn aangezicht voor hen verborgen.
Ezec. 39:25-29

HERSTEL VAN GEEST. Daarom zo zegt de Heere HEERE: Nu zal Ik Jakobs gevangenen

wederbrengen, en zal Mij ontfermen over het ganse huis Israëls, en Ik zal ijveren over Mijn
heiligen Naam; als zij hun schande zullen gedragen hebben, en al hun overtreding, met dewelke
zij tegen Mij hebben overtreden, toen zij in hun land zeker woonden, en er niemand was, die hen
verschrikte. Als Ik hen zal hebben wedergebracht uit de volken, en hen vergaderd zal hebben uit
de landen hunner vijanden, en Ik aan hen geheiligd zal zijn voor de ogen van vele heidenen; dan
zullen zij weten, dat Ik, de HEERE, hunlieder God ben, dewijl Ik ze gevankelijk heb doen
wegvoeren onder de heidenen, maar heb ze weder verzameld in hun land, en heb aldaar
niemand van hen meer overgelaten. En Ik zal Mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen,
wanneer Ik Mijn Geest over het huis Israëls zal hebben uitgegoten, spreekt de Heere HEERE.”
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