6 September
Ezec. 44:4-9

☼

ONBESNEDEN MENSEN UITGESLOTEN. Daarna bracht hij mij den weg der noorderpoort, voor aan

het huis; en ik zag, en ziet, de heerlijkheid des HEEREN had het huis des HEEREN vervuld; toen
viel ik op mijn aangezicht.
En de HEERE zeide tot mij: “Mensenkind! Zet er uw hart op, en zie met uw ogen, en hoor met uw
oren alles, wat Ik met u spreken zal, van alle inzettingen van het huis des HEEREN, en van al
zijn wetten; en zet uw hart op den ingang van het huis, met alle uitgangen des heiligdoms. En
zeg tot die wederspannigen, tot het huis Israëls: 'Zo zegt de Heere HEERE: Het is te veel voor
ulieden, vanwege al uw gruwelen, o huis Israëls. Dewijl gijlieden vreemden hebt ingebracht,
onbesnedenen van hart en onbesnedenen van vlees, om in Mijn heiligdom te zijn, om dat te
ontheiligen, te weten Mijn huis; als gij Mijn brood, het vette en het bloed offerdet, en zij Mijn
verbond verbraken, nevens al uw gruwelen. En gijlieden hebt de wacht van Mijn heilige dingen
niet waargenomen; maar gij hebt uzelven enigen tot wachters Mijner wacht gesteld in Mijn
heiligdom. Alzo zegt de Heere HEERE: Geen vreemde, onbesneden van hart, en onbesneden
van vlees, zal in Mijn heiligdom ingaan, van enigen vreemde, die in het midden der kinderen
Israëls is.
Ezec. 44:10-14

BEPERKINGEN AAN LEVIETEN. Maar de Levieten, die verre van Mij geweken zijn, als Israël ging

dolen, die van Mij zijn afgedwaald, hun drekgoden achterna, zullen wel hun ongerechtigheid
dragen; nochtans zullen zij in Mijn heiligdom bedienaars zijn, in de ambten aan de poorten van
het huis, en zij zullen het huis bedienen; zij zullen het brandoffer en het slachtoffer voor het volk
slachten, en zullen voor hun aangezicht staan, om hen te dienen; omdat zij henlieden gediend
hebben voor het aangezicht hunner drekgoden, en den huize Israëls tot een aanstoot der
ongerechtigheid geweest zijn, daarom heb Ik Mijn hand tegen hen opgeheven, spreekt de Heere
HEERE, dat zij hun ongerechtigheid zullen dragen. En zij zullen tot Mij niet naderen, om Mij het
priesterambt te bedienen, en om te naderen tot al Mijn heilige dingen, tot de allerheiligste dingen;
maar zullen hun schande dragen, en hun gruwelen, die zij gedaan hebben. Daarom zal Ik hen
stellen tot wachters van de wacht des huizes, aan al zijn dienst, en aan alles, wat daarin zal
gedaan worden.
Ezec. 44:15,16

PRIESTERS VAN ZADOK. Maar de Levietische priesters, de kinderen van Zadok, die de wacht

Mijns heiligdoms hebben waargenomen, als de kinderen Israëls van Mij afdwaalden, die zullen
tot Mij naderen, om Mij te dienen; en zullen voor Mijn aangezicht staan, om Mij het vette en het
bloed te offeren, spreekt de Heere HEERE; die zullen in Mijn heiligdom ingaan, en die zullen tot
Mijn tafel naderen, om Mij te dienen, en zij zullen Mijn wacht waarnemen.
Ezec. 44:17-19

PRIESTERKLEDING. En het zal geschieden, als zij tot de poorten van het binnenste voorhof zullen

ingaan, dat zij linnen klederen zullen aantrekken; maar wol zal op hen niet komen, als zij dienen
in de poorten van het binnenste voorhof, en inwaarts. Linnen huiven zullen op hun hoofd zijn, en
linnen onderbroeken zullen op hun lenden zijn; zij zullen zich niet gorden in het zweet. En als zij
uitgaan tot het buitenste voorhof, namelijk tot het buitenste voorhof tot het volk, zullen zij hun
klederen, in dewelke zij gediend hebben, uittrekken, en dezelve henenleggen in de heilige
kameren; en zullen andere klederen aantrekken, opdat zij het volk niet heiligen met hun
klederen.
Ezec.
44:20-23,24b,
25-27,31

BEPERKINGEN AAN PRIESTERS. En zij zullen hun hoofd niet glad afscheren, ook de lokken niet

lang laten wassen; behoorlijk zullen zij hun hoofden bescheren. Ook zal geen priester wijn
drinken, als zij in het binnenste voorhof zullen ingaan. Ook zullen zij zich geen weduwe of
verstotene tot vrouwen nemen; maar jonge dochters van het zaad van het huis Israëls, of een
weduwe, die een weduwe zal geweest zijn van een priester, zullen zij nemen. En zij zullen Mijn
volk onderscheid leren tussen het heilige en onheilige, en hun bekend maken het onderscheid
tussen het onreine en reine.
En zij zullen Mijn wetten en Mijn inzettingen op al Mijn gezette hoogtijden houden, en Mijn
sabbatten heiligen.
Ook zal geen van hen tot een doden mens ingaan, dat hij onrein worde; maar om een vader, of
om een moeder, of om een zoon, of om een dochter, om een broeder of om een zuster, die
geens mans geweest is, zullen zij zich mogen verontreinigen. En na zijn reiniging zullen zij hem
zeven dagen tellen. En ten dage, als hij in het heilige zal ingaan, in het binnenste voorhof, om in

het heilige te dienen, zal hij zijn zondoffer offeren, spreekt de Heere HEERE. Geen aas, noch wat
verscheurd is van het gevogelte, of van het vee, zullen de priesters eten.
Ezec. 44:24a

PRIESTERS ZULLEN RECHTERS ZIJN. En over een twistzaak zullen zij staan om te richten; naar

Mijn rechten zullen zij hen richten.
Ezec. 44:28-30

GEEN EIGENDOM VOOR PRIESTERS. Dit nu zal hun tot een erfenis zijn: Ik ben hun Erfenis;

daarom zult gij hunlieden geen bezitting geven in Israël; Ik ben hun Bezitting. Het spijsoffer, en
het zondoffer, en het schuldoffer, die zullen zij eten; ook zal al het verbannene in Israël het hunne
zijn. En de eerstelingen van alle eerste vruchten van alles, en alle hefoffer van alles, van al uw
hefofferen, zullen der priesteren zijn; ook zult gij de eerstelingen van uw deeg den priester
geven, om den zegen op uw huis te doen rusten.
Ezec. 45:1-5

HEILIG LAND. Als gijlieden nu het land zult doen vallen in erfenis, zo zult gij een hefoffer den

HEERE offeren, tot een heilige plaats, van het land; de lengte zal zijn de lengte van vijf en twintig
duizend meetrieten, en de breedte tien duizend; dat zal in zijn gehele grenzen rondom heilig zijn.
Hiervan zullen tot het heiligdom zijn vijfhonderd met vijfhonderd, vierkant rondom; en het zal
vijftig ellen hebben tot een buitenruim rondom. Alzo zult gij meten van deze maat, de lengte van
vijf en twintig duizend, en de breedte van tien duizend; en daarin zal het heiligdom zijn met het
heilige der heiligen. Dat zal een heilige plaats zijn van het land; zij zal zijn voor de priesteren, die
het heiligdom bedienen, die naderen om den HEERE te dienen; en het zal hun een plaats zijn tot
huizen, en een heilige plaats voor het heiligdom. Voorts zullen de Levieten, die dienaars des
huizes, ook de lengte hebben van vijf en twintig duizend, en de breedte van tien duizend,
hunlieden tot een bezitting, voor twintig kameren.
Ezec. 45:6

LAND VOOR STAD. En tot bezitting van de stad zult gij geven de breedte van vijf duizend en de

lengte van vijf en twintig duizend, tegenover het heilig hefoffer; voor het ganse huis Israëls zal
het zijn.
Ezec. 45:7,8a

LAND VOOR VORST. De vorst nu zal zijn deel hebben van deze en van gene zijde des heiligen

hefoffers en der bezitting der stad, voor aan het heilig hefoffer, en voor aan de bezitting der stad;
van den westerhoek westwaarts, en van den oosterhoek oostwaarts; en de lengte zal zijn
tegenover een der delen, van de westergrens tot de oostergrens toe. Dit land aangaande, het zal
hem tot een bezitting zijn in Israël.
Ezec. 45:8b-12 RECHTVAARDIGHEID VAN VORSTEN.

En Mijn vorsten zullen Mijn volk niet meer verdrukken, maar
den huize Israëls het land laten, naar hun stammen.
Alzo zegt de Heere HEERE: Het is te veel voor u, gij vorsten Israëls! Doet geweld en verstoring
weg, en doet recht en gerechtigheid; neemt uw uitstotingen op van Mijn volk, spreekt de Heere
HEERE. Een rechte waag, en een rechte efa, en een rechte bath zult gijlieden hebben. Een efa
en een bath zullen van enerlei mate zijn, dat een bath het tiende deel van een homer houde; ook
een efa het tiende deel van een homer; de mate daarvan zal zijn naar den homer. En de sikkel
zal zijn van twintig gera; twintig sikkelen, vijf en twintig sikkelen, en vijftien sikkelen, zal ulieden
een pond zijn.

Ezec. 45:13-16

OFFERGAVEN VAN VOLK. Dit is het hefoffer, dat gijlieden offeren zult: het zesde deel van een efa

van een homer tarwe; ook zult gij het zesde deel van een efa geven van een homer gerst.
Aangaande de inzetting van olie, van een bath olie; gij zult offeren het tiende deel van een bath
uit een kor, hetwelk is een homer van tien bath, want tien bath zijn een homer. Voorts een lam uit
de kudde, uit de tweehonderd, uit het waterrijke land van Israël, tot spijsoffer, en tot brandoffer,
en tot dankofferen om verzoening over hen te doen, spreekt de Heere HEERE. Al het volk des
lands zal in dit hefoffer zijn, voor den vorst in Israël.
Ezec. 45:17

ROL VAN VORST IN OFFERGAVEN. En het zal den vorst opleggen te offeren de brandofferen, en

het spijsoffer, en het drankoffer, op de feesten, en op de nieuwe maanden, en op de sabbatten,
op alle gezette hoogtijden van het huis Israëls; hij zal het zondoffer, en het spijsoffer, en het
brandoffer, en de dankofferen doen, om verzoening te doen voor het huis Israëls.
Ezec. 45:18-20

ZONDOFFERS. Alzo zegt de Heere HEERE: In de eerste maand, op den eersten der maand, zult

gij een volkomen var, een jong rund, nemen; en gij zult het heiligdom ontzondigen. En de priester
zal van het bloed des zondoffers nemen, en doen het aan de posten des huizes, en aan de vier
hoeken van het afzetsel des altaars, en aan de posten der poorten van het binnenste voorhof.
Alzo zult gij ook doen op den zevenden in die maand; vanwege den afdwalende, en vanwege

den slechte; alzo zult gijlieden het huis verzoenen.
Ezec. 45:21-25

PASCHA. In de eerste maand, op den veertienden dag der maand, zal ulieden het pascha zijn;

een feest van zeven dagen, ongezuurde broden zal men eten. En de vorst zal op denzelven dag
voor zichzelven, en voor al het volk des lands, bereiden een var des zondoffers. En de zeven
dagen van het feest zal hij een brandoffer den HEERE bereiden, van zeven varren en zeven
rammen, die volkomen zijn, dagelijks, de zeven dagen lang, en een zondoffer van een geitenbok,
dagelijks. Ook zal hij een spijsoffer bereiden, een efa tot een var, en een efa tot een ram; en een
hin olie tot een efa.
In de zevende maand, op den vijftienden dag der maand zal hij op het feest desgelijks doen,
zeven dagen lang; gelijk het zondoffer, gelijk het brandoffer, en gelijk het spijsoffer, en gelijk de
olie.
Ezec. 46:1-8

SABBAT EN NIEUWE MAAN. Alzo zegt de Heere HEERE: De poort van het binnenste voorhof, die

naar het oosten ziet; zal de zes werkdagen gesloten zijn; maar op den sabbatdag zal zij geopend
worden; ook zal zij geopend worden op den dag van de nieuwe maan. En de vorst zal ingaan
door den weg van het voorhuis derzelve poort van buiten, en zal staan aan den post van de
poort; en de priesters zullen zijn brandofferen en zijn dankofferen bereiden, en hij zal aanbidden
aan den dorpel der poort, en daarna uitgaan; doch de poort zal niet gesloten worden tot op den
avond. Ook zal het volk des lands aanbidden voor de deur derzelve poort, op de sabbatten en op
de nieuwe manen, voor het aangezicht des HEEREN. Het brandoffer nu, dat de vorst den
HEERE zal offeren, zal op den sabbatdag zijn, zes volkomen lammeren, en een volkomen ram.
En het spijsoffer, een efa tot den ram, maar tot de lammeren zal het spijsoffer een gave zijner
hand zijn; en olie, een hin tot een efa. Maar op den dag van de nieuwe maan, een var, een jong
rund, van de volkomene, en zes lammeren, en een ram; volkomen zullen zij zijn. En ten spijsoffer
zal hij bereiden een efa tot den var, en een efa tot den ram; maar tot de lammeren, zoals zijn
hand bekomen zal; en een hin olie tot een efa. En als de vorst ingaat, zal hij door den weg van
het voorhuis der poort ingaan, en door deszelfs weg weder uitgaan.
Ezec. 46:9,10

BINNENKOMST EN VERTREK. Maar als het volk des lands voor het aangezicht des HEEREN

komt, op de gezette hoogtijden, die door den weg van de noorderpoort ingaat om te aanbidden,
zal door den weg van de zuiderpoort weder uitgaan; en die door den weg van de zuiderpoort
ingaat, zal door den weg van de noorderpoort weder uitgaan; hij zal niet wederkeren door den
weg der poort, door dewelke hij is ingegaan, maar recht voor zich henen uitgaan. De vorst nu zal
in het midden van hen ingaan, als zij ingaan; en als zij uitgaan, zullen zij samen uitgaan.
Ezec. 46:11,12

SPIJS-, BRAND- EN VREDEOFFERS. Voorts op de feesten, en op de gezette hoogtijden zal het

spijsoffer zijn, een efa tot een var, en een efa tot een ram; maar tot de lammeren, een gave zijner
hand; en olie, een hin tot een efa. En als de vorst een vrijwillig offer zal doen, een brandoffer of
dankofferen tot een vrijwillig offer den HEERE, zo zal men hem de poort openen, die naar het
oosten ziet; en hij zal zijn brandoffer en zijn dankofferen doen, gelijk als hij zal gedaan hebben op
den sabbatdag; en als hij weder uitgaat, zal men de poort sluiten, nadat hij uitgegaan zal zijn.
Ezec. 46:13-15

SPIJS- EN BRANDOFFERS. Wijders zult gij een volkomen eenjarig lam dagelijks bereiden ten

brandoffer den HEERE; alle morgens zult gij dat bereiden. En gij zult ten spijsoffer daarop doen,
alle morgens een zesde deel van een efa, en olie een derde deel van een hin, om de meelbloem
te bedruipen; tot een spijsoffer den HEERE, tot eeuwige inzettingen, geduriglijk. Zij zullen dan
het lam, en het spijsoffer, en de olie alle morgens bereiden tot een gedurig brandoffer.
Ezec. 46:16-18

ERFENIS VOOR ZONEN VAN VORST. Alzo zegt de Heere HEERE: Wanneer de vorst aan iemand

van zijn zonen een geschenk zal geven van zijn erfenis, dat zullen zijn zonen hebben; het zal
hun bezitting zijn in erfenis. Maar wanneer hij van zijn erfenis een geschenk zal geven aan een
van zijn knechten, die zal dat hebben tot het vrijjaar toe; dan zal het tot den vorst wederkeren;
het is immers zijn erfenis, zijn zonen zullen het hebben. En de vorst zal niets nemen van de
erfenis des volks, om hen van hun bezitting te beroven; van zijn bezitting zal hij zijn zonen erf
nalaten; opdat niet Mijn volk, een iegelijk uit zijn erfenis, verstrooid worde.'”
Ezec. 46:19,20

VOORBEREIDING VAN OFFERS. Daarna bracht hij mij door den ingang, die aan de zijde der poort

was, tot de heilige kameren, den priesteren toebehorende, die naar het noorden zagen, en ziet,
aldaar was een plaats aan beide zijden, naar het westen. En hij zeide tot mij: “Dit is de plaats,
alwaar de priesters het schuldoffer en het zondoffer zullen koken; en waar zij het spijsoffer zullen
bakken, opdat zij het niet uitbrengen in het buitenste voorhof, om het volk te heiligen.”

Ezec. 46:21-24

KEUKENS. Toen bracht hij mij in het buitenste voorhof, en voerde mij om in de vier hoeken des

voorhofs; en ziet, in elken hoek des voorhofs was een ander voorhofje. In de vier hoeken des
voorhofs waren voorhofjes met schoorstenen, van veertig ellen de lengte, en dertig de breedte;
dezelve vier hoekhofjes hadden enerlei maat. En er was rondom in dezelve een ringmuur,
rondom deze vier; en er waren keukens gemaakt beneden aan de ringmuren rondom. En hij
zeide tot mij: “Dit zijn de keukens, alwaar de dienaars des huizes het slachtoffer des volks zullen
koken.”
Ezec. 47:1-12

RIVIER VAN DE TEMPEL. Daarna bracht hij mij weder tot de deur van het huis, en ziet, er vloten

wateren uit, van onder den dorpel des huizes naar het oosten; want het voorste deel van het huis
was in het oosten, en de wateren daalden af van onderen, uit de rechterzijde des huizes, van het
zuiden des altaars. En hij bracht mij uit door den weg van de noorderpoort, en voerde mij om
door den weg van buiten, tot de buitenpoort, den weg, die naar het oosten ziet; en ziet, de
wateren sprongen uit de rechterzijde.
Als nu die man naar het oosten uitging, zo was er een meetsnoer in zijn hand; en hij mat duizend
ellen, en deed mij door de wateren doorgaan, en de wateren raakten tot aan de enkelen. Toen
mat hij nog duizend ellen, en deed mij door de wateren doorgaan, en de wateren raakten tot aan
de knieën; en hij mat nog duizend, en deed mij doorgaan, en de wateren raakten tot aan de
lenden. Voorts mat hij nog duizend, en het was een beek, waar ik niet kon doorgaan; want de
wateren waren hoge wateren, waar men door zwemmen moest, een beek, waar men niet kon
doorgaan. En hij zeide tot mij: “Hebt gij het gezien, mensenkind?”
Toen voerde hij mij, en bracht mij weder tot aan den oever der beek. Als ik wederkeerde, ziet, zo
was er aan den oever der beek zeer veel geboomte, van deze en van gene zijde. Toen zeide hij
tot mij: “Deze wateren vlieten uit naar het voorste Galiléa, en dalen af in het vlakke veld; daarna
komen zij in de zee; in de zee uitgebracht zijnde, zo worden de wateren gezond. Ja, het zal
geschieden, dat alle levende ziel, die er wemelt, overal, waarhenen een der twee beken zal
komen, leven zal, en daar zal zeer veel vis zijn, omdat deze wateren daarhenen zullen gekomen
zijn, en zij zullen gezond worden, en het zal leven, alles, waarhenen deze beek zal komen. Ook
zal het geschieden, dat er vissers aan dezelve zullen staan, van En-gedi aan tot En-eglaïm toe;
daar zullen plaatsen zijn tot uitspreiding der netten; haar vis zal naar zijn aard wezen als de vis
van de grote zee, zeer menigvuldig. Doch haar modderige plaatsen en haar moerassen zullen
niet gezond worden, zij zijn tot zout overgegeven. Aan de beek nu, aan haar oever, zal van deze
en van gene zijde opgaan allerlei spijsgeboomte, welks blad niet zal afvallen, noch de vrucht
daarvan vergaan; in zijn maanden zal het nieuwe vruchten voortbrengen; want zijn wateren
vlieten uit het heiligdom; en zijn vrucht zal zijn tot spijze, en zijn blad tot heling.”
Ezec. 47:13,14

GELIJKE VERDELING VAN LAND. De Oppermachtige HERE zegt: “Alzo zegt de Heere HEERE: Dit

zal de landpale zijn, naar dewelke gij het land ten erve zult nemen, naar de twaalf stammen
Israëls: Jozef twee snoeren. En gij zult dat erven, de een zowel als de ander; over hetwelk Ik
Mijn hand heb opgeheven, dat Ik het uw vaderen zou geven; en ditzelve land zal ulieden in
erfenis vallen.
Ezec. 47:15-20

AFBAKENING VAN GRENZEN. Dit nu zal de landpale des lands zijn:

aan den noorderhoek, van de grote zee af, den weg van Hethlon, waar men komt te Zedad.
Hamath, Berótha, Sibráïm, dat tussen de landpale van Damaskus en tussen de landpale van
Hamath is; Hazar Hattíchon, dat aan de landpale van Havran is. Alzo zal de landpale van de
zee af zijn, Hazar-Enon, de landpale van Damaskus, en het noorden noordwaarts, en de
landpale van Hamath; en dat zal de noorderhoek zijn.
Den oosterhoek nu zult gijlieden meten van tussen Havran, en van tussen Damaskus, en van
tussen Gilead, en van tussen het land Israëls aan den Jordaan, van de landpale af tot de
Oostzee toe; en dat zal de oosterhoek zijn.
En den zuiderhoek zuidwaarts van Thamar af, tot aan het twistwater van Kades, voorts naar
de beek henen, tot aan de grote zee; en dat zal de zuiderhoek zuidwaarts zijn.
En den westerhoek, de grote zee, van de landpale af tot daar men recht tegenover Hamath
komt; dat zal de westerhoek zijn.
Ezec. 47:21-23

ERFGOED VAN BUITENLANDERS. Ditzelve land nu zult gij ulieden uitdelen naar de stammen

Israëls. Maar het zal geschieden, dat gij hetzelve zult doen vallen in erfenis voor ulieden, en voor
de vreemdelingen, die in het midden van u verkeren, die kinderen in het midden van u zullen
gewonnen hebben; en zij zullen ulieden zijn, als een inboorling onder de kinderen Israëls; zij

zullen met ulieden in erfenis vallen, in het midden der stammen Israëls. Ook zal het geschieden,
in den stam, bij welken de vreemdeling verkeert, aldaar zult gij hem zijn erfenis geven, spreekt
de Heere HEERE.
Ezec. 48:1-7

LAND VAN ZEVEN STAMMEN. Dit nu zijn de namen der stammen. Van het einde noordwaarts, aan

de zijde des wegs van Hethlon, waar men komt te Hamath, Hazar-Enon, de landpale van
Damaskus, noordwaarts aan de zijde van Hamath (ook zal hij den ooster- en westerhoek
hebben), zal Dan één snoer hebben.
En aan de landpale van Dan, van den oosterhoek tot den westerhoek toe, Aser één.
En aan de landpale van Aser, van den oosterhoek af tot den westerhoek toe, Nafthali één.
En aan de landpale van Nafthali, van den oosterhoek tot den westerhoek toe, Manasse één.
En aan de landpale van Manasse, van den oosterhoek tot den westerhoek toe, Efraïm één.
En aan de landpale van Efraïm, van den oosterhoek tot den westerhoek toe, Ruben één.
En aan de landpale van Ruben, van den oosterhoek tot den westerhoek toe, Juda één.
Ezec. 48:8-14

HEILIG LAND. Aan de landpale nu van Juda, van den oosterhoek tot den westerhoek toe, zal het

hefoffer zijn, dat gijlieden zult offeren, vijf en twintig duizend meetrieten in breedte, en de lengte,
als van een der andere delen, van den oosterhoek tot den westerhoek toe; en het heiligdom zal
in het midden deszelven zijn.
Het hefoffer, dat gijlieden den HEERE zult offeren, zal wezen de lengte van vijf en twintig
duizend, en de breedte van tien duizend. En daarin zal het heilig hefoffer zijn voor de priesteren,
noordwaarts de lengte van vijf en twintig duizend, en westwaarts de breedte van tien duizend, en
oostwaarts de breedte van tien duizend, en zuidwaarts de lengte van vijf en twintig duizend; en
het heiligdom des HEEREN zal in het midden deszelven zijn. Het zal zijn voor de priesteren, die
geheiligd zijn uit de kinderen van Zadok, die Mijn wacht hebben waargenomen; die niet gedwaald
hebben, als de kinderen Israëls dwaalden; gelijk als de andere Levieten gedwaald hebben. En
het geofferde van het hefoffer des lands zal hunlieden een heiligheid der heiligheden zijn, aan de
landpale der Levieten.
Voorts zullen de Levieten tegenover de landpale der priesteren hebben de lengte van vijf en
twintig duizend, en de breedte van tien duizend; de ganse lengte zal zijn vijf en twintig duizend,
en de breedte tien duizend. En zij zullen daarvan niet verkopen, noch de eerstelingen des lands
verwisselen, noch overdragen; want het is een heiligheid den HEERE.
Ezec. 48:15-20

GEMEENSCHAPPELIJK LAND. Maar de vijf duizend, dat is hetgeen overgelaten is in de breedte,

voor aan de vijf en twintig duizend, dat zal onheilig zijn, voor de stad, tot bewoning en tot
voorsteden; en de stad zal in het midden daarvan zijn. En dit zullen haar maten zijn: de
noorderhoek, vier duizend en vijfhonderd meetrieten; en de zuiderhoek vier duizend en
vijfhonderd en van den oosterhoek vier duizend en vijfhonderd; en de westerhoek vier duizend
en vijfhonderd. De voorsteden nu der stad zullen zijn, noordwaarts tweehonderd en vijftig, en
zuidwaarts tweehonderd en vijftig, en oostwaarts tweehonderd en vijftig, en westwaarts
tweehonderd en vijftig. En het overgelatene in de lengte, tegenover het heilig hefoffer, zal zijn
tien duizend oostwaarts, en tien duizend westwaarts; en het zal tegenover het heilig hefoffer zijn;
en de inkomst daarvan zal wezen tot onderhoud voor degenen, die de stad dienen. En die de
stad dienen, zullen haar dienen uit alle stammen Israëls. Het ganse hefoffer zal zijn van vijf en
twintig duizend meetrieten, met vijf en twintig duizend; vierkant zult gijlieden het heilig hefoffer
offeren, met de bezitting der stad.
Ezec. 48:21,22

LAND VAN VORST. En het overgelatene zal voor den vorst zijn, van deze en van gene zijde des

heiligen hefoffers, en van de bezitting der stad, voor aan de vijf en twintig duizend meetrieten des
hefoffers, tot aan de ooster- en westerlandpale, voor aan de vijf en twintig duizend aan de
westerlandpale, tegenover de andere delen, dat zal voor den vorst zijn; en het heilig hefoffer, en
het heiligdom des huizes, zal in het midden daarvan zijn. Van de bezitting nu der Levieten, en
van de bezitting der stad af, zijnde in het midden van hetgeen des vorsten zal zijn; wat tussen de
landpale van Juda, en tussen de landpale van Benjamin is, zal des vorsten zijn.
Ezec. 48:23-29

LAND VAN VIJF STAMMEN. Aangaande voorts het overige der stammen; van den oosterhoek tot

den westerhoek toe, Benjamin één snoer.
En aan de landpale van Benjamin, van den oosterhoek tot den westerhoek toe, Simeon één.
En aan de landpale van Simeon, van den oosterhoek tot de westerhoek toe, Issaschar één.
En aan de landpale van Issaschar, van den oosterhoek tot aan den westerhoek toe, Zebulon
één.

En aan de landpale van Zebulon, van den oosterhoek tot den westerhoek toe, Gad één.
Aan de landpale nu van Gad, aan den zuiderhoek zuidwaarts, daar zal de landpale zijn van
Thamar af, naar het twistwater van Kades, voorts naar de beek henen, tot aan de grote zee.
Dit is het land, dat gijlieden zult doen vallen in erfenis, voor de stammen Israëls, en dit zullen hun
delen zijn, spreekt de Heere HEERE.
Ezec. 48:30-34

STADSPOORTEN. Voorts zullen dit de uitgangen der stad zijn:

van den noorderhoek, vier duizend en vijfhonderd maten. En de poorten der stad zullen zijn
naar de namen der stammen Israëls; drie poorten noordwaarts; een poort van Ruben, een
poort van Juda, een poort van Levi.
En aan den oosterhoek, vier duizend en vijfhonderd maten, en drie poorten: namelijk, een
poort van Jozef, een poort van Benjamin, een poort van Dan.
De zuiderhoek ook vier duizend en vijfhonderd maten, en drie poorten: een poort van
Simeon, een poort van Issaschar, een poort van Zebulon.
De westerhoek, vier duizend en vijfhonderd; derzelver poorten drie: een poort van Gad, een
poort van Aser, een poort van Nafthali.
Ezec. 48:35a

TOTALE OMTREK. Rondom achttien duizend.

Ezec. 48:35b

NAAM VAN STAD. En de naam der stad zal van dien dag af zijn: DE HEERE IS ALDAAR.

Wat het verder ook mag zijn, Gods tempel is er alleen voor oprechte aanbidders – mensen met een heilig
leven, een gehoorzame wil en een rein hart.

CHRONOLOGIE EN COMMENTAAR
The Daily Bible, Copyright © 1984 Harvest House Publishers, Eugene, Oregon 97402
www.harvesthousepublishers.com
Met toestemming gebruikt. Nadruk en reproductie is in geen enkele vorm toegestaan.
BIJBELTEKSTEN
STATENVERTALING, Jongbloed-editie (1637-1888).
Public domain.

