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Ezechiëls Visioen van de Grote Tempel
Er zijn twaalf jaar verstreken sinds Ezechiël voor het laatst woorden van de Heer heeft opgeschreven. Ezechiël
lijkt gewoon verder te gaan met zijn eerdere futuristische visioen, waarin hij nu de grote tempel ziet. Het visioen
doet op vele manieren (vooral de aandacht voor details) denken aan twee eerdere beschrijvingen; één van de
tabernakel in de woestijn en één van Salomo's magnifieke tempel in Jeruzalem. De gelijkenis suggereert dat de
wederopbouw van de verwoeste tempel voor het volk van Israël een van de belangrijkste kenmerken is van
hun toekomstige herstel. Ezechiëls profetie moet dit troosteloze volk wel nieuwe hoop geven. Toch wijst zijn
visioen op dingen die veel later zullen plaatsvinden dan het herstel van het land en de wederopbouw van de
tempel. Dit wordt duidelijk wanneer de herbouwde tempel niet de uiterlijke schoonheid blijkt te hebben van de
oude tempel. Het is ook duidelijk dat de afmetingen van de grote tempel die hier beschreven wordt veel
grootschaliger zijn dan enig bouwwerk dat gebouwd zou kunnen worden in de stad Jeruzalem.
Er bestaan eveneens belangrijke verschillen met betrekking tot de religieuze diensten in de grote tempel. De
ark van het verbond, de gouden kandelaar, het toonbrood en het voorhangsel zijn bijvoorbeeld niet aanwezig.
Er wordt geen Wekenfeest en zelfs geen Grote Verzoendag, het allerheiligste van alle feesten, gevierd. Noch
zullen de Levieten dienen zoals zij dat onder de Wet van Mozes deden. Er zullen nog steeds priesters zijn,
maar er is geen hogepriester. In plaats daarvan zal er een “vorst” zijn, of een opeenvolging van “vorsten”, die
als vertegenwoordiger van het volk offergaven zal brengen. Wat Ezechiël getoond zal worden is heel anders
dan wat hij en zijn volk tot op dit moment gekend hebben.
Net als in het begin van zijn bediening wordt Ezechiël opnieuw door de hand van de Heer mee naar het land
Israël genomen. Daar wordt hem op een symbolische manier de nieuwe tempel, de aanbidding, de vieringen,
de dienaars en priesters, de wetten en de verdeling van het omliggende land getoond.
Ezec. 40:1-4
(572 v.C.)

EZECHIEL NAAR ISRAEL GELEID. In het vijf en twintigste jaar onzer gevankelijke wegvoering, in

Ezec. 40:5-16

OOSTELIJKE POORT. En ziet, er was een muur buiten aan het huis, rondom henen, en in des

het begin des jaars, op den tienden der maand, in het veertiende jaar, nadat de stad geslagen
was; even op dienzelfden dag, was de hand des HEEREN op mij, en Hij bracht mij derwaarts. In
de gezichten Gods bracht Hij mij in het land Israëls, en Hij zette mij op een zeer hogen berg; en
aan denzelven was als een gebouw ener stad tegen het zuiden. Als Hij mij daarhenen gebracht
had, ziet, zo was er een man, wiens gedaante was als de gedaante van koper; en in zijn hand
was een linnen snoer, en een meetriet; en hij stond in de poort. En die man sprak tot mij:
“Mensenkind! Zie met uw ogen, en hoor met uw oren, en zet uw hart op alles, wat ik u zal doen
zien; want, opdat ik u zou doen zien, zijt gij herwaarts gebracht; verkondig daarna den huize
Israëls alles, wat gij ziet.”
mans hand was een meetriet van zes ellen, elke el van een el en een handbreed, en hij mat de
breedte des gebouws één riet, en de hoogte één riet.
Toen kwam hij tot de poort, welke zag den weg naar het oosten, en hij ging bij derzelver trappen
op, en mat den dorpel der poort één riet de breedte, en den anderen dorpel één riet de breedte.
En elk kamertje één riet de lengte, en één riet de breedte; en tussen de kamertjes vijf ellen; en
den dorpel der poort, bij het voorhuis der poort van binnen, één riet. Ook mat hij het voorhuis der
poort van binnen, één riet.
Toen mat hij het andere voorhuis der poort, acht ellen, en haar posten twee ellen; en het voorhuis
der poort was van binnen.
En de kamertjes der poort, den weg naar het oosten, waren drie van deze, en drie van gene
zijde; die drie hadden enerlei maat; ook hadden de posten, van deze en van gene zijde, enerlei
maat. Voorts mat hij de wijdte der deur van de poort, tien ellen; de lengte der poort, dertien ellen.
En er was een ruim voor aan de kamertjes, van één el van deze, en een ruim van één el van
gene zijde; en elk kamertje zes ellen van deze, en zes ellen van gene zijde. Toen mat hij de poort
van het dak van een kamertje af tot aan het dak van een ander; de breedte was vijf en twintig
ellen; deur was tegenover deur. Ook maakte hij posten van zestig ellen, namelijk tot den post des
voorhofs, rondom de poort henen. En van het voorste deel der poort des ingangs, tot aan het
voorste deel van het voorhuis van de binnenpoort, waren vijftig ellen. En er waren gesloten
vensters aan de kamertjes, en aan hun posten inwaarts in de poort rondom henen; alzo ook aan
de voorhuizen; de vensters nu waren rondom henen inwaarts, en aan de posten waren

palmbomen.
Ezec. 40:17-19

BUITENSTE VOORHOF. Voorts bracht hij mij in het buitenste voorhof, en ziet, er waren kameren,

en een plaveisel, dat gemaakt was in het voorhof rondom henen, dertig kameren waren er op het
plaveisel. Het plaveisel nu was aan de zijde van de poorten, tegenover de lengte van de poorten;
dit was het benedenste plaveisel. En hij mat de breedte, van het voorste deel der benedenste
poort af, voor aan het binnenste voorhof, van buiten, honderd ellen, oostwaarts en noordwaarts.
Ezec. 40:20-23

NOORDELIJKE POORT. Aangaande de poort nu, die den weg naar het noorden zag, aan het

buitenste voorhof, hij mat derzelver lengte en derzelver breedte. En haar kamertjes, drie van
deze en drie van gene zijde; en haar posten en haar voorhuizen waren naar de maat der eerste
poort; vijftig ellen haar lengte, en de breedte van vijf en twintig ellen. En haar vensters, en haar
voorhuizen, en haar palmbomen, waren naar de maat der poort, die den weg naar het oosten
zag; en men ging daarin op met zeven trappen, en haar voorhuizen waren voor aan dezelve. De
poort nu van het binnenste voorhof was tegenover de poort van het noorden en van het oosten;
en hij mat van poort tot poort honderd ellen.
Ezec. 40:24-27

ZUIDELIJKE POORT. Daarna voerde hij mij den weg naar het zuiden; en ziet, er was een poort

den weg naar het zuiden; en hij mat derzelver posten, en derzelver voorhuizen, naar deze
maten. En zij had vensteren, ook aan haar voorhuizen, rondom henen, gelijk deze vensteren; de
lengte was vijftig ellen, en de breedte vijf en twintig ellen. En haar opgangen waren van zeven
trappen, en haar voorhuizen waren voor aan dezelve; en zij had palmbomen, een van deze, en
een van gene zijde aan haar posten. Ook was er een poort in het binnenste voorhof, den weg
naar het zuiden; en hij mat van poort tot poort, den weg naar het zuiden, honderd ellen.
Ezec. 40:28-37

POORTEN NAAR BINNENSTE VOORHOF. Voorts bracht hij mij door de zuiderpoort tot het

binnenvoorhof; en hij mat de zuiderpoort naar deze maten. En haar kamertjes, en haar posten,
en haar voorhuizen waren naar deze maten; en zij had vensteren, ook in haar voorhuizen,
rondom henen; de lengte was vijftig ellen, en de breedte vijf en twintig ellen. En er waren
voorhuizen rondom henen; de lengte was vijf en twintig ellen, en de breedte vijf ellen. En haar
voorhuizen waren aan het buitenste voorhof, ook waren er palmbomen aan haar posten, en haar
opgangen waren van acht trappen.
Daarna bracht hij mij tot het binnenste voorhof, den weg naar het oosten; en hij mat de poort,
naar deze maten; ook haar kamertjes, en haar posten, en haar voorhuizen naar deze maten; en
zij had vensteren ook aan haar voorhuizen, rondom henen; de lengte was vijftig ellen, en de
breedte vijf en twintig ellen. En haar voorhuizen waren aan het buitenste voorhof; ook waren er
palmbomen aan haar posten, van deze en van gene zijde; en haar opgangen waren van acht
trappen.
Daarna bracht hij mij tot de noorderpoort; en hij mat naar deze maten. Haar kamertjes, haar
posten en haar voorhuizen; ook had zij vensteren rondom henen; de lengte was vijftig ellen, en
de breedte vijf en twintig ellen. En haar posten waren aan het buitenste voorhof; ook waren er
palmbomen aan haar posten, van deze en van gene zijde; en haar opgangen waren van acht
trappen.
Ezec. 40:38-43

VERTREKKEN VOOR VOORBEREIDINGEN. Haar kameren nu en haar deuren waren bij de posten

der poorten; aldaar wies men het brandoffer. En in het voorhuis der poort waren twee tafelen van
deze, en twee tafelen van gene zijde, om daarop te slachten het brandoffer, en het zondoffer, en
het schuldoffer. Ook waren er aan de zijde van buiten des opgangs, aan de deur der
noorderpoort, twee tafelen; en aan de andere zijde, die aan het voorhuis der poort was, twee
tafelen. Vier tafelen van deze, en vier tafelen van gene zijde, aan de zijde der poort, acht tafelen,
waarop men slachtte. Maar de vier tafelen voor het brandoffer waren van gehouwen stenen, de
lengte een el en een halve, en de breedte een el en een halve, en de hoogte een el; op dezelve
nu legde men het gereedschap henen, waarmede men het brandoffer en slachtoffer slachtte. De
haardstenen nu waren een handbreed dik, ordentelijk geschikt in het huis rondom henen; en op
de tafelen was het offervlees.
Ezec. 40:44-46

VERTREKKEN VOOR PRIESTERS. En van buiten de binnenste poort waren de kameren der

zangers, in het binnenste voorhof, dat aan de zijde van de noorderpoort was; en het voorste deel
derzelve was den weg naar het zuiden; een was er aan de zijde van de oostpoort, ziende den
weg naar het noorden. En hij sprak tot mij: “Deze kamer, welker voorste deel den weg naar het
zuiden is, is voor de priesteren, die de wacht des huizes waarnemen. Maar de kamer, welker

voorste deel den weg naar het noorden is, is voor de priesteren, die de wacht des altaars
waarnemen; dat zijn de kinderen van Zadok, die uit de kinderen van Levi tot den HEERE
naderen, om Hem te dienen.”
Ezec. 40:47

HOF EN ALTAAR. En hij mat het voorhof: de lengte honderd ellen, en de breedte honderd ellen,

vierkant; en het altaar was voor aan het huis.
Ezec. 40:48,49

VOORPORTAAL. Toen bracht hij mij tot het voorhuis des huizes, en hij mat elken post van het

voorhuis, vijf ellen van deze, en vijf ellen van gene zijde; en de breedte der poort, drie ellen van
deze, en drie ellen van gene zijde. De lengte van het voorhuis twintig ellen, en de breedte elf
ellen; en het was met trappen, bij dewelke men daarin opging; ook waren er pilaren aan de
posten, een van deze, en een van gene zijde.
Ezec. 41:1,2

CENTRALE TEMPELRUIMTE. Voorts bracht hij mij tot den tempel; en hij mat de posten, zes ellen

de breedte van deze, en zes ellen de breedte van gene zijde, de breedte der tent. En de breedte
der deur, tien ellen, en de zijden der deur, vijf ellen van deze, en vijf ellen van gene zijde; ook mat
hij de lengte daarvan, veertig ellen, en de breedte twintig ellen.
Ezec. 41:3,4

HEILIGE DER HEILIGEN. Daarna ging hij in naar binnen, en mat den post der deur, twee ellen; en

de deur zes ellen, en de breedte der deur zeven ellen. Ook mat hij de lengte daarvan, twintig
ellen, en de breedte twintig ellen voor aan den tempel; en hij zeide tot mij: “Dit is de heiligheid der
heiligheden.”
Ezec. 41:5-12

ZIJVERTREKKEN. En hij mat den wand des huizes zes ellen; en de breedte van elke zijkamer,

vier ellen, rondom het huis henen rondom. De zijkameren nu waren zijkamer boven zijkamer,
drie, en dat dertig malen, en zij kwamen in den wand, die aan het huis was, tot die zijkamers
rondom henen, opdat zij vastgehouden mochten worden; want zij werden niet vastgehouden in
den wand des huizes. En het was voor de zijkameren opwaarts naar boven al wijder, en gaf zich
rondom; want het huis was omsingeld opwaarts naar boven, rondom het huis henen; daarom
was de breedte des huizes naar boven; en alzo ging het onderste op naar het bovenste door het
middelste.
En ik zag de hoogte des huizes rondom henen. De fondamenten der zijkameren waren van een
vol riet, zes ellen, de el tot den oksel toe genomen. De breedte van den wand, die tot de
zijkameren was naar buiten, was vijf ellen; en dat ledig gelaten was, was de plaats der
zijkameren, die aan het huis waren. En tussen de kameren was een breedte van twintig ellen,
rondom het huis, rondom henen. De deuren nu van de zijkameren waren naar het ledig gelatene
toe, de ene deur den weg naar het noorden, en de andere deur naar het zuiden; en de breedte
van de ledig gelatene plaats was vijf ellen rondom henen.
Voorts van het gebouw, dat voor aan de afgesneden plaats was in den hoek des wegs naar het
westen, was de breedte zeventig ellen, en van den wand des gebouws was de breedte vijf ellen
rondom henen, en de lengte daarvan negentig ellen.
Ezec.
41:13-15

AFMETINGEN VAN TEMPEL. Voorts mat hij het huis, de lengte honderd ellen; ook de afgesneden

Ezec.
41:16-20

VERSIERINGEN. De dorpelen, en de gesloten vensters en de galerijen rondom die drie, tegenover

Ezec. 41:21-26

TAFEL EN DEUREN. De posten des tempels waren vierkant; en aangaande het voorste deel des

plaats en het gebouw, en de wanden daarvan, de lengte honderd ellen. En de breedte van het
voorste deel des huizes, en der afgesneden plaats tegen het oosten, honderd ellen.
Ook mat hij de lengte des gebouws voor aan de afgesneden plaats dat achter dezelve was, en
derzelver galerijen van deze en van gene zijde, honderd ellen; met den binnensten tempel, en de
voorhuizen des voorhofs.
den dorpel, waren beschoten met hout rondom henen, en van de aarde tot aan de vensteren; de
vensteren waren bedekt; tot hetgeen boven de deur was, en tot het binnenste en buitenste huis
toe, en aan den gansen wand rondom henen in het binnenste en buitenste, al bij maten. En het
was gemaakt met cherubs en palmbomen; zodat er een palmboom was tussen cherub en
cherub, en elke cherub had twee aangezichten; namelijk, eens mensen aangezicht tegen den
palmboom van deze, en eens jongen leeuws aangezicht tegen den palmboom van gene zijde;
gemaakt in het ganse huis rondom henen. Van de aarde af tot boven de deur waren de cherubs
en de palmbomen gemaakt, ook aan den wand des tempels.
heiligdoms, de ene gedaante was als de andere gedaante. De hoogte des houten altaars was
drie ellen, en zijn lengte twee ellen, en het had zijn hoeken; en zijn lengte en zijn wanden waren

van hout. En hij sprak tot mij: “Dit is de tafel, die voor des HEEREN aangezicht zal zijn.” De
tempel nu en het heiligdom hadden beide twee deuren. En er waren twee bladen aan de deuren;
te weten twee bladen, die men omdraaien kon; twee aan de ene deur, en twee bladen aan de
andere. En aan dezelve, namelijk aan de deuren des tempels, waren cherubs en palmbomen
gemaakt, gelijk als er aan de wanden gemaakt waren; en het hout aan het voorste deel van het
voorhuis van buiten was dik. En aan de gesloten vensteren waren ook palmbomen van deze en
van gene zijde, aan de zijden van het voorhuis; en aan de zijkameren van het huis, en aan de
dikke planken.
Ezec. 42:1-14

GEBRUIK VAN PRIESTERVERTREKKEN. Daarna bracht hij mij uit tot het buitenste voorhof; den

weg naar den weg van het noorden; en hij bracht mij tot de kameren, die tegenover de
afgesneden plaats, en die tegenover het gebouw tegen het noorden waren: voor aan de lengte
van de honderd ellen naar de deur van het noorden; en de breedte was vijftig ellen. Tegenover
de twintig ellen, die het binnenste voorhof had, en tegenover het plaveisel, dat het buitenste
voorhof had, was galerij tegen galerij, in drie rijen. En voor de kameren was een wandeling van
tien ellen de breedte; naar binnen toe, en een weg van een el; en de deuren van dezelve waren
tegen het noorden. De bovenste kameren nu waren nauwer (omdat de galerijen hoger waren dan
dezelve), dan de onderste en dan de middelste des gebouws. Want zij waren wel van drie rijen,
maar hadden geen pilaren gelijk de pilaren der voorhoven; daarom waren zij benauwder dan de
onderste en dan de middelste van de aarde af. De muur nu, die naar buiten tegenover de
kameren was, den weg naar het buitenste voorhof, voor aan de kameren, de lengte van dien was
vijftig ellen. Want de lengte der kameren, die het buitenste voorhof had, was vijftig ellen; en ziet,
voor aan den tempel waren honderd ellen. Van onder deze kameren nu was de ingang van het
oosten, als iemand tot dezelve ingaat, uit het buitenste voorhof.
Aan de breedte van den muur des voorhofs, den weg naar het oosten, voor aan de afgesneden
plaats, en voor aan het gebouw, waren kameren. En de weg voor dezelve henen was als de
gedaante der kameren, die den weg naar het noorden waren, naar derzelver lengte, alzo naar
derzelver breedte; en al haar uitgangen waren ook naar derzelver wijzen en naar derzelver
deuren. En gelijk de deuren der kameren, die den weg naar het zuiden waren, was er een deur in
het hoofd van den weg, den weg voor aan den rechten muur, den weg naar het oosten, als men
daar ingaat.
Toen zeide hij tot mij: “De kameren van het noorden, en de kameren van het zuiden, die voor aan
de afgesneden plaats zijn, dat zijn heilige kameren, waarin de priesters, die tot den HEERE
naderen, die allerheiligste dingen zullen eten; aldaar zullen zij de allerheiligste dingen
henenleggen, en het spijsoffer, en het zondoffer, en het schuldoffer, want de plaats is heilig. Als
de priesters ingegaan zullen zijn, zo zullen zij uit het heiligdom niet weder uitgaan in het
buitenste voorhof, maar aldaar hun klederen henenleggen, in dewelke zij gediend hebben, want
die zijn een heiligheid; en zij zullen andere klederen aantrekken, en naderen tot hetgeen voor het
volk is.”
Ezec. 42:15-20

OMLIGGEND GEBIED. Als hij nu de maten van het binnenste huis geëindigd had, zo bracht hij mij

uit, den weg naar de poort, die den weg naar het oosten zag, en hij mat ze rondom henen. Hij
mat de oostzijde met het meetriet; vijfhonderd rieten, met het meetriet, rondom. Hij mat de
noordzijde, vijfhonderd rieten, met het meetriet, rondom. De zuidzijde mat hij, vijfhonderd rieten,
met het meetriet. Hij ging om naar de westzijde, en hij mat vijfhonderd rieten, met het meetriet.
Hij mat het aan de vier zijden; het had een muur rondom henen, de lengte was vijfhonderd rieten,
en de breedte vijfhonderd, om onderscheid te maken tussen het heilige en onheilige.
Ezec. 43:1-5

HEERLIJKHEID TREEDT BINNEN. Toen leidde hij mij tot de poort, de poort, die den weg naar het

oosten zag. En ziet, de heerlijkheid des Gods van Israël kwam van den weg naar het oosten; en
Zijn stem was als het geruis van vele wateren, en de aarde werd verlicht van Zijn heerlijkheid. En
alzo was de gedaante van het gezicht, dat ik zag, gelijk het gezicht, dat ik gezien had, toen ik
kwam, om de stad te verderven; en het waren gezichten, als het gezicht, dat ik gezien had aan
de rivier Chebar; en ik viel op mijn aangezicht. En de heerlijkheid des HEEREN kwam in het huis,
door den weg der poort, die den weg naar het oosten zag. En de Geest nam mij op, en bracht mij
in het binnenste voorhof; en ziet, de heerlijkheid des HEEREN had het huis vervuld.
Ezec. 43:6-9

HEILIGHEID VAN TEMPEL. En ik hoorde Een, Die met mij sprak, uit het huis; en de man was bij mij

staande. En Hij zeide tot mij: “Mensenkind! Dit is de plaats Mijns troons, en de plaats der zolen
Mijner voeten, alwaar Ik wonen zal in het midden der kinderen Israëls, in eeuwigheid; en die van

het huis Israëls zullen Mijn heiligen Naam niet meer verontreinigen, zij noch hun koningen, met
hun hoererij en met de dode lichamen hunner koningen, op hun hoogten; als zij hun dorpel
stelden aan Mijn dorpel, en hun post nevens Mijn post, dat er maar een wand tussen Mij en
tussen hen was, en verontreinigden Mijn heiligen Naam met hun gruwelen, die zij deden;
waarom Ik ze verteerd heb in Mijn toorn. Nu zullen zij hun hoererij en de dode lichamen hunner
koningen verre van Mij wegdoen; en Ik zal in het midden van hen wonen in eeuwigheid.
Ezec. 43:10,11

VISIOEN VAN SCHAAMTE VAN ZONDAARS. Gij mensenkind; wijs den huize Israëls dit huis, opdat

zij schaamrood worden vanwege hun ongerechtigheden, en laat ze het patroon afmeten. En
indien zij schaamrood worden vanwege alles, wat zij gedaan hebben, zo maak hun bekend den
vorm van het huis, en zijn gestaltenis, en zijn uitgangen, en zijn ingangen, en al zijn vormen, en
al zijn ordinantiën, ja, al zijn vormen en al zijn wetten; en schrijf het voor hun ogen, opdat zij zijn
gansen vorm en al zijn ordinantiën bewaren, en dezelve doen.
Ezec. 43:12

OMLIGGEND GEBIED HEILIG. Dit is de wet van het huis: op de hoogte des bergs zal zijn ganse

grens, rondom henen, een heiligheid der heiligheden zijn; ziet, dit is de wet van het huis.
Ezec. 43:13-17

HET ALTAAR. En dit zijn de maten des altaars, naar de ellen, zijnde de el een el en een

handbreed; de boezem van een el, en een el de breedte; en zijn einde aan zijn rand rondom een
span; en dit is de rug des altaars. Van den boezem nu op de aarde tot aan het onderste afzetsel,
twee ellen; en de breedte een el; en van het kleinste afzetsel tot aan het grootste afzetsel, vier
ellen, en de breedte een el. En de Harel vier ellen; en van den Ariël voorts opwaarts, de vier
hoornen. De Ariël nu, twaalf ellen de lengte, met twaalf ellen breedte, vierkant aan zijn vier
zijden. En het afzetsel veertien ellen de lengte, met veertien ellen breedte, aan zijn vier zijden, en
de rand rondom hetzelve, de helft ener el; en de boezem daaraan, een el rondom; en zijn
trappen ziende naar het oosten.”
Ezec. 43:18-27

INWIJDING VAN ALTAAR. En Hij zeide tot mij: “Mensenkind! Zo zegt de Heere HEERE: Dit zijn de

ordinantiën des altaars, ten dage als men het zal maken, om brandoffer daarop te offeren, en om
bloed daarop te sprengen. En gij zult aan de Levietische priesteren, dewelke uit het zaad van
Zadok zijn, die tot Mij naderen (spreekt de Heere HEERE), om Mij te dienen, geven een var, een
jong rund, ten zondoffer. En gij zult van deszelfs bloed nemen, en doen het aan zijn vier hoornen,
en aan de vier hoeken der afzetsels, en aan den rand rondom; alzo zult gij het ontzondigen, en
het verzoenen. Daarna zult gij den var des zondoffers nemen; en hij zal hem verbranden in een
bestelde plaats van het huis buiten het heiligdom.
En op den tweeden dag zult gij een volkomen geitenbok offeren ten zondoffer; en zij zullen het
altaar ontzondigen, gelijk als zij dat ontzondigd hebben met den var. Als gij een einde zult
gemaakt hebben van het ontzondigen, dan zult gij een var, een volkomen jong rund, offeren, en
een volkomen ram van de kudde. En gij zult ze offeren voor het aangezicht des HEEREN; en de
priesteren zullen zout daarop werpen, en zullen ze offeren ten brandoffer den HEERE.
Zeven dagen zult gij dagelijks een bok des zondoffers bereiden; ook zullen zij een var, een jong
rund, en een ram van de kudde, beide volkomen bereiden. Zeven dagen zullen zij het altaar
verzoenen, en het reinigen, en zijn handen vullen. Als zij nu deze dagen zullen voleind hebben,
dan zal het op den achtsten dag en voortaan geschieden, dat de priesters uw brandofferen en
uw dankofferen op het altaar zullen bereiden; en Ik zal een welgevallen aan ulieden hebben,
spreekt de Heere HEERE.”
Ezec. 44:1-3

VOORRECHT VAN VORST. Toen deed hij mij wederkeren den weg naar de poort van het buitenste

heiligdom, die naar het oosten zag; en die was toegesloten. En de HEERE zeide tot mij: “Deze
poort zal toegesloten zijn, zij zal niet geopend worden, noch iemand door dezelve ingaan, omdat
de HEERE, de God Israëls, door dezelve is ingegaan; daarom zal zij toegesloten zijn. De vorst,
de vorst, die zal in dezelve zitten, om brood te eten voor het aangezicht des HEEREN; door den
weg van het voorhuis der poort zal hij ingaan, en door den weg van hetzelve zal hij uitgaan.”
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