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TER INLEIDING.

§ 1. De tijd waarin Ezechiel optreedt.
Tot recht verstand van het profetische boek van Ezechiel hebben we

ons allereerst een beeld te vormen met name van de politieke verhoudin-
gen van de dagen, waarin de profeet zijn arbeid verrichtte. Het was een
tijd van verwarring en krijgsrumoer, waarin de beide grootmachten van
dien tijd, Babel en Egypte, elkaar de hegemonie betwistten.

Farao Necho II (609-594) was door de Filistijnsche vlakte opgetrokken
naar Mesopotamia, om den Assyrischen usurpator Assur-uballit te steunen
in zijn poging, een nicuw Assyrisch rijk te stichten, en hem hulp te
bieden tegenover den oppermachtigen Nabopolassar van Babel.

Koning Josia (640-609), de krachtige en vrome reformator op Juda's
troon, die van 617/16 of Egypte's suzereiniteit had moeten dulden, trad
daarbij farao Necho in den weg, in de hoop Juda en Efrain van het
vreemde juk te kunnen bevrijden. In den slag bij Megiddo (609) werd
hij echter door Necho verpletterend verslagen, waarbij hij zelf den dood
vond op het slagveld (II Kon. 23 : 29).

Zijn zoon Joahaz werd na een kortstondige regeering van drie maanden
door Necho gevankelijk naar Egypte gevoerd (II Kon. 23 : 3034, Ez.
19 : 4), en vervangen door zijn ouderen broeder Eljakim, wiens naam
door Necho, ten bewijze van zijn vazalschap, veranderd werd in Jojakim
(608-597).

Na den slag bij Karchemis (605), waarin farao Necho door Nabopo-
lassars zoon Nebukadnezar verslagen wordt, is het met Egypte's heer-
schappij in de Syro-Palestijnsehe landen echter gedaan. Jojakim moet den
koning van Babel nu als leenheer erkennen.

Onder zijn regeering wordt de door Josia herstelde dienst des HEEREN
wederom verlaten en de afgoden- en hoogten-dienst weer in eere hersteld.

Nadat hij zich, omstreeks het jaar 600, tot afval van Babel had laten
verlokken (II Kon. 24 : 1), komt dan in 598 Nebukadnezar, die het beleg
slaat voor Jeruzalem. Gedurende dat beleg is Jojakim gestorven (II Kon.
24 : 6), misschien gesneuveld bij een uitval uit de stad en zoo onbegraven
blijven liggen (de „ezelsbegrafenis", die hem voorzegd was in Jer. 22 : 19,
vgl. 36 : 30). Zijn 18-jarige zoon Jojachin moet na drie maanden met zijn
moeder en heel het hof zich overgeven, en wordt met alle vorsten en
strijdbare helden en alle timmerlieden en smeden door Nebukadnezar
naar Babel gevoerd (II Kon. 24 : 14, 16). Onder deze ballingen was ook

Ezechiel.
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Toch was deze deportatie nog niet de volledige ondergang van het
koninkrijk Juda. Er bleef nog een groot deel van het yolk in Juda en
Jeruzalem achter, onder de regeering van Josia's jongsten zoon Mattanja,
wiens naam door Nebukadnezar veranderd werd in Zedekia (597-587).
Hij was een zwak en goddeloos vorst, niet opgewassen tegen de moeilijk-
heden waarvoor hij geplaatst werd, een speelbal in handen van een eer-
zuchtige hofkliek. AfgOdendienst en geweldenarij namen onder zijn regee-
ring hand over hand toe. Dat de wegvoering van 597 een oordeel Gods
was over de zonden des yolks, handen Zedekia en de achtergeblevenen
niet begrepen. Zij meenden dat de ballingen van 597 de zondaars waren,
die om hun afval door den HEERE waren getuchtigd en verworpen.
Maar waren zij zelf niet met zegeningen door den HEERE overladen?
Waren de bezittingen der ballingen niet in hun handen overgegaan?
Daarom zagen die achtergeblevenen hoonend op die weggevoerden neer,
die in den vreemde de straf hunner zonde dragen moesten (Ez. 11 : 15).
Jojachin en de zijnen waren de slechte, door den HEERE verworpen
vijgen, zij daarentegen waren zeer goede vijgen (Jer. 24).

Door de toenemende goddeloosheid onder de in Juda en Jeruzalem
achtergeblevenen kon het oordeel echter niet uitblijven. Na verschillende
intrigues, waarbij in 594 gezanten van Edom, Moab, Ammon, Tyrus en
Sidon te Jeruzalem kwamen om met de Egyptisch-gezinden over de
mogelijkheid van een opstand te beraadslagen (Jer. 27), werd eindelijk,
ondanks Jeremia's vermaningen (Jer. 4 : 7, 13; 5 : 15-17), de opstand
van Zedekia tegen Babel een feit. Steunende op Egypte (Ez. 17 : 15) en
Fenicie, Ammon en Moab, gaat Jeruzalem de laatste worsteling aanvangen
om de oude zelfstandigheid te herwinnen.

Nebukadnezar komt dan naar het Westen, waarbij hij zijn hoofdkwartier
opslaat te Ribla aan den Orontes (Ez. 21 : 21), om vandaar uit zoowel

tegen Juda als tegen Fenicie te kunnen opereeren.
In het begin van 588 wordt het beleg om Jeruzalem geslagen (II Kon.

25 : 1, Ez. 24 : 1, 2). De komst van farao Hofra, die met een leger ter
ontzetting kwam opdagen, dwong de Chaldeen het beleg tijdelijk te
onderbreken (Jer. 37 : 5-10), dat echter na diens nederlaag werd voortgezet
en duurde tot het begin van Juni 587, toen Jeruzalem vie!, tempel en stad
verbrand werden en weer een deel van het yolk werd weggevoerd, in
583 nog weer door anderen gevolgd (Jer. 52 : 30). Zedekia, die getracht
had uit Jeruzalem to vluchten, werd gegrepen, en naar het Babylonische
boofdkwartier te Ribla gevoerd. Nadat zijn zonen en vorsten daar voor
zijn oogen waren geslacht, werd hij van het licht zijner oogen beroofd en
naar Babel gezonden (Jer. 52 : 10 v.). Alleen de allerarmsten (vgl. Jer.
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39 : 10) mochten in het land achterblijven, over wie Gedalja, een vriend
van Jeremia, tot stadhouder aangesteld werd. Nadat deze echter door den
Davidide Ismael is vermoord, vluchten de meesten naar Egypte, ook
Jeremia en Baruch meenemende, om voor Nebukadnezars wraak zich te
bergen (II Kon. 25 :22 v.; Jer. 40 v.).

Het oordeel des HEEREN is dan aan stad en tempel voltrokken.

§ 2. De profeet Ezechiel.
Ezechiel — wiens naam beteekent: God is sterk, of: God maakt (of

make) sterk — behoorde tot de ballingen, die in 597 met koning Jojachin
waren weggevoerd in ballingschap. Hij woonde met een kolonie ge-
deporteerden te Tel-Abieb (1 : 1), dat naar Hebreeuwsche woordafleiding
de beteekenis heeft van „Koren- of Arenheuvel", maar naar Babylonische
afleiding waarschijnlijk de beteekenis heeft van „Zandheuvel" of „Vloed-
heuvel", een van de „stormvloedheuvels", die in overoude tijden door
stormvloeden opgeworpen waren. Het lag „aan den oever van de rivier
den Chebar", waarschijnlijk een voor irrigatie gegraven kanaal, misschien
de tegenwoordige Sjatt en-Nil, die nu nog door het oude Nippoer stroomt
en 36 M. breed is.

Uit de beschrijving die Ezechiel van zijn eigen verblijf en dat van
zijn medeballingen geeft, blijkt dat wij niet aan gevangenen, maar alleen
aan weggevoerden te denken hebben. Zij mochten huizen bouwen, konden
bezittingen hebben en akkerbouw beoefenen. Op den duur hadden velen
het goed in het vreemde land, tenminste zoo goed, dat zij niet wilden
terugkeeren, toen dit hun mogelijk was.

Ezechiel was de zoon van den priester Boezi, die misschien tot de
Zadokieten heeft behoord en in ieder geval in den tempel te Jeruzalem
het priesterambt heeft bediend. Misschien heeft hij daaraan zijn weg-
voering in ballingschap te danken gehad, indien daarover althans niet door
het lot beslist was, waarop Ez. 24 : 6 schijnt te zinspelen. Hij woonde,
overeenkomstig het advies van Jer. 29 : 5, in het oord der ballingschap
in een eigen huis (3 : 24, 8 : 1). Hebben wij het dertigste jaar uit 1 : 1
als zijn dertigste levensjaar te beschouwen, welke verklaring het meest
voor de hand ligt, dan was hij geboren in 623. Uit het feit, dat hij
gehuwd was (24 : 16), blijkt trouwens, dat we ons hem niet al te jong
moeten voorstellen, al zegt Jozefus, dat hij in 597 nog een knaap was.

Hij was een man van breede ontwikkeling, blijkens zijn kennis van de
historie (zie 32 : 22, 24, 26), en iemand die terdege op de hoogte was
van wat er in de cultuurwereld van zijn dagen te koop was; de teekening,
die hij geeft van den wereldhandel der Feniciers (hoofdst. 26-28) en

7



zijn profetie tegen Egypte (29 v). stellen dat duidelijk in het licht.
Zijn dichterlijke geest wist in rijke en sprekende beelden zijn gedachten

te vertolken, zie o.a. slechts de gelijkenis van de twee arenden (hoofdst.
17), zijn klaaglied over Juda's vorstenhuis (hoofdst. 19) en het zwaardlied
in hoofdstuk 21. Ook treffen we vaak woordspelingen en alliteratie's bij
hem aan. Z66 zeer wist hij zijn hoorders door schoonheidsontroering te
boeien, dat de HEERE Zelf van hem zegt: Gij zijt hun als een die liefdes-
liederen zingt, die schoon van stein is en die wel speelt (33 : 32).

Met innige liefde was hij verbonden aan zijn yolk, waarvoor hij als
voorbidder optrad en aan welks verkiezing hij trots alles vasthield (9 : 8;
11 : 13). Meermalen moest de HEERE dan ook als het ware een zekeren
tegenstand bij den profeet overwinnen, voordat deze bereid was uitvoering
te geven aan de hem verstrekte opdracht.

Ten onrechte heeft men uit de wijze, waarop Ezechiel zijn profetisch
ambt uitoefende, wel afgeleid, dat Ezechiel een psychopaath was, een soort
epilepticus, althans een zenuwlijder in hooge mate, dien men niet voor
„vol" kan aanzien. Met name heeft men als bewijs daarvoor aangevoerd
het neerliggen als in verlamden toestand, meer dan een half jaar fang,
op zijn linkerzijde, en daarna nog veertig dagen op zijn rechterzijde,
waarbij hij het aangezicht strak in de richting van Jeruzalem gewend en
den ontbloten arm daartegen uitgestrekt moest houden, om tegen de
bloedstad te profeteeren (4 : 4-7). Verder wijst men dan nog op het met
stomheid geslagen zijn (3 : 22-27), het eten van zijn brood met beving,
en het drinken van zijn water met siddering (12 : 18), en het klappen in
de handen en het stampen met de voeten (6: 11).

In dit alles komt echter juist op ontroerende wijze tot uiting de vol.
komen overgave van Ezechiel, die met lichaam en ziel zich overgegeven
heeft voor den profetischen dienst des Heeren HEEREN. Dat het voort-
durend als verlamd nederliggen niet als een ziekelijk verschijnsel of
zenuwaanval te beschouwen is, blijkt duidelijk daaruit, dat Ezechiel zich
volkomen bewust was van de dingen, die om hem been gebeurden, en
in dien tijd ook verschillende handelingen moest verrichten. In plaats van
het nedervallen op zijn aangezicht (1 : 28; 3 : 23; 9 : 8; 11 : 13;
43 : 3; 44 : 4) als aanval van epilepsie te beschouwen, hebben we dat als
teeken van eerbied te zien, als uiting van de geweldige ontroering, die
den mensch vervult, zoodra hij tegenover God komt te staan. Dat bij de
stomheid van 3 :22-27 niet aan een ziekteverschijnsel, aan een tijdelijke
verlamming van de spraakorganen, te denken is, blijkt duidelijk hieruit,
dat de tijd van het zwijgen onderbroken zal worden door oogenblikken,
waarop de profeet niet alleen zal kunnen, maar zelfs zal moeten spreken
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op het nadrukkelijk bevel des HEEREN. De verklaring van Ezechiels
visioenen als gezichts- en gehoors-hallucinaties doet aan de realiteit van de
werking Gods in zijn bewustzijnsleven te kort (zie verder nog hier be-
neden, aan het eind van § 3). Evenals andere profeten: Jeremia in zijn
eenzaamheid en zijn ongehuwd blijven (15 : 17; 16 : 1 v.), Hosea (hoofdst.
1-3) en Jesaja (8 : 3) in hun huwelijksleven, heeft ook Ezechiel een
levende profetie voor zijn medeballingen moeten wezen. Alle profeten
Israels kunnen in zekeren zin lijders genoemd worden, die in hun lichaam
en uiterlijke levensomstandigheden mee hebben moeten doorleven, wat de
HEERE Teed van Zijn yolk.

Van eenige krenking van de geestvermogens is bij Ezechiel dan ook
geen sprake. Hij is een volkomen evenwichtige persoonlijkheid, die zich
goed rekenschap geeft ook van wat hij in visionairen toestand ziet en
hoort; ook zijn eigen hem veelszins vijandige omgeving beschouwde hem
als iemand, met wiens woord ernstig rekening moest worden gehouden,
getuige het feit dat Israels oudsten herhaaldelijk tot hem komen en soma
uren bij hem doorbrengen (8 : 1; 14 : 1; 20 : 1). In volkomen overgave
en zelfverloochening heeft hij zich gegeven voor den profetischen dienst
des Heeren HEEREN, om in opdracht van zijn Zender z66 te handelen,
als het best kon strekken tot heil zijns yolks; de geweldige spanning van
zijn zieleleven bij den naderenden val van Jeruzalem stelde hem daarbij
tot het plegen van die van het normale afwijkende verrichtingen in staat.

De laatst-gedateerde profetie van Ezechiel is uit 571 (29 : 17). Of hij de
vrijlating van Jojachin in 561 (Jer. 52 : 31) nog beleefd heeft, weten wij
niet. Volgens Joodsche overlevering is hij gedood door een overste der
ballingen, dien hij om zijn afgoderij bestrafte.

§ 3. De profetische werkzaamheid van Ezechiel.
In 593 werd Ezechiel tot profeet geroepen, om zijn profetischen arbeid

onder zijn medeballingen aan den oever van den Chebar te verrichten.
Den waan, als zou het zwaartepunt van het yolk des HEEREN liggen in
de achtergeblevenen te Jeruzalem, moet hij hun ontnemen. De bakermat
van het toekomstige Israel leert de HEERE hem zien in de ballingen, in
wier midden hij leeft (11 : 14-21), terwijl de achtergeblevenen in Jeruzalem
om hun zonden door den HEERE zullen worden geoordeeld. Ook door
verschillende symbolische handelingen moet hij den ondergang van stad
en tempel verkondigen, maar hij heeft bij die prediking zijn medeballingen
op het oog.

Zijn taak is het, hen op te wekken tot berouw en bekeering, en hun oog
te richten op den Heere HEERE, den Verbondsgod, Die tuchtigt, maar
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Die ook vergeeft; Die in heilige verbondswraak het trouwelooze yolk
graft om zijn zonden, maar Die ook Zijn beloften gedenkt en vervult
(16 : 53-63; 20 : 39-44). Moet Ezechiel eerst alle vleeschelijke verwachtingen

aan het yolk ontnemen, hij mag daarna toch ook het yolk troosten met
beloften van genade en herstel. Vooral in hoofdstuk 37, het visioen van
de dorre doodsbeenderen, die door het Woord en den Geest des HEEREN

weer gaan leven — beeld van het yolk Israel, dat door God weer wordt
opgericht — predikt hij de genade des HEEREN, die tevens een geestelijke
vernieuwing van het yolk met zich brengt (37 : 14; 36 :29, 33). Deze
geestelijke vernieuwing is het gevolg van het sluiten van een eeuwigen
vredebond (16 : 60, 37 : 26), een nienw verbond, waarvan de grondslag
is de vergeving der zonde, die de HEERE aan Zijn yolk schenken zal

(16 : 63).
Aan het einde van zijn boek teekent hij in een machtig visioen den

nieuwen tempel, die te Jeruzalem zal worden opgericht, beeld van het
geestelijk Sion, de gemeente Gods, waar de heerlijkheid des HEEREN
wonen zal tot in eeuwigheid. Verschillende malen geeft Ezechiel recht-
streeks de belofte van den komenden Messias, zoo in 17 : 22-24 onder het
beeld van het teere twijgje van den Libanon-ceder, dat worden zal tot een
machtigen ceder, waarin de vogelen des hemeis nestelen zullen, terwiji
op andere plaatsen van den Messias gesproken wordt als „Mijn knecht
David", die komen zal als Herder van 's HEEREN yolk (34 : 23 v.) en als

Koning over het hereenigde Juda en Efrain (37 : 24, 25). De woorden
van Ezechiel uit 37 : 26b, 27 worden door den heiligen apostel Paulus
aangehaald in zijn tweeden brief aan de gemeente te Corinthe (6 : 16).
De groote apostel-profeet van den Nieuw-Testamentischen dag geeft ons
hiermede het klare bewijs, dat Ezechiel, als hij van Israel profeteert, als
hersteld in zijn land, onder David, 's HEEREN knecht, als koning, niet
maar het vleeschelijk Israel bedoelt, maar het geestelijk Israel, de ge-
meente van Christus, het Koninkrijk Gods, onder onzen eeuwigen Koning

Jezus Christus.
Herhaalde malen wordt ook door Ezechiel uitgesproken, dat de HEERE

Zijn genade aan Zijn yolk bewijst, niet op grond van de smeeking van

Zijn yolk, maar „om den wille van Zijn heiligen Naam", en „opdat gij
ervaart dat Ik de HEERE ben" (20 : 39-44 en 36 : 19-24). Zoo wil de

HEERE Zijn yolk Israel tot beschaming over zijn zonden en tot inkeer

brengen. Die inkeer zal er niet zijn, opdat zij vergeving ontvangen zullen,

maar omdat zij vergeving van den HEERE verkregen hebben.

Bij meer dan een der overige profeten nemen de visioenen bij Ezechiel
een groote plaats in zijn profetische werkzaamheid in. Zijn visioenen zijn
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Goddelijke gezichten en symbolische voorstellingen, die evenals de sym-
bolische handelingen en allegorieen, die we telkens bij hem aantreffen,
dienen moeten, om met te meer nadruk oordeel en heil te kunnen ver-
kondigen. Ook anderen moeten den geweldigen indruk ondergaan, dien
Ezechiel bij het ontvangen zijner visioenen onderging. De HEERE liet
beelden en gestalten voor zijn geestesoog verrijzen, waarbij de band
tusschen lichaam en ziel was losgeraakt, zoodat een zelfbewuste geestelijke
aanschouwing ontstond. Zelfs blijkt uit Ezechiel 8, dat visioenen in anderer
bijzijn kunnen worden ontvangen, zonder dat zij daar iets van bemerken.
Zij krijgen er eerst kennis van, wanneer het visionair-geziene hun later
wordt meegedeeld (11 : 25).

§ 4. Het profetische boek van Ezechiel.
Het boek Ezechiel bevat verschillende dateeringen, die elkaar regelmatig

opvolgen, behalve in hoofdstuk 25-32. De vroegste dateering is die uit
1 : 1, Juli 593, terwijl de laatste dateering valt in April 571 (29 : 17). Er
zijn geen data uit de jaren 585-574. Blijkbaar is er een vrij lange periode
geweest, waarin de profeet gezwegen heeft. De val van Jeruzalem vormt
een keerpunt in zijn profetische werkzaamheid, die wij daarom in drie
tijdperken verdeelen kunnen: van zijn roeping in 593 tot den val van
Jeruzalem in 586, vervolgens de eerste tijd na dien val, en eindelijk de
tijd van 573 (40 : 1) tot 571 (29 : 17).

Na een inleiding over de roeping en taak van Ezechiel (1 : 1 — 3 : 21),
bat zijn boek zich in twee hoofddeelen verdeelen: een boek des gerichts
(3 : 22 — 32 : 32) en een boek des heils (hoofdstuk 33-48).

Beide zijn weer in twee deelen te splitsen. In het boek des gerichts
wordt eerst het naderende gericht over stad en tempel aangekondigd,
waarin weer verschillende groepen oordeelsaankondigingen te onderschei-
den zijn, terwiji daarna volgt de aanzegging van het gericht over de
heidenvolken, ook in groepen gerangschikt. Ook echter in deze profetieen

over de heidenvolken keert hij zich in de eerste plaats tot zijn eigen
landgenooten. Het bock des heils biedt na een inleiding, hoofdstuk 33,
ecrst troostprediking voor het yolk des HEEREN, hoofdstuk 34-39, en

schildert daarna het nieuwe Godsrijk, hoofdstuk 40-48.
Volkomen scherp is deze onderscheiding tusschen tie beide hoofddeelen

echter met. Ook in het bock des heils komen nog enkele passages voor,
33 : 21-33 en 34 : 1-10, die zakelijk tot bet eerste hoofddeel behooren, ter-
wijl er bovendien ook nog verschillende profetieen tegen heidenen in het
tweede hoofddeel te vinden zijn, zoo de profetie tegen Edom, 35 : 1-15,
en de ondergang van Gog, 38 en 39.
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Toch staan deze profetieen wel op de juiste plaats, wig de Godsspraak
tegen Edom in hoofdstuk 35 den achtergrond vormt voor de beloften van
36 : 1-15, en de ondergang van Gog de bezegeling is van Israels vredig

wonen in eigen land.
De in hoofdstuk 25-32, in minder streng-chronologische orde bijeenge-

voegde profetieen tegen de heidenvolken, naar hun inhoud hier gerekend
tot het boek des gerichts, vormen den overgang naar het boek des heils.
wig de ondergang van de daar genoemde omwonende volken en van de
wereldmachten Tyrus en Egypte, een voorwaarde is voor Israels herstel

en veiligheid in de toekomst.
We komen aldus tot deze hoofdverdeeling voor het boek Ezechiel

(voor meer-gedetailleerde indeeling zie men de inhoudsopgave achterin) :
I: INLEIDING: Ezechiels roeping tot profeet. 1 : 1 - 3 : 21.

II: EERSTE HOOFDDEEL Het boek des gerichts. 3 : 22 - 32 : 32.
A: Het gericht over Israel. 3 : 22 - 24 : 27.

1. Eerste groep oordeelsaankondigingen. 3 : 22 - 7 : 27.

2. De afgodische gruwelen in den tempel to Jeruzalem en het
daarover komende gericht. 8 : 1 - 11 : 25.

3. Tweede groep oordeelsaankondigingen. 12 : 1 - 19 : 14.
4. Derde groep oordeelsaankondigingen. 20 : 1 - 24 : 27.

B: Het gericht over de volken. 25 : 1 - 32 : 32.
1. Het oordeel over de vier omwonende volken. 25 : 1-17.
2. Het oordeel over Tyrus en Sidon. 26 : 1 - 28 : 26.

3. Het oordeel over Egypte en Farao. 29 : 1 - 32 : 32.
III: TWEEDE HOOFDDEEL: Het boek des heils. 33 : 1 - 48 : 35.

A: Inleiding. 33 : 1-33.
B: Troostprediking voor het yolk des HEEREN. 34 : 1 - 39 : 29.

1. De HEERE Zelf de goede Herder van Zijn yolk. 34 : 1-31.

2. Seirs gebergte door den HEERE verwoest en Israels berg-
land om Zijns Heiligen Naams wille gezegend. 35 : 1 -

36 : 38.
3. Israels yolk door den HEERE hersteld en de vijandelijke

machten voor goed ten ondergebracht. 37 : 1 - 39 : 29.
C: Het nieuwe Godsrijk. 40 : 1 - 48 : 35.

1. De nieuwe tempel. 40 : 1 - 43 : 12.
2. De tempeldienst. 43 : 13 - 46 : 24.

3. Het heilige land en de heilige stad. 47 : 1 - 48 : 35.
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Ezechiel 1 : 1-4

INLEIDING: EZECHIELS ROEPING TOT PROFEET.

1. Opschrift en dateering.

1 : 1 Te midden van de ballingen, die met koning Jojachin 1)
waren weggevoerd uit het land der vaderen, woonde ik
aan de rivier den Chebar, „het groote kanaal", dat als een
zijtak van den Eufraat door het gebied van Nippoer stroomt.
In mijn dertigste levensjaar 2 ), waarin ik naar Mozes' wet 3)
mijn priesterlijk ambt had moeten aanvangen, geschiedde
het op den vijiden dag van de vierde maand, de maand
Tammoez 4 ), dat de hemel zich voor mij ontsloot en ik
visioenen zag, die God mij zien liet en waarin God Zichzelf

2 aan mij openbaarde. Het was het vijfde jaar van de weg-
3 voering van koning Joachin 5 ). Dail-, in het onreine land

der Chaldeen, aan de oevers van den Chebar, geschiedde
op die genoemde datum het woord des HEEREN uitdrukke-
lijk tot mij, Ezechiel, den zoon van Boezi. De kracht des
HEEREN greep mij daar aan, waardoor ik, de priesters-
zoon uit het geslacht der Zadokieten, geroepen werd tot
profeet.

2. Ezechiels roepingsvisioen.

	4	 Vanuit het Noorden — vanwaar ook de groote heirweg
komt, die over Ribla naar Jeruzalem voert, de plaats waar

1) In het jaar 597 v. Chr.
2) Ezechiel spreekt alleen van „het dertigste jaar", zonder eenige nadere

aanduiding, waar dit dertigste jaar vanaf gerekend moet worden. Uit de vele
dienomtrent gemaakte gissingen is hier een gekozen, die zich als de meest voor
de hand liggende aanbiedt.

3) Zie Num. 4 : 3.
4) Gelijk met onze maand Juni/Juli.
5) Dus het jaar 593 v. Chr.
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de tempel des HEEREN staat — zag ik voor mijn ver-
rukten blik een stormwind naderkomen: een groote wolk,
die door onafgebroken vuurvlammen en bliksemschichten
den indruk wekte van een onweder. Maar 't was toch heel
anders. Er was niet alleen een vurige lichtgloed rondom,
maar ook daar middenin een belle lichtschittering: zoo iets
als het edelste metaal, dat glansde uit het midden van het
vuur en in zijn zuiver-reine schittering weerkaatsing was

5 van goddelijke heerlijkheid. En daar middenin zoo iets als
vier wezens, bruisend van levensvolheid, die in hun ge-

6 gedaante het voorkomen hadden van een mensch. leder van
die vier wezens had vier aangezichten en vier vleugels. Zoo
waren die levensvolle wezens in hun alzijdigheid dragers
van den troonzetel van Hem, Die de eenige Wereldbeheer-
scher is.

7	 De beenen van die levensvolle wezens fonkelden als
gepolijst koper. Recht waren die beenen en onbuigbaar,
zonder kniegewricht, zoodat zij zich niet behoefden om te
wenden, in welke richting zij ook gingen, terwijl zij rustten
op een soort balvormige voet. Ook hun voeten konden daar-
om altijd recht voor zich uitgaan, zonder dat zij zich ooit
voor een zijwaartsche of achterwaartsche beweging behoef-
den om te wenden.

8 Onder hun vleugels hadden de levensvolle wezens aan
hun vier zijden menschelijke handen. En wat verder de
aangezichten en de vleugels van die vier wezens betreft:

9 hun vleugels waren paarsgewijze verbonden, en omdat naar
iedere windstreek een aangezicht gekeerd was, behoefden
ook hun aangezichten zich niet om te wenden, in welke
richting zij ook gingen; ze gingen steeds recht vooruit.

10 Aan de voorzijde geleek het aangezicht van elk van de
levensvolle wezens op het aangezicht van een mensch,
rechts hadden ze alle vier een gezicht als een leeuw, links
een stierengezicht en van achteren het gezicht van een
adelaar. Z66 grout was de bruisende levensvolheid,
waarvan zij geheel vervuld waren, dat die haar uitdrukking
alleen vinden kon in de geestkracht van den mensch, de
onverschrokken dapperheid van den koninklijken leeuw, de
ongebroken kracnt van den Stier en het hoog-opstrevend ver-
mogen van den adelaar.
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11 Twee van de vleugels waren bij alle vier de wezens
naar boven uitgespreid, zoodat de uiterste punt van den
rechtervleugel des eenen raakte aan de uiterste punt van
den linkervleugel des anderen, waardoor de uitgespreide
vleugels met elkander een kwadraat vormden.

Met hun beide andere vleugels bedekten de wezens
hun lichaam; voor de al-doordringende heiligheid des

HEEREN moeten ook deze troongeesten zich omhullen.
12 Door hun vleugels waren de levensvolle wezens vol-

komen vrij in hun beweging door het luchtruim. Met
elkander vormden ze door de onderlinge verbondenheid
der naar boven gespreide vleugels een wel-gesloten eenheid.
Daardoor wareh zij ook volkomen harmonisch in hun
voortbewegen.

Zoo bewogen zij zich in volkomen vrijheid en harmoni-
sche eenheid alien recht voor zich uit. Waarheen hun geest
gaan Wilde, daarheen gingen ze, zonder dat zij zich ooit
behoefden to wenden of keeren.

13 In den vierhoek tusschen de levensvolle wezens was
iets dat er uitzag als gloeiende kolen. Een levensbeweging
van hellen vuurgloed, die vlamde als fakkels en tusschen
de wezens heen en weer schoot als bliksemstralen. Een lichte
vuurgloed, heiligend, reinigend, glanzend. ZOO ontzaglijk was
die gloed, dat hij ook in bliksemschichten naar buiten schoot
en alles hulde in een krans van vuur en baadde in een zee

14 van licht. Ook de levensvolle wezens zelf schoten telkens als
bliksemstralen heen en weer.

15 Bij nauwkeuriger toezien zag ik verder, dat er op den
grond naast de levensvolle wezens, op de hoeken van het
kwadraat, vier raderen waren, bij elk van de vier wezen,

16 een rad. Die raderen zagen er uit en waren geslepen als
glanzend kristal, zoodat ze de stralenbundels van de vlam-
mende fakkels en het licht van de flitsende bliksemschich-
ten duizendvoudig weerkaatsten. De vier raderen hadden
alle denzelfden A' orm. Ze waren zoo gemaakt, dat het
was, of in het midden van elk rad een ander rad was:
of elk rad samengesteld was uit twee even groote, recht-

17 hoekig op elkander staande raderen. Evenals bij de beenen
van de levensvolle wezens was hierdoor ook bij de raderen
beweging mogelijk in Ale richtingen zonder dat zij zich be-
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hoef den te wenden of draaien.
18 In overeenstemming met de geheele verschijning, die

ik aanschouwde, waren de velgen van de vier raderen vol
majesteit en vreeselijkheid. Rondom waren ze vol oogen,
als symbolische uitdrukking van de alwetendheid en voor-
zienigheid des HEEREN, waardoor Hij in staat is al het
goede te beloonen en al het kwade te straffen.

19 De beweging van de raderen was geheel in harmonie
met die der levensvolle wezens en werd daar volkomen door
beheerscht. Alles wat ik aanschouwde vormde een onver-
brekelijke harmonische eenheid. Als de wezens gingen,
gingen ook de raderen naast hen, en als de wezens zich
verhieven van den grond, verhieven zich ook de raderen.

20 Dezelfde geest, die de wezens beheerschte, beheerschte ook
de raderen. Waarheen de geest der levende wezens gaan
wilde, daarheen gingen de raderen; tegelijk met de wezens
verhieven zij zich, want het was een zelf de geest, die in

21 beide was. Als de wezens gingen, gingen ook de raderen;
als die stonden, stonden ook de raderen; verhieven zij zich
van den grond, dan verhieven zich de raderen naast hen.
Nooit werd hun eenheid verbroken, omdat de wezens en
de raderen door denzelfden geest gedreven werden en de
beweging van beide beheerscht werd door de kracht Gods,
die alles vervulde, en steeds geschiedde naar het bestel van
Hem, Die in alien en alles werkte.

22	 Dat was echter nog niet alles wat ik aanschouwen
mocht.

In hoogen koepel zich welvend boven de hoof den der
levende wezens zag ik iets als een uitspansel, verblindend

23 glanzend als fonkelend ijskristal. Onder dat uitspansel waren
de vleugels der levensvolle wezens naar elkander toe uitge-
spreid. Zij waren de troondragers, die den majestueuzeii
troonwagen des HEEREN als het ware droegen door de
bliksemsnelle beweging hunner vleugels, terwijl zij met hun
beide andere vleugels van weerszijden hun lichaam bedek-

24 ten. Als zij gingen, hoorde ik den wiekslag hunner vleugels
als het bruisen van vele wateren, als de stem van den God
der eere als Hij dondert, ja, als 't gedruisch van een leger-
plaats, als 't optrekken van de heirscharen des HEEREN.

25	 Plotseling echter hield dat alles op. De vleugels ruisch-
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ten niet meer; de wezens stonden stil en lieten hun vleugels
neer. Het troongevaarte was tot vlak bij mij genaderd.
Toen hoorde ik een geluid, komende van boven het uit-
spansel, dat boven het hoofd der vier wezens zich welfde.
Ook op het bovenste gedeelte van de verschijning werd daar,

26 door mijn aandacht gevestigd. 1k zag boven het uitspansel
iets, dat in zijn liemelsblauwen glans er uitzag als saffier-
steenen, 't was, alsof het een troop was, uit saffier gehouwen.
Daarbovenuit verhief zich een Gestalte als een mensch. Ik
zag iets, dat glansde als het edelste metaal, en rondom om-
geven was door iets, dat den indruk maakte van vuur. Zoo
was dat, wat geleek op het gedeelte boven zijn lendenen.
En van wat geleek op het gedeelte beneden zijn lendenen,
zag ik iets, dat er uitzag als vuur, met een aureool van licht
er omheen. Louter vuur was de Gestalte, want voor alle
onheilige zondaren en trouwelooze bondsbrekers is God een

28 brandende oven en een verterend vuur. Maar dat toch niet
alleen. Bij den verterenden gloed van Gods gerechtigheid
straalde ook het vertroostend schijnsel van Gods barmhartig-
heid. Want die aureool van licht, rondom wat er uitzag
als vuur, geleek op den regenboog. De HEERE is niet alleen
de geduchte VerbondsGod, Die met Zijn verbondswraak de
trouwelooze schenders van Zijn verbond treft, maar ook de
Barmhartige, Die den wederkeerenden trouwe houdt en ge-
nade bewijst.

ZOO zag de verschijning van de heerlijkheid des
HEEREN er uit, die ik aanschouwen mocht, daar, in het
heidensche land, ver van de heilige stad en den tempel to
Jeruzalem, in het land der Chaldeen.

Nu begreep ik, dat de heerlijkheid des HEEREN aan
de stad Jeruzalem of aan den tempel niet gebonden was.
Ook in het door afgodendienst verontreinigde land der
Chaldeen, ver van Sions tempel, kon en wilde de HEERE
Zich nederbuigen tot hen, die daar als ballingen wegge-
voerd waren aan de oevers van den Chebar. De HEERE was
evengoed in Babel als in Kanain. Hij is de God der gansche
aarde, Wiens heerschappij tot de einden der aarde, naar alle
vier de windstreken zich uitstrekt, en Die van alle levende
schepselen gediend worden wil. Daarom werd Zijn troon-
wagen gedragen door die vier levensvolle wezens, die in
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hun viertal de vier windstreken, dus: heel de aarde, sym-
boliseerden, en met hun vier aangezichten vertegenwoor-
digers waren van heel de schepselenwereld, van de men-
schenwereld en van de wilde dieren, van de huisdieren en
van de vogelenwereld. Maar gelijk bij de levensvolle wezens
van den troonwagen des HEEREN, zooals zij tesamen een
vierhoek vormden, het menschelijk aangezicht steeds naar
buiten gekeerd was, zoodat het menschengezicht bij hun
gaan, in welke richting ook, steeds de leiding had, en niet
dat van een van de dieren, zoo is in de schepselenwereld,
die in haar geheel geroepen is God te dienen, de mensch de
eerst-aangewezene, om met heel die schepping Gode dienst-
baar te zijn, en aan dat dienen van God door de schepselen-
wereld leiding te geven. De HEERE, Die door deze ver-
schijning mij roepen wilde tot mijn profetische taak, wilde
op deze wijze mij te verstaan geven, dat ik zonder voorbe-
houd, met lichaam en ziel, mij te stellen had in Zijn dienst,
en onvoorwaardelijk gehoorzamen moest aan Zijn bevel, en
met volkomen overgave mij had te laten leiden door Zijn
kracht.

Maar dat was niet het eenige. Nog meer wilde de
HEERE door dit roepingsvisioen mij te verstaan geven, juist
met het oog op de profetische taak, die mij wachtte. Im-
mers, de levensvolle wezens, die in al hun beweging geheel
bestuurd werden door de kracht van Hem, Die op den
troonwagen zat, gingen steeds recht voor zich uit. En ook
de raderen bij de wezens, hoe een wirwar van beweging
zij ook schenen te zijn, zij werden toch ook bestuurd door
dezelfde kracht en bewogen zich steeds in rechte lijnen voor-
waarts. Nu verstond ik, dat de HEERE in Zijn Godsregeering
steeds langs rechte lijnen op Zijn doel afgaat. Het wereld-
gebeuren om mij heen, met de wegvoering van mijn yolk
naar het land der ballingschap, het maakte op mij den in-
druk van een chaotische verwarring. Nu begreep ik echter,
dat ook de wenteling van het historisch gebeuren door God
bestuurd werd, en er in de Godsregeering niets onzekers is,
maar dat de HEERE steeds recht toe recht aan op Zijn doel
afgaat. Geen rust was er in de raderen van den troonwagen.
Zoo is er ook in het wentelen van het raderwerk der wereld-
historie geen oogenblik rust. Altoos beweging, rustelooze
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wisseling in het wereldgebeuren, als bij wentelende wielen.
Maar — gelijk de velgen der raderen van den troonwagen
des HEEREN vol oogen waren — zoo is het niet het blinde
toeval of noodlot, waardoor het wentelen van het rad der
gebeurtenissen beheerscht wbrdt. Ook de wereldhistorie met
haar rustelooze wisseling en verandering wordt bestuurd en
geregeerd door Hem, Die op den troop zit; het is des
HEEREN wil, die Zich in alles voltrekt.

Dat was het heerlijke, dat bij al het huiveringwekkende
mij bemoedigen en troosten kon: hoe onbegrijpelijk de gang
der historie voor mij soms ook wezen mocht, het staat toch
alles onder Gods bestuur, en geschiedt alles met heilige
orde naar een vastgesteld plan.

De indruk, die dat alles op mij maakte, het aanschouwen
van dat machtige visioen van de lichtende troongestalte des
HEEREN te midden van het heidensche land, was zoo over-
weldigend, dat er geen kracht meer in mij overbleef, en ik,
door heiligen schrik voor de grootheid des HEEREN over-
weldigd, op mijn aangezicht ter aarde stortte.

3. Ezechiels roeping.

Terwijl ik zoo voor de heerlijkheid des HEEREN
krachteloos ter aarde lag, was nochtans mijn bewustzijn in
mij niet gedoofd. Ik hoorde de stem van Iemand, die tot
mij sprak. Het was — gelijk ik uit de tot mij gerichte
woorden begreep — de HEERE Zelf, Die tot mij sprak

2 : 1 om mij een opdracht te verstrekken. Als „menschenkind" 1)
sprak de HEERE mij aan, opdat ik mijn broosheid en
sterfelijkheid, mijn nietigheid en afhankelijkheid mij recht
bewust zou zijn en geen oogenblik den oneindig verren af-
stand, die er is tusschen God en mensch, vergeten zou.
Tegelijk deed de HEERE mij echter ook verstaan Zijn neder-
buigende genade, dat God mij, nietig sterveling, als Zijn tolk
tusschen Hem en Zijn yolk gebruiken wilde. Want de

1 ) Meer dan 90 maal komt deze benaming voor in de profetie van Ezechiel,
en verder alleen nog in Dan. 8 : 17.
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HEERE zeide tot mij, dat ik mij oprichten moest op mijn
voeten, opdat Hij tot mij spreken zou. Zooals eens konings
dienaar staat voor den koning, zoo moest ik in eerbiedige

2 houding rechtop mij stellen voor mijn God. Zelf had ik
evenwel niet de kracht om op te staan. Onder het spreken
des HEEREN voelde ik echter een hoogere kracht in mij
indalen; het was dezelfde geest, die ook de levensvolle
wezens beheerschte en die in de raderen zijn macht be-
toonde, die ook mij nu aangreep en mij oprichtte, zoodat ik
stond op mijn voeten. De HEERE Zelf, Die door Zijn maje-
steit mij eerst neergeworpen had, hief mij nu op door kracht
die Hij in mij deed neerdalen, en maakte door Geest en
Woord mij geschikt voor mijn dienst. Hij Zelf is het, Die
Zijn instrumenten niet alleen kiest, maar hen daarna door
Zijn kracht ook bekwaamt tot het volvoeren van de taak,
die Hij hun opdraagt.

3 Toen hoorde ik ook de boodschap, die de HEERE aan
mij had. Want Hij zeide tot mij: Menschenkind, tot de
kinderen Israels zend Ik u; Mijn boodschap moet gij over.
brengen aan de ballingen in wier midden gij woont. Die
ballingen, die zoo hunkerend uitzien naar Babela onder-
gang en in wier hart de hoop gekoesterd wordt op Juda's
herstel, 1k zal u zeggen wat zij zijn: 

zij 
en af-

valligen! Tegen Mij zijn ze opgestaan, zij niet alleen, maar
ook hun vaderen. En tot vandaag toe volharden ze in die

4 zonde van afval van Mij. Maar geen schaamte bedekt hun
aangezicht, en geen berouw leeft in hun hart. Tot hen zend
1k u. Mijn boodschap moet gij hun overbrengen: „Zoo

5 zegt de Heere HEERE". i ) Het ziet er naar uit, dat zij naar u
niet zullen hooren, want zij zijn een wederspannig ge-
slacht 2 ). Maar — of zij naar u zullen hooren of dat zij het
zullen laten — een uitwerking zal uw prediking toch
hebbeh, namelijk deze, dat het yolk later zal moeten er-
kennen 3 ) dat God een profeet tot hen gezonden heeft, zoo-
dat ze — als ze niet hooren — toch niet te verontschuldigen
zullen zijn. Al zullen ze dan nu ook niet naar u luisteren,

1) Deze uitdrukking komt 217 maal voor.
2) Deze betiteling wordt 122 maal door Ezechiel gebruikt
3) Meer dan 50 maal heeft Ezechiel een dergelijke uitdrukking als: Zij zullen

erkennen, dat......
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het oogenblik zal komen, dat de waarachtigheid van uw
zending niet zullen kunnen loochenen; dat zij erkennen zul.
len dat het het woord des Heeren HEEREN is, dat gij tot
hen gesproken hebt. Daar zal Ik voor zorgen. De toekomst
zal u in het gelijk stellen.

6 Wees daarom voor hen niet bevreesd, menschenkind,
en vrees ook niet voor hun woorden. De tegenstand dien zij
u zullen bieden, zal pijnlijk zijn. Want zij zijn als distelen
en doornen, die prikken en steken elk die de hand naar
hen uitstrekt. Ja het zal zijn alsof gij op schorpioenen zit,
die doodelijk verwonden al wie hen nadert. Want ze zijn
een wederspannig geslacht!

7 Doch breng gij slechts uw boodschap, die Ik u geven
zal, en laat door geen vrees en door geen afwijzing u daar-
van weerhouden. Spreek gij slechts de boodschap die Ik
u geef, of zij naar u hooren willen of niet. Want weder-
spannig zijn ze!

8 Maar wees dan op uw hoede, dat gij niet uit vrees voor
uw yolk in dezelfde zonde vervalt van wederspannigheid
tegen Mij, als waaraan zij zich schuldig maken. Zelf moet
gij onvoorwaardelijke gehoorzaamheid betoonen tegenover
Mij.

Hoor daarom, menschenkind, wat Ik tot u spreek. Doe
uw mond open en eet wat Ik u geef, opdat gij daarin een
doorslaand bewijs van gehoorzaamheid geven moogt.

9 Toen zag ik, en zie, er was een hand naar mij uitge-
strekt, en zie, daarin was een boekrol, die mij toegereikt
werd, opdat ik die eten zou. Eerst moest ik echter zien, wat
ik zou gaan eten. Daarom ontrolde Hij de boekrol voor mij.
Toen zag ik, dat ze aan beide zijden beschreven was, met
een jammerlijken inhoud: weeklachten en zuchten en jam-
meren. Nu begreep ik dat mijn profetische arbeid niet
alleen volkomen zelfovergave van mij eischte, maar ook,
dat het geen blijde boodschap zijn zou, die ik to brengen
had. Allereerst oordeelsprediker zou ik moeten wezen, die
spreken zou van ondergang en dood, van ellende en ver-
woesting.

	

3 : I	 Toen zeide Hij tot mij: Menschenkind, eet wat u toe-
gereikt wordt; eet deze rol, en ga dan, en spreek tot het

2 huis Israels. En ik opende mijn mond en Hij lies mij die
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rol eten, ten teeken dat Hij Zelf mij telkens de woorden
3 in den mond geven zou, die ik spreken moest. En Hij zeide

tot mij: Menschenkind, spijzig uw lichaam met deze rol
die Ik u geef, en vul er uw ingewand mee. Want des
HEEREN woord, dat ik brengen moest, moest ik ten voile
in mij opnemen, het moest als het ware vleesch en bloed
van mij worden, opdat er later geen aarzeling bij mij zijn
zou of wat ik sprak ook waarlijk des HEEREN woord was.
Toen at ik die rol op, die mij toegereikt werd, en ze was
in mijn mond zoo zoet als honig. Al was ik dan bedroefd
over de boodschap die ik brengen moest, toch vervulde ook
een heilige vreugde mijn ziel, dat ik tot zoo'n bijzonderen
dienst geroepen werd, dat ik boodschapper des HEEREN
zou mogen zijn. Hierdoor werd ik ook gesterkt om het

4 verdere te dragen, dat de HEERE mij te zeggen. had. Want
Hij zeide tot mij: Isom, menschenkind, ga tot het huis

5 Israels en spreek tot hen Mijn woorden. Want gij wordt
niet gezonden tot een yolk, welks taal voor u onbegrijpelijk
is en die u tegenklinkt als het onverstaanbaar gestamel van
een kind; neen, tot het huis Israels wordt gij gezonden!

6 Niet naar vele vreemde volkeren, waar de vreemde taal
voor hen een beletsel zijn zou om naar uw boodschap te
hooren, zoodat uw woord bij hen geen ingang vinden zou.
Zelfs als Ilk u naar zulken henenzond, dan nog zouden zij

7 naar u luisteren. Maar het huis Israels zal naar u niet willen
hooren, omdat zij naar Mij niet hooren willen. Uw profe-
tisch woord zal bij hen afstuiten op onwil tegenover Mij,
Die u gezonden heb. Want zij hebben alien tesamen een
stalen voorhoofd, waar de onboetvaardigheid en onbe-
schaamdheid op te lezen staat, en een verstokt hart.

8 Maar let op, Ik maak uw aangezicht even hard') als
het hunne en uw voorhoofd even hard als hun voorhoofd.
Tegenover him volharding in het afwijzen van uw woord,
zal Ik ii doen volharden in het prediken daarvan. Zooals
zij onaandoenlijk voor uw prediking zijn, zoo moet gij van
uw kant even pnaandoenlijk zijn voor wat zij ii zullen aan-

1 ) In vs 7-9 komt vier malen voor het woord chazaq = hard, onbeschaamd;
een zinspeling op Ezechiels naam, waar hetzelfde woord in voorkomt, en die
beteekent: God is sterk, of: God maakt (of make) sterk, maakt mij onvervaard
bij de oordeelsaankondiging.
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9 doen. Ja, 1k zal uw voorhoofd maken als een diamant, har-
der dan een keisteen. Hebben uw hoorders al een stalen
voorhoofd, vrees niet, diamant is harder dan staal en schrijft
daarin al wat het wil, zonder dat het staal ook maar een
krasje kan maken in een diamant. Vrees daarom niet voor
hen, al gaat het ook hard tegen hard. Ga onvervaard voort
met het volbrengen van uw taak, al zijn ze ook nog zoo
wederspannig.

10	 Verder zeide de HEERE tot mij: Menschenkind, neem
al de woorden die 1k tot u spreken zal, in uw hart op en

11 hoor ze met uw oor, en kom, ga tot de ballingen en breng
het hun als Mijn boodschap over: „Zoo zegt de Heere
HEERE". Uw yolk zijn ze, Mijn yolk zijn ze niet meer.
Breng hun Mijn boodschap over, of zij naar u luisteren of
dat zij het laten.

12 Dezelfde kracht, die bij den aanvang van het spreken
des HEEREN, mij opgericht had op mijn voeten, hief mij
daarna op en voerde mij weg. Achter mij hoorde ik een ge-
weldig gedruisch, het gedreun als van een aardbeving, door-
dat de heerlijkheid des HEEREN zich verhief van haar

13 plaats; 't was de wiekslag van de vleugels der levensvolle
wezens, die tegen elkander stootten, en het ijlen van de
raderen, het geluid van een geweldig gedruisch.

14 Maar de kracht die mij opgericht had op mijn voeten,
hief mij op en voerde mij weg. De opdracht was gegeven.
Mijn taak wachtte mij. De heerlijkheid des HEEREN was
niet meer voor mij, maar achter mij. Zij bleef niet bij mij.
Waar zij heenging, dat had ik verder niet noodig te weten.
1k moest naar de ballingen, naar mijn eigen yolk, met de
onheilsboodschap des HEEREN, om tot hen te getuigen van
komenden jammer. Zoo moest ik hun toch reeds zoo bange
lijden verzwaren.

Toen kwam er bitterheid in mijn gemoed, terwiji ik
heenging. Bitterheid, omdat de opdracht des HEEREN mij
tegenstond. Mijn gedachten vermenigvuldigden zich in mijn
binnenste. Felle toorn en gramschap rees in mij op, terwijl
ik mij geweldig aangegrepen gevoelde door de kracht des
HEEREN.

15	 Zoo kwam ik weder tot mijzelf, terwijl ik, zat tusschen
de ballingen, die in Tel-Abieb 1), aan de rivier den Chebar
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woonden. Zeven dagen lang zat ik verbijsterd, verstomd,
sprakeloos in hun mid den. Maar in mijn binnenste woedde
een storm van verzet. Daar werd een ontzaglijke worsteling
gestreden; want zwaar voelde ik, in mijn tegenzin tegen de
opdracht des HEEREN, op mij drukken de kracht des
HEEREN, die mij aangegrepen had.

4. Ezechiels taak.

3 : 16 Na afloop van die zeven dagen, toen ik na zware inner-
lijke worsteling tot volkomen eenswillendheid met den
HEERE gekomen was, kwam het woord des HEEREN tot
mij, om mijn ontzaglijke verantwoordelijkheid tegenover

17 mijn volksgenooten mij op het hart te binden. Wederom
sprak de HEERE mij aan als „menschenkind", om ook nu
weer mijn eigen nietigheid mij te doen verstaan, opdat ik
vooral niet meenen zou, dat ik tegenover mijn hoorders eenig
gezag aan eigen waardigheid ontleenen kon. Alle gezag voor
mijn woord en recht om gehoord te worden, zou ik alleen
daaraan kunnen ontleenen, dat de HEERE mijn Zender was.
ZOO sprak de HEERE tot mij: Menschenkind, tot een
wachter heb Ik u aangesteld over het huis Israels. Zooals
een wachter, wien de veiligheid van een gansche stad toe-
vertrouwd is, bij dag en bij nacht moet uitzien of er geen
vijand nadert en bij de eerste dreiging van het gevaar on-
middellijk alarm moet blazen, zoo moet gij ook ten alien
tijde gereed staan om zonder ophouden te waarschuwen,
zoodra er gevaar dreigt voor de zielen van hen, tot wie
u zend en die aan uw opzicht zijn toevertrouwd. Mijn waar-
schuwing moet gij aan hen overbrengen. Uit Mijn mond
zult gij het woord van strafdreiging haoren over goddeloos-
heid en zondig levensgedrag, en daarmede moet gij van
Mijnentwege hen waarschuwen. Als gij dat nalaat, zult ge
een verschrikkelijke verantwoordelijkheid op u laden, die
bloedschuld over u brengt.

1 ) Over de beteekenis van Tel-Abieb, zie Inleiding § 2; het is herleefd in
de tegenwoordige Joodsche kolonie Tel-Aviev, bij Jaffa.
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18 Niet maar tot het yolk in zijn geheel zend 1k u, ook
voor ieder lid van het yolk in het bijzonder draagt gij ver-
antwoordelijkheid en hebt gij daarom een task te vervullen.

Als Ik tot den goddelooze zeg: „Gij zult zeker sterven",
en gij waarschuwt hem niet en gij zegts niets om dien godde-
looze van zijn zondig gedrag of te manen ten einde hem
in het leven te behouden, dan zal die goddelooze sterven.
En dat zal zeker zijn eigen schuld zijn. Om zijn eigen
goddeloosheid zal hij sterven. Maar door uw zwijgen hebt
gij bloedschuld op u geladen. Gij zijt gelijk aan een moorde-
naar, Het bloed van dien goddelooze, die in zijn zonde

19 gestorven is, zal Ik van uw hand eischen. Maar als gij hem
wel gewaarschuwd hebt, doch hij slaat uw woorden in den
wind en wil niet breken met zijn goddeloosheid en met zijn
zondig levensgedrag, dan zal hij ook wel door zijn eigen
zondeschuld sterven, maar gij gaat dan vrij uit. Gij hebt dan
niet te boeten voor zijn dood. Gij hebt uw leven gered.

20 Uw verantwoordelijkheid gaat echter ook nog een
andere richting uit. Stel een ander geval. Er is een recht-
vaardige, een die in zijn leven met Gods wet schijnbaar wilde
rekenen en in 's HEEREN wegen wilde gaan. Plots komt er
bij hem een andere levenskeuze tot openbaring. Hij breekt
met zijn vromen levenswandel. 't Is maar niet dat hij uit
zwakheid in zonde valt, maar hij geeft aan de goddeloosheid
zich over. Dan kom Ik hem tegen, opdat het tot een
definitieve beslissing bij zoo iemand komen zal; een van
beide: of terugkeeren van Zijn goddeloosheid, Of welbewust
daarin voortgaan. Door de levensleiding die Ik met hem
houd, zal het dan met volle bewustheid tot een van beide
bij hem moeten komen: Of vooruit, Of terug. Als hij dan in
zijn goddeloosheid voortgaat en zich verhardt, zal hij
sterven. Gij had hem moeten waarschuwen, hem moeten
weerhouden van verder te gaan, opdat hij door bekeering
dat oordeel ontgaan ware. Als gij dat niet gedaan zult
hebben, hem niet gewaarschuwd hebt, zal die man, die
uiterlijk in zijn levenswandel zich eerst richtte naar Mijn
geboden, om zijn zonde sterven. En zijn vrome daden, die hij
vroeger gedaan had, zullen niet in rekening worden ge-
bracht om hem dat oordeel te doen ontgaan. Maar gij, door
uw nalatigheid, hebt bloedschuld op u geladen. Omdat gij
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gezwegen hebt en hem niet hebt gewaarschuwd, staat gij
schuldig aan zijn dood. Gij zijt aan een moordenaar gelijk.
Het Hoed van dien omgekomene zal Ik van uw hand

21 eischen. Maar als gij dien man NM gewaarschuwd hebt om
niet to zondigen, en hij heeft zich door u laten gezeggen en
hij breekt met zijn zonde, dan zal die vrome zeker in het
leven blijven, omdat hij zich liet waarschuwen. En gij hebt
dan Been bloedschuld op u geladen. Gij gaat vrij uit. Gij
hebt uw leven gered.
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EERSTE HOOFDDEEL: HET BOEK DES GERICHTS.

A. HET GERICHT OVER ISRAEL.

I. EERSTE GROEP OORDEELSAANKONDIGINGEN.

1. Met ztvijgen en spreken in 's HEEREN dienst.

3 : 22 Wederom greep de kracht des HEEREN mij aan, in
Tel-Abieb, hoewel niet in diezelfde mate als toen ik in het
visioen de heerlijkheid des HEEREN aanschouwd had; en
de HEERE zeide tot mij: Sta op, ga uit naar het dal, dat
in de nabijheid is van den heuvel waarop Tel-Abieb ge-

23 legen is; daar zal Ik met u spreken. Toen stond ik op en
ging uit naar het dal. En zie, daar stond de heerlijkheid
des HEEREN, dezelfde heerlijkheid, die ik aan den
Chebar aanschouwd had. Zij kwam mij nu niet, gelijk
toen, tegemoet; ze stond daar als het ware op mij te wach-
ten. Ook nu werd ik weder overweldigd door de ontzaglijke
majesteit van mijn goddelijken Zender, zoodat ik nederviel

24 op mijn aangezicht. Maar ook dit maal voelde ik hoogere
kracht in mij indalen, die mij oprichtte, zoodat ik stond op
mijn voeten. En de HEERE sprak tot mij en zeide: Ga,
sluit u op in uw huis. Gij moogt u niet meer vrij onder
uw volksgenooten bewegen om tot hen te prediken en hen
te roepen tot bekeering. Gij moet u terugtrekken in uw

25 woning. Met onzichtbare banden zal ik u daar binden, zoo-
dat gij niet meer zult kunnen uitgaan om op dezelfde wijze
als tot hiertoe uw arbeid in hun midden te verrichten.

26 Ook zal uw tong u den dienst weigeren; Ik zal uw tong doen
kleven aan uw gehemelte, zoodat gij atom zult wezen en
door uw woorden hun niet meer tot een boetprediker zijn
zult. Hun wederspannigheid zal nu haar hoogtepunt be-
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reiken. Want zij zijn een wederspannig geslacht. Daarom
moet gij nu het oordeel hun aanzeggen, niet met woorden,
maar door teekenen, die door hun symboliek een geweldige
spraak van zich zullen laten. uitgaan. In uw zwijgen moet
gij voor uw omgeving een indrukwekkende prediker zijn

27 van Mijn onafwendbaren toorn. Toch zullen er ook oogen-
blikken komen, waarin het profetische woord nog weer in
hun midden weerklinken zal. Dat zal echter niet staan aan
uw eigen believen; het zal er alleen zijn op Mijn uitdrukke-
lijk bevel, wanneer en zoo dikwijls Ik Zelf dat wil. Dan zal
Ik tot u spreken en uw mond openen en gij zult het: „Zoo
zegt de Heere HEERE! Zoo spreekt de God des verbonds,
Die de almachtige Gebieder is en eeuwige Koning!" hun
doen hooren. Wat zij dan met die prediking doen willen, dat
ligt voor hun rekening. Wie er naar hooren wil, hoore, en
wie het laten wil, late het. Want zij zijn een wederspannig
geslacht.

2. Vier symbolische handelingen met haar verklaring.

a. De belegeling van Jeruzalem.

4 : 1 Daarom, menschenkind — zoo sprak de HEERE verder
tot mij, daar in het dal — daarom moet gij nu niet meer
in woorden, maar in daden tot hen prediken. Gij moet hun
aanschouwelijk onderwijs geven. In een viertal symbolische
handelingen moet gij hun zichtbaar voor oogen stellen de
oordeelen, die Ik over hen komen doe.

Neem u allereerst een nog niet hard-gebakken kleitafel,
zooals die in het land uwer ballingschap als schrijfmateriaal
gebezigd wordt. Leg die voor u en maak daarop een schets-

2 teekening van de stad Jeruzalem. Gij moet haar echter voor-
stellen als belegerd. Rondom de stad moet gij belegeraars
teekenen met belegeringstorens, waarmede de aanvallen op
de stadsmuren ondernomen worden. Gij moet ook een be-
legeringswal tegen haar opwerpen, waar de belegerde stad
geheel door ingesloten wordt. Ja, heele legerafdeelingen
moet gij in uw teekening tegen haar in het veld brengen, met
stormrammen en alle soorten belegeringswerktuigen.

Want zoo zal Jeruzalem belegerd worden. ZOO zal de
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koning van Babal zijn krijgsmacht tegen haar in het veld
zenden en met zijn legers het beleg slaan rondom Jeruzalem.

3 Uws volksgenooten meenen wel, dat Jeruzalem onover-
winlijk is. Ze denken dat Jeruzalem, waar de tempel staat,
de stad des grooten Konings, niet kAn ondergaan, omdat 1k
ingrijpen zal om haar te verlossen. Maar die hoop is ijdcl.
Het zijn hun zonden, die een scheiding gemaakt hebben
tusschen Mij en hen. Ook dat moet gij hun aanschouwelijk
voorstellen, menschenkind. Daarom moet gij een ijzeren
bakplaat nemen, zooals die bij brood-bakken gebruikt
wordt, en die moet gij als een ijzeren muur stellen tusschen
u en de stad. Zooals die ijzeren plaat dan scheiding maakt
tusschen u, Mijn profeet, en de belegerde stad, zoo zal er
ook een ondoordringbare scheidsmuur zijn tusschen Mij en
Mijn yolk, waar al hun gebeden tegen zullen afstuiten. Over
die plaat heen moet gij dan uw aangezicht toornig richten
tegen de belegerde stad, zoodat het duidelijk wordt, dat gij

7 het eigenlijk zijt die haar belegert. Daarbij moet gij uw
rechterarm dreigend tegen de stad opheffen en zoo uw pro-
fetisch woord tegen stad en tempel doen weerklinken1).

ZOO zal het den kinderen Israels duidelijk zijn, wat de
bedoeling is. Iedere balling, die die kleitafel ziet met de
teekening van de belegerde stad, en daarnaast u, Mijn
profeet, op den grond liggend, met het toornig aangezicht
en den opgeheven arm dreigend tegen de stad gekeerd, zal
begrijpen, dat het Mijn gramschap is, die tegen Mijn yolk
ontstoken is; dat Ik het eigenlijk ben, Die Jeruzalem be-
leger, en dat die belegeraars niet anders zijn dan werktuigen
in Mijn hand, die Ik gezonden heb om daardoor Mijn oor-
deel met al zijn ontzetting en onafwendbare zekerheid te
doen komen over de stad Jeruzalem.

b. Het dragen van Israels en Juda's zondeschuld.b

4	 Maar daarmede zijt gij, menschenkind, nog niet gereed.
Niet alleen Mijn handelingen tegen Jeruzalem moet gij in

1 ) Zakelijk sluit vs 7 zich aan bij de eerste symbolische handeling van
Ezechiel, waarin de profeet vertegenwoordiger des HEEREN is, en niet bij
de tweede, waarin hij vertegenwoordiger van het yolk is. Vs 7 wordt daarom
14 de eerste symbolische handeling besproken.
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beeld brengen, gij moet ook de plaats van het yolk innemen
en hun zichtbaar voor oogen stellen de ontzettende ellende,
die Ik over hen brengen zal. Uw eigen lichaamslijden zal
hun een ontroerende, aangrijpende prediking moeten zijn
van de zware straf, waarmede Ik hen straffen zal. Gij moet
u op uw linkerzijde leggen. Naar het Oosten georienteerd 1),
komt gij dan — uw aangezicht gekeerd naar die kleitafel
met de teekening van het belegerde Jeruzalem — aan de
noordzijde daarvan te liggen. Door dat liggen op uw linker-
zijde wordt dan de geografische ligging van het Noordelijk
rijk van Israel aangeduid. Al de dagen die gij op uw linker-
zijde ligt, moet gij de straf voor de ongerechtigheid van

5 het tien-stammenrijk dragen. De jaren van die straf hunner
ongerechtigheid reken Ik u toe in dagen. Voor ieder jaar
een dag. Daarom moet dat liggen op uw linkerzijde honderd-
negentig 2 ) dagen. duren. Want naar dat getal van jaren --
globaal berekend — zal ook de straftijd van het tien-
stammenrijk duren: honderdnegentig jaren van balling-
schap. Zoo moet gij eerst, in het liggen op uw linkerzijde,
de ongerechtigheid dragen van het rijk van Israel. En als

6 gij die honderdnegentig dagen volgemaakt hebt, dan moet
gij ook nog op uw rechterzijde gaan liggen, om zoo de
ongerechtigheid en de schuld van het rijk van Juda symbo-
lisch te dragen. Dat liggen op uw rechterzijde moet veertig
dagen duren; weer voor ieder jaar van den straftijd een dag.

8 Zoo moet gij machteloos blijven liggen, zonder dat gij u
van de eene op de andere zijde zult kunnen wenden. Ik Zelf
zal u dat onmogelijk makers. Met onzichtbare banden zal
Ik u binden, zoodat gij u niet zult kunnen omwenden, totdat
gij al de dagen van uw belegering voleindigd hebt.

Ontzaglijk lichaamslijden zal hierdoor uw deel zijn. Dat
onbewegelijke liggen, zoo lang achtereen, eerst op uw
linker-, daarna op uw rechterzijde, zal groote verzwakking

1) Zooals bij de Semieten gebruikelijk was, en niet, zooals bij ons, naar het
Noorden.

2) De Hebr. tekst heeft hier 390. Met de beste Grieksche handschriften zal
hier wel 190 te lezen zijn. Tusschen den dag waarop de HEERE hier tot Ezechiel
sprak, den twaalfden dag van de vierde maand van het vijfde jaar (Ez. 3 : 16)
en dan den vijfden dag van de zesde maand van het zesde jaar (Ez. 8 : 1) is
voor een termijn van 390 dagen geen ruimte. (Vergelijk Noordtzij, Korte Ver-
klaring Ezechiel, blz. 73/74).
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en inzinking van kracht voor u ten gevolge hebben. Maar
op die wijze moet gij juist een aangrijpende prediking zijn
voor de ballingen, dat de genadetijd nu voorbij is, dat de
tijd der bezoeking aanstaande is. Ook Juda zal niet worden
gespaard, maar in het lot van het tien-stammenrijk deelen.
Zij meenen wel, dat de tempel te Jeruzalem hun een waar-
borg is dat hun stad zal worden verschoond: uw aanschou-
welijke prediking moet het hun doen verstaan, dat Ik Mijn
oordeel over gansch Israel zal doen komen en dat ook Juda
door den jammer van de ballingschap zal worden getroffen.

c. De ellende van den honger.

9 Meen echter niet, dat uw symbolische prediking hier-
mede reeds ten einde is. Ook de ellende van den honger,
die in het belegerde Jeruzalem en daarna, tijdens de balling-
schap, hun deel zal zijn, moet gij hun zichtbaar voor oogen
stellen. Gij moet u daartoe verschillende soorten van granen
nemen: tarwe, waar gewoonlijk brood van bereid wordt, en
gerst, die in tijden van groote schaarschte ook nog wel door
menschen genuttigd wordt, en dan peulvruchten: boonen en
linzen, en verder ook nog de mindere graansoorten, die
anders voor veevoeder gebruikt worden: gierst en spelt. Die
moet gij samen in een pot doen en van dat mengsel moet
gij u „oorlogsbrood" bakken. ZOO hoog zal de nood stijgen,
dat ook brood van zulke gemengde samenstelling tot voedsel
dienen zal, dat alleen reeds door die vermenging tot onrein

12 brood gestempel wordt 1 ). Ja, die onreinheid van dat brood
moet tot den hoogsten trap worden opgevoerd. Niet op de

gewone wijze moogt gij dat brood bereiden, zooals anders
brood gebakken wordt. Als gerstebrood moet gij het bakken.
Maar niet op gloeiend gemaakte steenen. Zelfs niet op heete
asch van kolen of van hout. Er zal ook schaarschte van
brandstof wezen. De asch, die gij gebruiken moet om uw
brood daarop te bakken, moet verkregen worden door de
verbranding van het vuilste en onreinste wat gij u denken

1 ) Iedere vermenging van die aard bewerkte onreinheid, waarom de HEERE
verboden had een wijngaard met tweeerlei zaad te bezaaien, opdat de uitkomst
des wijngaards niet ontheiligd zou worden (Dent. 22 : 9). Vergelijk andere ver-
boden van vermenging in de volgende verzen, Deut. 22 : 10, 11 en in Lev. 19 : 19.
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kunt: menschendrek. En zoo moet gij uw brood niet maar
in het geheim bereiden, maar in het openbaar, ten aan-
schouwe van iedereen, op dat zij alien weten hoe onrein dat

9 brood is. DM brood zal uw voedsel zijn al die dagen die gij
10 op uw zij de ligt, honderdnegentig dagen lang! Per dag moogt

gij een rantsoen van ruim drie ons daarvan gebruiken, dat
ge over uw verschillende maaltijden te verdeelen hebt. Ook

11 het water dat gij gebruikt, moet gerantsoeneerd zijn. Gij
moogt slechts ruim een liter per dag gebruiken; genoeg om
het leven te rekken, maar in dit warme klimaat ten eenen
male onvoldoende om den dorst te verdrijven.

13 Zoo moet gij in uw dagelijksche ontbering de ellende
laten zien van de bewoners van een belegerde stad, die aan
honger en dorst ten prooi is, en in haar begeeren naar
voedsel ook het alleronreinste niet versmaadt. Want zoo zal
het den kinderen Israels vergaan. Niet alleen tijdens de be-
legering van Jeruzalem, maar ook daarna. Onder de volken,
waarheen Ik ze verstooten zal, zullen zij onrein brood
moeten eten, alsof zij Mijn yolk niet meer zijn. De voort-
durende aanraking met die heidensche volken zal voor de
kinderen Israels een onuitputtelijke bron van verontreini-
ging zijn.

14	 Onrein brood moest ik gaan eten, op menschendrek
gebakken!

Die opdracht des HEEREN vervulde mijn ziel zóó met
afkeer, dat ik het waagde daaraan uiting te geven voor den
HEERE. Ik, die als priesterszoon van jongsaf gewend was
geweest aan de meest stipte naleving van alle reinigings-
wetten, ik zou mij nu op deze weerzinwekkende wijze
moeten verontreinigen? Mijn geheele wezen kwam er tegen
in verzet. Schroom weerhield mij, met even zoovele woorden
mijn Goddelijken Zender te bidden om wijziging van Zijn
opdracht, maar onuitgesproken was dat wel mijn bede,
toen ik tot den HEERE zeide: „Och Ileere HEERE, van
jongsaf heb ik noch in het land der vaderen noch in het
land der ballingschap mij ooit aan eenige verontreiniging
schuldig gemaakt. Naar Uw gebod 1 ) heb ik nooit vleesch
gegeten van een dier dat gestorven of verscheurd was. Nooit

1 ) Zie Lev. 5 : 2.
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nog is er verboden vleesch over mijn lippen gekomen, dat op
eenigerlei wijze niet rein was."

15 Toen kwam de HEERE mij daarin. tegemoet. In plaats
van menschendrek stond de HEERE mij toe rundermest te
gebruiken, om mijn brood daarop te bakken. De onreinheid
werd hierdoor wel niet opgeheven, maar het was toch niet
meer zoo weerzinwekkend als wat de HEERE mij eerst be-
volen had.

16 Daarop zeide de HEERE tot mij: Let op, menschen-
kind, Ik verbreek den staf des broods in Jeruzalem. Den
steun, dien het brood aan het leven geeft, zal Ik wegnemen.
Op rantsoen zullen ze gesteld worden. Met kommer zullen
ze hun schrale maaltijden nuttigen en vol stomme smart

17 zullen ze het hun toegemeten rantsoen water drinken. Zoo
zal Ik maken dat ze aan brood en water gebrek hebben.
Ontzetting en vertwijfeling zal hun deel zijn. Zoo zullen ze
in hun ongerechtiglieid wegteren.

d. De vernietiging van het yolk.

5 : 1 Opdat de kinderen Israels echter niet zullen meenen,
dat na de inname van Jeruzalem door den koning van Babel
de ellende ten einde is, moet gij, menschenkind, hun ook
voorstellen de ellende, die daar nog op volgen zal. Een vlijm-
scherp zwaard moet gij nemen, beeld van Mijn wrekend
zwaard, waarmede Ik tegen hen woeden zal. Gij moet dat
gebruiken alsof het een scheermes was. De lokken van uw
hoofdhaar en uw neergolvende baard, die het sieraad zijn
van iederen man, teeken van levenskracht, moet gij daar-
mede afscheren, alsof gij in de rouw waart. Zoo moet gij
met uw kaalgeschoren hoofd en aangezicht de verbreking
des yolks hun voor oogen stellen.

Maar dit is nog niet genoeg. Gij moet u ook een fijne
weegschaal nemen, zinnebeeld van Mijn Goddelijke gerech-
tigheid, en daar moet gij dat afgeschoren haar in drie gelijke
deelen mee verdeelen, die nauwkeurig tegen elkander af-

2 gewogen zijn. Als de dagen van het beleg van Jeruzalem
om zijn, moet gij een deel van dat afgeschoren haar met
vuur verbranden in het midden van de stad Jeruzalem, die
gij op die kleitafel geteekend hebt, die daar nog steeds voor
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a ligt: uitbeelding van het lot van de inwoners van I eruza-
lem, die bij het beleg en de inname van de stad den dood
zullen vinden. Het tweede gedeelte van het haar moet gij
rondom de op de kleitafel geteekende stad strooien en er
dan met het zwaard op in slaan, tot het geheel stuk ge-
slagen is: beeld van hen, die tijdens de belegering en na
de inname van de stad tevergeefs zullen trachten het veege
lijf te bergen, en reeds in de onmiddellijke nabijheid van de
door hen ontvloden stad door Mijn wrekend zwaard ge-
troffen zullen worden. Het laatste derde gedeelte van dat
afgeschoren haar moet gij uitstrooien in den wind, zoodat
het overal verspreid ligt: beeld van hen die in de balling-
schap verstrooid zullen worden, waar Mijn wrekend zwaard
ook nog onder hen woeden. zal 1 ). Daarvan moet gij er dan

3 een paar nemen, enkele, die te tellen zijn, en die moet gij
binden in de slip van uw mantel. Dat zijn de weinigen, die
behouden het oord hunner ballingschap bereiken zullen.

4 Daar moet gij echter dan nog weer enkele van nemen en
die in het midden van het vuur werpen, zoodat ze ver-
branden. Ook in het vreemde land der ballingschap zal het
vuur der vernietiging hen verslinden; daarbij zullen zij an-
deren in hun ondergang met zich sleepen, zoodat verterende
ellende van oordeel en gericht het gansche yolk van Israel
treffen zal.

e. Nadere verklaring der symbolische handelingen.

5 Dit, o menschenkind, is de prediking in daden, die gij
tot uw volksgenooten brengen moet. ZOO moet gij het ont-
zaglijke oordeel hun voor oogen stellen, dat aan stad en
tempel voltrokken zal worden. Die daadprediking zal voor
ieder duidelijk zijn. Opdat later echter niemand achter een
niet-begrepen-hebben zich verschuilen kan, moet gij ten
overvloede ook nog uw gesproken woord aan uw daad-
prediking toevoegen, opdat de symboliek der handelingen
met -Le meer nadruk hun in de ziel zal worden ingeprent.
Eerst moet gij met duidelijke woorden den ballingen aan-

1 ) In vs. 12 wordt door den HEERE Zelf de verklaring van deze handelingen
gegeven.
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zeggen, waarom het oordeel komen gaat; daarna moet gij
met name wat gij in uw laatste symbolische handeling hun
voorgesteld hebt, hun nader verklaren, opdat ze en door
woord en door daad ten voile van den ontzettenden ernst
van het komende oordeel overtuigd zullen zijn. Daarom zult
gij Mijn woord hun overbrengen, en, terwijl gij wijst op de
kleitafel met de belegerde stad, die daar vOOr u ligt, zult
gij spreken:

Zoo zegt de Heere HEERE: Dit is Jeruzalem. 1k Zelf
had die plaats verkoren om Mijn Naam aldaar te doen
woven i ), en zoo, in theocratischen zin, de stad gemaakt
tot het middelpunt der wereld. Dat was Jeruzalems centrale
beteekenis, dat vandaar uit Mijn woord zou uitgaan tot
onderrichting der volken 2 ), die woonden in de heidenlan-

6 den random. Maar Jeruzalem is wederspannig geweest. Mijn
inzettingen, die 1k als levensnormen gesteld had, heeft het
veracht, en meer goddeloosheid bedreven dan de volken
rondom. Tegen de rechtsregelen, die 1k ingesteld had, ver-
zetten zij zich meer dan de omwonende heidenen. Want
Mijn inzettingen hebben zij smadelijk verworpen, en naar

7 Mijn rechtsregelen hebben ze niet willen handelen. Daarom
zegt de Heere HEERE alzoo: Omdat gij nog meer weder-
spannig zijt geweest dan de heidenen die rondom u waren,
en naar Mijn rechtsbepalingen niet hebt willen handelen en
Mijn inzettingen niet gehouden hebt, daarom kom 1k nu
om gerichten tegen u te oefenen. Ja, gij hebt het zelfs nog
erger gemaakt dan de heidenen. Die blijven aan hun
goden tenminste nog trouw; gij hebt het durven bestaan uw
eigen God te verwerpen en Zijn dienst te verachten 3 ). Meer
dan eenig ander yolk hebt gij in zondigen uw verlustiging
gezocht. Zelfs aan Mijn inzettingen, zooals die nog van
kracht zijn onder de heidenen rondom u, hebt gij u niet
gehouden. Al zou over u, het yolk des HEEREN, vonnis
geveld worden naar de rechtsnormen der omwonende vol-
ken, zelfs dan nog zoudt gij de ontzettende straf, die over

8 u komen gaat, ten voile verdiend hebben. Daarom, om dit

1) Zie Deut. 16 : 2.
2) Vgl. Jesaja 2 : 2-4.
3) Eenzelfde gedachte treffen we ook aan bij Jeremia, 2 : 10, 11.
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uw ontzaglijke schuldregister, daarom spreekt de Heere
HEERE alzoo: Zie, Ik kom tegen u, 1k, de HEERE. Met Mij
zult gij te doen krijgen. Ten aanschouwe van de volkeren
zal 1k in uw midden gericht houden, zoodat alien het weten
zullen, met Wien gij te doen hebt, als Ik Zelf voor alter oog
Mijn rechten handhaven zal. Ja, vanwege al uw gruwel-

9 daden: wederspannigheid en goddeloosheid en overtreding,
zal 1k u iets doen wat Ik nog nooit eerder gedaan heb
en ook nooit meer doen zal. Gij walgt van dat onreine

10 brood, dat gij voor um, oogen ziet eten? Weet gij wat er
in uw midden geschieden zal? De vaders zullen hun kin-
deren opeten, en de kinderen zullen hun vaders opeten.
Zoo zal Ik gerichten over u uitoefenen. En al wat er van

11 u overblijft, zal 1k naar alle windstreken verstrooien. Denkt
niet dat 1k niet meen wat 1k zeg. Want 1k zweer bij Mijzelf:
Zoo waarachtig als 1k leef, spreekt de Heere HEERE, omdat
gij Mijn heiligdom verontreinigd hebt met al uw afschuwe-
lijkheden en met al uw gruwelen, met uw afgodsbeelden en
gruwelen van afgoderij, daarom zal 1k, de HEERE, van
Mijn kant Mij nu ook onttrekken aan u. 1k zal u geen er-
barming meer betoonen. Mijn oog zal niet verschoonen, en
Ik denk er niet aan, nog eenig medelijden te hebben. Gelijk

12 gij Mij verworpen hebt, zal Ik ook u verwerpen. En ge-
richten zal 1k onder u oefenen met het zwaard en met de
pest en met den honger. Bij de belegering van Jeruzalem en
de ontzettende moordtooneelen, waarvan de inflame van de
stad vergezeld zal gaan, zal een derde deel van u sterven
door de pest en van honger omkomen in uw midden. Een
derde deel van u zal valien door het zwaard, als zij uit
Jeruzalem zullen trachten te ontvlieden, want er zal geen
ontkomen zijn aan Mijn wraakzwaard, dat woeden zal. En
een derde deel van u zal Ik naar alle windstreken ver-
strooien, en ook daar zullen ze door het verterend zwaard
Mijner gerechtigheid verslonden worden. De tuchtiging zal

13 volkomen wezen. Zonder eenige weerhouding zal Mijn toorn
zich geheel tegen hen uitwoeden, en Mijn gramschap zal
zich aan hen koelen. Zoo zal 1k Mij wreken met een ge-
duchte wrack en zullen zij ondervinden, met Wien zij te
doen hebben. Zij zullen het aan de weet komen, als Ik Mijn
gramschap zonder eenige terughouding tegen hen laat uit-
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woeden, dat 1k het ben, Ik, de HEERE, en dat Ik, door
heilige ijverzucht bewogen, dit alles gesproken heb. Ja, Ik

14 zal u tot een ruine maken, tot een smaad onder de volken,
die rondom u zijn. Aan den schandpaal zult gij komen,
zoodat ieder die voorbijkomt, u bespotten zal. Een smadelijk

15 spotlachen zal het zijn, dat de volken over u zullen doen
hooren. Zoo zult gij worden tot een smaad en tot een hoon
onder de omwonende volken, als Ik Mijn gerichten aan u
voltrekken ga en Mijn strafoordeelen over u komen doe
in toorn en in gramschap, en als Ik in grimmigheid Mijn
tuchtigingen over u brengen zal. Een afschrikwekkend voor-
beeld ter waarschuwing zult gij zijn voor de heidenen, die
het aanschouwen en zich over u ontzetten zullen. Het zal

16 gewis komen. Ik, de HEERE, de Waarachtige, heb het ge-
sproken. la, honger zal Ik over u brengen. Als door booze
pijlen zult gij daardoor getroffen en ten verderve gevoerd
worden. Juist om u in een doodelijk verderf te storten,
schiet Ik die pijlen op u af. Den druk en de ellende van
den honger zal Ik over u doen toenemen, als gij door
hongersnood op hongersnood getroffen zult worden. Zoo

17 zal Ik den staf des broods onder u breken. Ja, vier ver-
dervers zal Ik tegen u zenden. Niet alleen honger, maar ook
wild gedierte, dat tengevolge van de ontblooting van het
land op u aanvallen en uw kinderen verslinden zal. En door
pest met bloedende builen zult gij geteisterd worden. En
het zwaard zal Ik tegen u doen woeden. De straf is niet te
keeren. 1k ben bet, Ik de HEERE, Die het gesproken heb,
Die Mijn woord gestand doe, en Mijn geduchte wraak over
u, Mijn ontrouwe bondsvolk, komen doe.

3. Het oordeel over het door afgodendienst verontreinigde
land van Israel.

6 : 1	 Verder geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggen-
2 de: Menschenkind, niet Jeruzalem en zijn inwoners alleen

zullen door Mijn oordeelen getroffen worden, maar ook het
gansche land van Israel, dat door afgodendienst veront-
reinigd is. Ook tegen het land moet gij daarom uw oordeels-
dreiging doen uitgaan. Richt uw aangezicht naar Israels
bergen. Die met name zijn aanschouwers geweest van den
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afgodischen en zedeloozen eeredienst, waaraan het yolk zich
heeft schuldig gemaakt. Op de hoogten van bergen en
heuvels en waar maar een bron was in beekbedding of dal,
hebben zij hun afgodische altaren opgericht en hun vuile
schandgoden 1 ) met figuren van den manlijken Baal en de
vrouwelijke Astarte, waarbij zij aan de meest zedelooze uit-
spattingen van religieuze prostitutie zich hebben overge-
geven. Richt daarom uw aangezicht tegen die bergen, en

3 zeg: Gij bergen van het gansche land van Israel, hoort des
HEEREN woord! LSO zegt de Heere HEERE tot de bergen
en tot de heuvels en tot de waterbeddingen en tot de dalen:
Zie, Ik breng het zwaard over u, en Ik verdelg uw hoogten,

4 die voor den afgodischen cultus hebben dienst gedaan. Uw
altaren zullen worden verwoest en uw wierookbranders, waar-
op gij uw reuk- en plengoffer ter eere van Astarte gebracht
hebt, zullen worden verbroken. Voor het aangezicht van
uw schandgoden, die gij vereerd hebt en op wier bescher-
ming gij daarom meendet te mogen staat maken, zal Ik

5 uw verslagenen nedervellen. Ja, de lijken van de zonen
Israels zal Ik voor hun schandgoden nederleggen, om die in
hun nietswaardigheid en machteloosheid aan de kaak te
stellen; en uw beenderen zal Ik strooien rondom uw altaren,
waar ze onbegraven zullen blijven liggen, tot smaad van alien
die op die altaren aan hun afgoden hun offeranden ge-
bracht hebben. Zoo zullen uw hoogten verontreinigd worden,
dat zij niet meer bebouwd kunnen worden en er van gods-

6 vereering daarop geen sprake meer zal kunnen wezen. Geen
hoogte in het land -zal er zijn, die aan dat vonnis ontkomen
zal. De hoogten langs de lieirwegen, die het eerst het vijande-
lijk geweld te duchten hebben, en ook de hoogten in het
binnenland, zij zullen alle door een en hetzelfde lot getrof-
fen worden. Door het geheele land heen zal Ik Mijn oor-
deelen doers komen en Mijn macht over de afgoden be-
wijzen. Waar gij ook woont, in het gansche land zullen uwe

1 ) Ezechiel gebruikt hier een eigenaardige spotnaam, die 38 maal IA hem
voorkomt, en verder in het geheel nog 10 maal in het O.T. De naam is afgeleid
Of van het woord voor steenblok, waardoor die beelden als steenen poppen
zouden worden aangeduid, of van het woord voor uitwerpselen (vandaar Stat.
Vert.: „drekgoden"). In ieder geval words er iets verachtelijks mee te kennen
gegeven, iets dat niet anders dan afschuw opwekken kan.
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steden worden verwoest en uw hoogten vernield, zoodat er
van uw altaren en vuile schandgoden niets overblijft. Ver-
woest en vernield zullen worden uw altaren, verbroken en
te pletter geslagen uw schandgoden. Uw wierookbranders
zullen verbrijzeld worden en uw kunstwerken, die gij op uw
hoogten opgericht hebt, uw tempels en afgodsbeelden, uw
gebouwen en rijkdommen, zullen verdelgd worden, zoodat

7 er niets van heel blijft. En gij, die die afgoden vereerd en
op hen vertrouwd hebt, zult ook zelf het oordeel niet ont-
komen. Want velen van u zullen door het zwaard worden
geveld. Zoo zult gij tot de erkentenis komen dat uw af-
goden, die gij gediend hebt en waarop gij uw verwachting
gebouwd hadt, niets zijn, maar dat Ik de HEERE de levende,
almachtige God ben.

8 Niet alien zullen echter door het zwaard worden ge-
dood. 1k zal u een overblijfsel laten, dat aan het zwaard ont-
komen. zal. Die zullen in de landen verstrooid worden onder

9 de volken. Dan zullen die ontkomenen Mijner gedenken
onder de volken, waarheen zij gevankeiijk weggevoerd zijn.
In het vreemde land hunner ballingschap zullen zij tot in-
keer komen. Daar zal de taal der feiten duidelijk tot hen
gaan spreken en zullen zij Mijn strafgerichten, die 1k over
hen gebracht heb, gaan zien in het rechte Licht. Innerlijk en
uiterlijk zal het bij hen tot bekeering komen. Want hun
overspelig hart, dat Mij ontrouw geworden was, zal Ik ver-
breken. Zij zullen niet alleen tot het inzicht komen van
het ontzettende van de ontucht, die zij bedreven hebben bij
het dienen van hun afgoden; zij zullen het ook gaan ver-
staan, dat hun pogen om naast Mij ook de bawls te dienen,
in feite niet anders was dan overspel, omdat het schending
was van Mijn verbond, dat als een huwelijk was tusschen
Mij en hen. Zoo zullen zij hun eigen zonde leeren zien in
het rechte licht, waardoor zij een walg zullen krijgen van
zichzelf over al het kwaad, dat zij met hun gruwelen be-
dreven hebben. Zij zullen gaan zien, hoe de verhouding is
tusschen Mij en hen: trouw Mijnerzijds tegenover ontrouw
hunnerzijds; genade tegenover verharding. Berouw zullen

10 zij krijgen over het kwaad dat zij gedaan hebben. Zij zullen
Mij weer leeren kennen, niet alleen in Mijn wrekend straf-
fen, maar ook in Mijn genadig erbarmen. Dat zal de vrucht
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zijn van de oordeelen, die Ik over hen brengen zal. Zoo zal
het voor hen zelf ook duidelijk zijn, welk Mijn doel was,
dat Ik met Mijn strafgerichten bereiken wilde, en dat Ik
niet tevergeefs gezegd had, Mijn oordeelen over hen te zul-
len brengen. De uitwerking die Mijn straffen hebben zullen,
zal bewijs zijn, dat al dat kwaad niet tevergeefs over hen
gekomen is.

11 Daarom moet gij, menschenkind, voor de oogen van uw
medeballingen uitbundig vreugde bedrijven over die ram-
pen, die Ik over het huis Israel komen doe. Gij zijt Mijn
dienaar, die het daarom door uw blijdschap over die oor-
deelen duidelijk voor hen moet laten uitkomen, dat gij ge-
heel aan Mijn zijde staat. Uw leedvermaak over hun on-
heilen moet hun laten zien, dat Mijn geduld, dat Ik zoo
lang met Mijn bondsvolk geoefend heb, nu finaal ten einde
is. Want geducht en te vreezen is Mijn toorn en verbonds-
wraak over alien, die in trouweloosheid Mijn verbond
schenden. Daarom moet gij over hun oordeelen applaudis-
seeren met handen en voeten. Van louter blijdschap moet gij
u met uw beide handen op de knieen slaan en trappelen
met uw voeten, als gij het „wee" uitroept over al de booze
gruweldaden van het huis Israel. Heilig leedvermaak moet
gij toonen over de oordeelen, waardoor zij zullen worden
getroffen, dat zij vallen zullen door het zwaard en door den
honger en door de pest. Want die oordeelen zullen niet al-
leen komen over Jeruzalem en zijn bewoners, doch het
gansche land zal door die gerichten getuchtigd worden.

12 Er is geen ontkomen aan. Geen of stand kan hier redding
brengen. Wie ver weg is, zal sterven door de pest, en wie
dichtbij is, zal aan het zwaard van den moordzuchtigen
vijand ten offer vallen. Geen uitstel zal hier baten. Wie van
de pest overgebleven en voor het zwaard gespaard gebleven
is, en reeds meenen zou het verderf ontkomen te zijn, zal
aan den hongerdood ten prooi vallen. Zoo zal Ik Mijn grim-
migheid tegen hen doen uitwoeden, en zult gij, die nu hier

13 in ballingschap leeft in Tel Abieb, tot de erkentenis komen,
dat Ik de HEERE ben, de Geduchte in Mijn verbondswraak
over Mijn trouwelooze yolk. In die oordeelen, waarmede Ik
het gansche land tuchtigen zal, zult gij Mijn vinger erkennen,
als de onbegraven lijken van hun verslagenen midden tus-
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schen hun vuile schandgoden liggen zullen rondom hun ,al-
taren, die zij opgericht hebben op iederen hoogen heuvel
en op alle bergtoppen, onder iederen groenen boom en
onder elken lommerrijken terebint. Zoo immers hebben ze
het gansche land door het uitleven hunner lusten veront-
reinigd, en de weldaden, die 1k hun daarin geschonken had,
als teeken en onderpand van Mijn verbond, in den dienst
hunner afgoden misbruikt.

14 Daarom zal Ik Mijn hand tegen hen uitstrekken en hun
gansche land maken tot een woestenij en verwoesting 1 ) met
gebroken afgodsbeelden en onbegraven lijken, van de
woestijn in het Zuiden of tot aan Ribla 2 ) in het hooge Noor-
den toe, van het eene uiterste des lands tot het andere. En
zoo zal gansch Israel het ervaren, zij die met Zedekia nog
in Jeruzalem zijn achtergebleven en gij die met Jojachin
reeds zijt weggevoerd in ballingschap, dat Ik de HEERE,
de VerbondsGod, ben, Die Mij niet laat bespotten en Die
daarom ten bewijze van de verstoorde verbondsverhouding
tusschen Mij en Mijn yolk, hun gansche land tot een woest-
heid maak.

4. Het einde staat voor de deur.

	

7 : 1	 Verder geschiedde het woord des HEEREN aldus tot
2 mij: Gij nu, menschenkind, zeg: ZOO zegt de Heere HEERE:

Over het land Israels het einde! Het is gedaan! Het einde
komt van alle zij den, het komt over het geheele land in
zijn gansche uitgestrektheid; er zal geen ontkomen zijn.

1) „Woestenij en Verwoesting", Ezechiel gebruikt hier een alliteratie: sjema-
mah en mesjammah.

2) De Hebreeuwsche tekst heeft bier Dibla(th). De Stat. Vert. heeft hierbij
gedacht aan Diblathaim in Moab (Jerem. 48 : 22). Waarschijnlijk zullen we
echter Ribla te lezen hebben, een plaats in het land Hamath, dat herhaaldelijk
genoemd wordt in verband met Israels noordelijke grens (Jozua 13 :5 e.a.).
Dit Ribla lag aan den Oostelijken oever van de rivier den Orontes, halverwege den
grooten heirweg die Mesopotamia met Egypte verbindt. Het was daarom aan de
ballingen welbekend en werd uitteraard in Ezechiels dagen veel genoemd. Ook
bij de inname van Jeruzalem door Nebukadnezar heeft het een rol gespeeld,
wij1 N. daar zijn hoofdkwartier had opgeslagen, waar Zedekia gevankelijk voor
hem gebracht werd en hem de oogen verblind werden (Jerem. 39 : 5 v.). Met
het noemen van Ribla heeft Ez. dus de bedoeling gehad, een uiterste grenspunt
te noemen van de landpale van Israel.
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3 Het einde staat voor de deur. Nu komt het over u. Als
een engel des verderfs zal Ik Mijn toorn tegen u loslaten.
Ik ga u richten naar uw gedrag. Naar al uw gruweldaden,
die gij bedreven hebt met Mij te verlaten en de afgoden
te vereeren en ontucht te bedrijven, zal Ik u vergelden. De

4 gevolgen van dat alles zult gij ondervinden. De straf daar-
voor ga Ik over u brengen. Geen erbarming zal Ik u be-
toonen. Mijn oog zal niet verschoonen. en Ik zal geen mede-
lijden met u hebben; naar uw gedrag geweest is, zal 1k u
vergelden. Gij zult weten wat gruwelen gij bedreven hebt,
als gij de gevolgen daarvan ondervinden en de straf daar-
voor dragen zult. Zoo zult gij in de tuchtiging die 1k over
u breng, ervaren dat Ik de HEERE ben, Die geducht ben
in Mijn wraak over trouwelooze bondsbrekers.

5 ZOO spreekt de Heere HEERE: Onheil over u, een on-
heil geheel eenig in zijn soort, zooals nog nooit voorgekomen
is en gij nog nooit gehoord hebt 1 ). Want heel anders nog
dan Mijn toorn over de heidenen is Mijn wraak aan Mijn

6 ontrouwe yolk! Nu komt het, al het schrikkelijke, wat in
het einde besloten ligt! Er komt een einde! Het einde komt!
Het is tegen u ontwaakt! Het einde vertoont zich aan den

7 einder! '2 ) Zie, het komt! Het ongeluk komt over u, gij in-
woners des lands! De tijd der vergelding is gekomen! De
groote dag der afrekening staat voor de deur! Maar geen
blij gejubel zal er zijn op de bergen, zooals gij gemeend
hebt, dat die dag voor u meebrengen zou, omdat gij Gods
yolk zijt; geen blij gejubel van vreugdegeroep, maar ver-

8 ward en angstig geschreeuw! Als een alles in zijn vernielen-
den loop met zich voerenden stroom zal 1k nu binnenkort
Mijn grimmigbeid over u uitgieten. Zonder eenige terug-
houding zal 1k Mijn toorn tegen u laten uitwoeden. Ik ga
u richten overeenkomstig uw gedrag. Naar al uw gruwel-

9 daden ga 1k u vergelden. Mijn oog zal niet verschoonen en.
Ik zal geen medelijden met u hebben. Naar uw gedrag ge-
weest is, zal 1k u vergelden, en gij zult weten, wat gruwelen
gij bedreven hebt, als gij de gevolgen daarvan ondervinden

1) Deze zelfde gedachte ook 5 : 9.
2) Ezechiel gebruikt hier een woordspeling, die in de vertaling moeilijk weer

te geven is: het einde (haqqeets) is ontwaakt (haqiets). Dr. A. Troelstra in
Tekst en Uitleg, doet bovengenoemden voorslag aan de hand.
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en de straf daarvoor dragen zult. Zoo zult gij in de tuchti-
ging, die Ik over u breng, ervaren dat Ik, de HEERE, het
ben, Die u slaat, de VerbondsGod, Die niet alleen kan
zegenen en weldoen, maar ook kan toornen en Mij wreken.

10 Zie, de dag der afrekening, nu komt hij! Nu gaat het
ongeluk over u losbreken. De strafroede, waarmede Ik u
tuchtig 1 ), is reeds bereid. Het overmoedige yolk 2 ), dat Ik
gebruiken zal om Mijn straf aan u te voltrekken, komt reeds
met macht opzetten. Ja, de macht van dat yolk der Chaldeen,
waardoor Ik Mijn strafgerichten over u ten uitvoer zal leg-

11 gen, neemt zienderoogen toe. Hun gewelddaden die zij be-
drijven, groeien uit tot een roede, waarmede Ik de boosheid
van het goddelooze Israel tuchtigen zal. ZOO zal Ik hen
tuchtigen, dat er niets van hen overblijft. Niets van al hun
praal! Niets van al bun rijkdommen! Niets van al hun beer-

12 lijkheid! 't Is uit met hen! Gedaan! Afgeloopen! De tijd
der vergelding is gekomen! De dag der afrekening aange-
broken! Mijn toorngloed gaat tegen hen losbranden, waar-
door alles te gronde gaat en waardeloos wordt. Daarom is
er ook geen reden voor den kooper om zich te verheugen,
noch voor den verkooper om bedroefd te zijn. Er zullen er
wel zijn, die in den bangen nood, bij de nadering van den
vijand, hun erfgoed zullen verkoopen en zich, al is het ook
met droefheid in hun hart, van hun onroerende goederen
zullen ontdoen, om altans nog eenig geld te redden. En er
zullen er zijn, die van die gelegenheid gebruik maken om
oude erfgoederen tegen den laagst mogelijken prijs te
koopen. Maar voor droefheid bij dien verkooper is evenmin
reden als voor blijdschap bij dien. kooper. Want het gaat
toch alles te gronde door Mijn toorngloed, die Ik over al
hun drukte ontbranden doe, en er is niemand die zich zal
kunnen staande houden, noch door baar geld, noch door
grondbezit. Bij het branden van Mijn toorn wordt alles

13 waardeloos. De verkooper zal ook niet weder in het bezit
van zijn verkochte have hersteld worden, zooals in de in-

1) Een zelfde beeldspraak ook in Jesaja 10 : 5, wear de AssyriEr genoemd
wordt de roede van Gods toorn.

2) In Jer. 50 : 31 wordt Babel met hetzelfde woord „overmoed" aangeduid
(Stat. Vert. „trotsehe"). Vgl. Hab. 1 : 6 vv.
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zetting van het jubeljaar bepaald was 1 ), zelfs niet al zou
hij zelf bij het aanbreken van het jubeljaar nog in leven
zijn om zijn aanspraken te doen gelden. Het jubeljaar zal
voor niet een van alien een wending ten goede brengen. De
algeheele ondergang des yolks zal dat ten eenen male on-
mogelijk maken 2 ). Z6•5 heb 1k het gesproken en zoo zal het
geschieden; dit profetische woord over al hun drukte zal
vervuld worden en er zal nets van of gaan 3 ). Om hun zonde-
schuld zal 1k Mijn toorn over hen doen losbranden en daar-
om zal er niet een van hen zijn, die zich op eenigerlei wijze
zal kunnen staande houden.

14 Vergeefs zullen zij ook trachten verzet te bieden tegen
den vijand. Men blaast wel op de trompet om op te roepen
ten strijde, en men maakt wel alles gereed tot den krijg,
maar alle voorbereiding ten strijde is nutteloos. Er is nie-
mand die aan den oproep om ten strijde te gaan, gevolg
geeft, want Mijn toorn doe Ik over hen alien ontbranden.

15 Buiten de stad woedt het zwaard, binnen de stad verderft
de pest en de honger. De plattelandsbewoners zullen door
het zwaard sterven; wie in de stad zijn, zullen aan den

16 honger en de pest ten offer vallen. En zullen er al eenigen
van hen zijn die ontkomen in holen en spelonken der bergen,
waar zij meenen zullen een veilige schuilplaats gevonden te
hebben, dan zal toch ook daar slechts ellende hun deel zijn.
Zij zullen op de bergen kiagen als kirrende duiven; zuchten
en weeklagen zullen ze, ieder om de straf zijner ongerech-

17 tigheid, die hij dragen moet. Alle kracht tot verweer tegen
den vijand zal ten eenen male gebroken zijn. De handen
van alien zullen slap neerzinken. Met knikkende knieen zul-

18 len ze versmelten van angst. Om uiting te geven aan den
rouw die hun ziel vervult over de zekerheid van het bittere
einde, zullen zij zich een ruw-haren kleed om de heup bin-
den en hun hoofd gedeeltelijk kaalscheren. Ja, siddering zal
hen bevangen en als een kleed hen omhullen, en op aller

1) Lev. 25 : 28.
2) Zie Jeremia 39 : 10.
3) Letterlijk zegt Ezechiel: „Het (profetische) gezicht zal niet terugkeeren".

Eenzelfde beteekenis van het woord sjoeb, terugkeeren, vinden we ook in Jes.
45 : 23 en 55 : 11.
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19 aangezicht zal schaamte te lezen staan. Ook hun zilver en
hun goud zal hun geen baat brengen. Die hebben geen waar-
de meer in een stad, waar de honger en de pest woeden; in
een land, waar het zwaard zijn triumfen viert. Hun zilver,
waar eens hun hart aan hing, zullen zij op straat gooien, en
hun goud, waar zij prat op gingen, zal hun weerzin op-
wekken, omdat al die schatten van zilver en goud in die
dagen van ondergang de roof zucht van anderen maar op-
wekken, maar hen niet redden kunnen ten dage van den
ziedenden toorn des HEEREN. Zij zullen er evenmin voed-
sel voor kunnen koopen, om er hun honger mee te stillen,
omdat er in de belegerde stad geen voedsel meer te krijgen
is. Zij zullen er ook hun maag niet mee kunnen vullen.
Daarom zullen zij er nu een walging van hebben, omdat
juist die schatten van zilver en goud hen verleid hebben tot

20 het bedrijven van allerlei ongerechtigheid. In ijdele hoovaar-
dij hebben ze gepronkt met hun gouden en zilveren versier-
selen. En ze hebben er ook gruwelbeelden van gemaakt, ter
voldoening aan hun zucht naar vreemde goden met schit-
terende beelden en zinnen-prikkelden dienst tot streeling
des vleesches. Daarom zal Ik maken, dat zij er nu een wal-

21 ging van zullen hebben. !fan vreemden zal Ik hun schatten
ten buit geven. Ja, die vreemden, dat zullen goddeloozen
zijn, de meest goddeloozen der aarde, de door en door
goddelooze en afgodische Chaldean. Die zullen zich niet
alleen maar vergrijpen aan Israels bezit, maar ook met
Israels beelden den spot drijven, en ontwijden wat hun
heilig was. Zoo zal Israel, dat tot vreemde volken en goden
zich gewend heeft, nu door vreemden geplunderd worden,
die al den moedwil van hun booze goddeloosheid aan Israels
heiligheden botvieren zullen, zonder dat Ik tusschen beide

22 kom. Want Ik zal niet meer Haar hen omzien. Ik zal Mijn
aangezicht van hen afwenden en Mijn bijstand hun ont-
houden, zoodat de vijanden vrij spel hebben. Zoo zal het
ongeloofelijke geschieden: Ik zal toelaten, dat zij Mijn
kleinood ontwijden zullen: Mijn tempel met het heilige der
heiligen, waar behalve Aarons zonen niemand komen mocht,
zullen zij ontwijden. Want Ik woon daar niet meer en wil
daar niet meer wonen. Zelfs aan de heilige ark, die de
hoogepriester niet anders naderen mocht dan gehuld in
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wierookwalm, zullen zij de schennende hand slaan. Met ge-
weld zullen de Chaldeen er binnendringen en rooven en
ontwijden, en het geroofde als buit naar Babel voeren.

23 Ja, laten de Chaldeen ook maar ketenen gereed houden,
want wie bij de verovering van Jeruzalem aan het zwaard
en den honger en de pest nog ontkomen mocht zijn, zullen
zij met ketenen binden en gevankelijk wegvoeren in balling-
schap. Want het land is vol van het vergoten bloed van

24 onschuldigen, en de stad vol van geweldenarij. Daarom zal
Ik de kwaadste der volken over hen doen komen, dat die
hun huizen in bezit zullen nemen. En Ik zal een einde
maken aan hun hoovaardij, waardoor zij zich zoo sterk waan-
den. Zij meenden. wel, dat zij voor den vijand onoverwinlijk
waren, omdat de tempel in hun midden was. Maar Ik zal
die hoovaardij van hen te schande maken. De tempel zal
hun geen redding brengen. Hun heiligdommen zullen door
de Chaldeen ontheiligd worden.

25	 Benauwdheid zal hen aangrijpen. Zij zoeken behoud,
26 maar het is er niet. Onheil komt na onheil, de eene onge-

lukstijding na de andere. Vergeefs zullen zij overal naar
steun en raad omzien. De leidslieden des yolks, de geeste-
lijke en wereldlijke leidslieden, hun profeten en priesters
en oudsten, zullen hun geen raad en troost kunnen bieden.
Van hun profeten verlangen ze een gezicht, of die misschien
door visioenen uitkomst zullen kunnen bieden. Vergeefs!
De HEERE houdt Zich verre. Geen profeet, die door open-
baring hen zal kunnen troosten. Dan naar de priesters, of
die misschien in die bange dagen het yolk over den wil des
HEEREN onderrichten kunnen. Ook vergeefs! Geen
priester, die den wil des HEEREN hun bekend maken kan.
Dan naar de oudsten, de mannen met levenservaring en
geestesrijpheid. Maar ook die zullen geen raad weten in

27 den bangen nood, die over hen gekomen is. De koning,
Zedekia, van hem is evenmin iets te verwachten. Hij zal
rouw bedrijven en in verslagenheid neerzitten. De vorsten,
de aanzienlijken des lands, die mede schuldig staan aan den
afval van het yolk en den nood waardoor het getroffen
wordt, zullen vervuld zijn van ontzetting. En de handen van,
het gewone yolk zullen verlamd zijn van schrik. Het gan-
ache yolk zal radeloos, redeloos, reddeloos zijn, als staat en
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yolk verzinken in verderf en ondergang, en roemloos te
gronde gaan. Geen ander lot is 't yolk beschoren, dat in
trouwelooze bondsbreuk zijn God verlaten heeft. Zoo zal
Ik hen vergelden naar hun wandel en naar hun eigen rechts-
regelen hen richten. In dien weg zullen zij het ervaren, dat
Ik de HEERE ben, en bij dat alles tot de erkentenis komen
van Mijn recht om zoo met hen te handelen.
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II. DE AFGODISCHE GRUWELEN IN DEN TEMPEL TE
JERUZALEM EN HET DAAROVER KOMENDE GERICHT.

I. De gruwelen in den tempel.
8 : 1 't Was geruime tijd later. Veertien maanden waren er

verloopen, rinds de eerste maal de overweldigende majesteit
van de heerlijkheid des HEEREN mij verschenen was. In
dien tijd had ik naar het bevel des HEEREN door mijn
prediking-in-daden aan mijn medeballingen het woord des
HEEREN overgebracht en het komende gericht hun voor
oogen gesteld. Toen geschiedde het in het zesde jaar van de
wegvoering van koning Jojachin, op den vijfden dag van de
zesde maand 1 ), dat plotseling de kracht des HEEREN mij
aangreep. 't Gebeurde terwijl ik in mijn huis zat en de
oudsten van Juda, de vertegenwoordigers van de groepen
ballingen, aan wie het plaatselijk bestuur over de kolonisten
opgedragen was, bij mij zaten. Moch ik, naar het uitdruk-
kkelijk bevel des HEEREN 2 ), mij niet meer vrijelijk onder
hen bewegen en had ik mij moeten terugtrekken in mijn
eigen huis, zij waren daar nu tot mij gekomen. Terwijl zij bij
mij zaten, kwam daar in eens weer diezelfde macht over
mij, die ook voor veertien maanden mij aangegrepen had,
waardoor ik aan mijn kring en aan mijzelf onttrokken werd
en in staat werd gesteld dingen te zien en te hooren, die

2 voor mijn naaste omgeving verborgen bleven. Ook nu weer
aanschouwde ik visioenen, waarin God Zichzelf aan mij
openbaarde. Ik zag iets dat den indruk maakte van een
vurige menschengestalte. Beneden dat wat er uitzag als zijn
lendenen was vuur, en boven zijn lendenen was jets, dat
glansde als het hemelgewelf en de gedachte opwekte aan

1) 't Was dus Augustus—September 592.
2) Zie 3 : 24 vv.
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het edelste metaal. De vurige gestalte die ik aanschouwde,
deed mij vanzelf denken aan Hem, Dien ik in het eerste
visioen, toen de heerlijkheid des HEEREN mij verschenen
was, had zien zitten op den troon 1 ). De gestalte strekte iets

3 naar mij uit, dat er uitzag als een hand, en greep mij bij een
lok van mijn hoofdhaar. Dezelfde kracht, die ook vroeger
mij aangegrepen had, toen ik voor de heerlijkheid des
HEEREN op mijn aangezicht was neergevallen en die mij
toen had opgericht op mijn voeten, kwam ook nu weder
over mij. 't Was dezelfde hoogere kracht, die ook de levens-
volle wezens en de raderen van den troonwagen beheerschte,
die mij ook nu weder aangreep en mij ophief tusschen hemel
en aarde, en mij, in een toestand van geestverrukking, in dat
goddelijk visioen, overbracht naar Jeruzalem. Mijn geest
ijlde door het luchtruim, zoodat ik met klare bewustheid
zien en hooren kon, wat er in den tempel te Jeruzalem
plaats greep. Want naar den tempel voerde mij de kracht,
die mij aangegrepen had, naar de binnendeur van de Noord-
poort van het buitenste voorhof 2 ) ; dat is de eerste poort
die men, uit het Noorden komende, moest doorgaan. Zoo
bracht de kracht, die mij opgeheven had, mij naar de plaats,
waar het weerzinwekkende beeld van de ijverzucht opgesteld
was, waardoor in bijzondere mate de hartstochten geprik-
keld worden 3 ). En zie, ook daar in den tempel zag ik

4 toen de heerlijkheid van den God Israels, dezelfde ver-
schijning die ik ook in het dal gezien had, van den troon-
wagen des HEEREN met de vier levensvolle wezens en de
vier raderen, met zijn helle glansen en flinkkerende bliksem-
schichten. 't Was Zijn, tempel, waarin door Zijn eigen yolk

1 ) 1 : 26, 27.
2 ) Eerst in 8 : 16 wordt Ez. gebracht naar het binnenste voorhof; hij komt

dus nu eerst bij de Noordpoort van het buitenste voorhof.
3 ) Vermoedelijk hebben we hierbij te denken aan een beeld van Astarte, de

vrouwelijke Baal, de Babylonische Isjtar, de godin der liefde en der ijverzucht,
zooals ook door Manasse in den tempel geplaatst was (II Kon. 21 : 7). Wel was
dit beeld door Josia uit den tempel verwijderd en verbrand (II Kon. 23 : 4),
maar waarschijnlijk is na 597 opnieuw zulk een beeld in den tempel gebracht
(II Kon. 24 : 19). Tot dusver was Ez. daarvan onkundig gebleven. Immers in
vs. 5 deelt hij mede, hoe hij tot zijn schrik ziet dat dit beruchte beeld weer
een plaats in den tempel gekregen heeft.
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Israel een plaats aan dat ergerlijke afgodsbeeld ingeruimd
was.

5 Toen ik bij dien noordelijken tempelingang stond, hoor-
de ik de stem des HEEREN, Die tot mij zeide: Menschen-
kind, sla nu uw oogen op in noordelijke richting. Dit zeide
de HEERE tot mij, omdat Hij mij wilde laten zien de
ontzettende gruwelen van afgoderij, die door Zijn Volk in
Zijn tempel bedreven werden, opdat ik het recht des
HEEREN erkennen zou om Zijn yolk op zoo straffe wijze te
tuchtigen als de HEERE doen zou.

Toen sloeg ik mijn oogen op in noordelijke richting en
daar zag ik ten Noorden van de altaarpoort dat beeld van
de ijverzucht. Het stond bij den ingang van de poort, waar-
door de offerdieren werden binnengeleid, die aan de Noord-
zijde van het altaar geslacht werden 1 ). Zoo moest dat beeld
der ijverzucht door alien gezien worden, en de indruk wor-
den gewekt, alsof al die offers ter eere van de godheid van

6 dat beeld gebracht werden. En de HEERE zeide tot mij:
Menschenkind, ziet gij wat hier geschiedt 2 ), hoe het huis
Israel in Mijn tempel eer bewijst aan dat beeld van de
ijverzucht? Groote gruwelen zijn het, die zij bedrijven, waar-
door zij Mij noodzaken, Mij van Mijn heiligdom te ver-
wijderen.

Maar dit is nog niet alles. Gij zult nog andere grootere
gruwelen zien, die in Mijn tempel bedreven worden.

7 Om mij die te laten zien, voerde de HEERE mij verder
den tempel in en bracht mij naar den ingang van het bin-
nenste voorhof. Tot mijn groote verwondering zag ik, dat

8 daar een gat was in den muur van het poortgebouw. En Hij
zeide tot mij: Menschenkind, breek toch in door den muur
heen. Toen ik dat gedaan had, zag ik vOOr mij een deur,
die toegang gaf tot een vertrek in het poortgebouw. 't Was
een geheime deur, die ook langs anderen weg, langs een
geheimen gang, te bereiken moest zijn. 't Gat in den muur,
waardoor ik heengebroken was, moest blijkbaar dienen om
eenig licht door te laten, opdat men die geheime deur zou

1) Vgl. Lev. 1 : 11.
2) Dit woord is als een refrein, dat 4 maal in dit hoofdstuk voorkomt: vs. 6,

12, 15 en 17; het slot van dit vers, over de grootere gruwelen, drie maal: vs. 6,
13 en 15.
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9 kunnen vinden. Daarop zeide de HEERE tot mij, dat ik moest
binnengaan door die deur, opdat ik zien zou de booze

10 gruwelen, die in dat poortvertrek bedreven werden. Ik ging
daarom door die deur naar binnen, en het eerste wat mij
trof, toen ik in die geheime kamer binnentrad, waren de
wanden. Die waren niet, gelijk de andere wanden in den
tempel des HEEREN, versierd met de afbeeldingen van
cherubs en palmboomen en opengesprongen bloemknop-
pen 1 ), maar waren gebeeldhouwd met afbeeldingen van
allerlei kruipend gedierte: slangen, slakken, krokodillen en
kevers, en van viervoeters: stieren, katten en jakhalzen. Het
was een bonte verzameling van verfoeiselen, die aan ver-
schillende heidensche godsdiensten 2 ) ontleend waren, van
al de vuile beelden van het huis Israel. Dat alles was in het
rond ingebeiteld op de wanden van dat poortvertrek. Daar-

11 na zag ik ook de vereerders van al die verfoeiselen. 't Waren
zeventig van de oudsten, van de voornaamsten van Israel,
bij wie de leiding van het volksleven berustte, die daar
met hun zeventigen als het ware het geheele yolk vertegen-
woordigden. Zij stonden daar vOlir die gedrochtelijke dier-
figuren om er eer aan te bewijzen, met Jaazanja, den zoon
van Safan, den bekenden kanselier van Josia, die bij diens
reformatie zoo'n belangrijke rol gespeeld had 3 ), in hun
midden. Die Jaazanja, wiens naam getuigt hoe „de HEERE
vertroost", vervulde de rol van mysterienleider bij deze
gruwelen; hij had de leiding bij dezen geheimen en geheim-
zinnigen afgodischen eer_edienst. leder van de aanwezigen
had zijn wierookvat in zijn hand, zoodat de heele kamer
van wierookgeur vervuld was. De gloeiende kolen van die
wierookvaten waren de eenige verlichting in het geheim-
zinnige duister.

12 Toen zeide de HEERE tot mij: Hebt gij gezien, men-
schenkind, wat de oudsten van Israel heimelijk doen in
de duisternis? Zoo hebben zij alien hun beeldenkamer in
hun huis, waar de afgodische beelden heimelijk door hen

1) Zie I Kon. 6 : 29.
2) Het is niet met zekerheid te zeggen of aan Babylonische of aan Egypitsche

cultuspractijken gedacht moet worden. Voor beide meeningen zijn argumenten
aan te voeren. Zie Noordtzij a.w. 101/2.

3) Zie II Kon. 22 : 3 vv.
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vereerd worden. Want om de slagen, waarmede Ik hen ge-
tuchtig heb 1 ), denken zij bij zich zelf: De HEERE be-
kommert Zich niet meer om ons; de HEERE heeft het land
verlaten. Zij meenen dat zij met hun offers aan al hun
verplichtingen hebben voldaan en dat de schuld van hurt
ellende bij Mij ligt, als zou Ik Mij met Israel niet meer in-
laten, en dat zij daarom recht hebben, nu bij andere goden
hulp te zoeken.

13	 Daarne zeide de HEERE tot mij: Gij zult nog andere,
14 grootere gruwelen zien, die zij doen. Daartoe bracht de

HEERE mij weer naar de noordelijke poort van het huis
des HEEREN, die toegang geeft tot het buitenste voorhof.
Terwijl de mannen hun mysteriendienst heimelijk bedreven,
zag ik dat daar vrouwen openlijk zich overgaven aan den
dienst van Tammoez 2 ). Op het aan den HEERE gewijde
terrein van den tempel zaten zij, zooals rouwdragenden ge-
woon zijn op den grond te zitten, terwijl ze de dooden-
klacht over Tammoez aanhieven, den jeugdigen korengod,
wiens droevig lot zij beweenden, dat hij vallen moest onder
de sikkel van den maaier om in de onderwereld of te
dalen, waaruit hij in het vroege voorjaar weer opkomt.
Openlijk werd daar op het tempelplein die natuur-dienst van.
Tammoez door die vrouwen met haar klaagliederen be-
dreven.

1) Gedacht kan hierbij worden aan de volgende feiten, die in de overweging
van Israel gegolden kunnen hebben: de onverwachte dood van Josia bij Megiddo
in 609 (II Kon. 23 : 29) ; de wegvoering van Joahaz naar Egypte, terwijl Jojakim
vasal werd van Farao Necho (23 : 34) en Juda honderd talenten zilver en een
talent goud schatting betalen moest (tesamen 13 ton; 23 : 33). Daarna de
tuchtiging door Nebukadnezar van Babel (II Kron. 36), tot eindelijk in 597
Jeruzalem zich op genade en ongenade aan den Babylonischen overwinnaar
moest overgeven. Dit alles overkwam Juda in een tijdsverloop van nauwelijks
meer dan tien jaren, 609-597 (zie Noordtzij a.w. 101).

2) De Tammoez-dienst, die over geheel West-Azie verspreid is geweest, is een
echte natuurdienst, een vergoddelijking van het natuurlijke leven, die met veel
uitspattingen gepaard ging en tot religieuze prostitutie aanleiding gaf. Eigenlijk
is Tammoez een vergoddelijking van het altijd weer uit den graankorrel
bottende leven. De mythe van (Venus en) Adonis is er de Fenicisch-Grieksche
weerklank van. Ook in Jes. 17 : 10 en Dan. 11 : 37 wordt op den Tammoez-dienst
gezinspeeld, in welke laatste plaats Tammoez „de lieveling (Stat. Vert.: begeerte)
der vrouwen" wordt genoemd. (vgl. Noordtzij a.w. blz. 103/4 en Troelstra
T.U. blz. 100/1).
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15 En de HEERE zeide tot mij: Hebt gij het gezien, men-
schenkind? Maar ook dit is nog niet alles. Gij zult nog
andere, grootere gruwelen zien dan deze.

16 Daarop bracht de HEERE mij naar het binnenste voor-
hof van het huis des HEEREN, dat alleen door de priesters
betreden mocht worden. Bij den ingang van 's HEEREN
heiligdom, tusschen de voorhal van het eigenlijke tempel-
gebouw en het brandofferaltaar, op de heiligste plaats dus
van het voorhof, vanwaar anders de gebeden der priesters
oprijzen tot den HEERE 1 ), zag ik nu ongeveer vijfen-
twintig manners. Zij hadden hun achterste naar den tempel
gekeerd, als teeken van de minachting die zij koesterden
voor den HEERE en Zijn dienst, en hun aangezicht hadden
ze naar het Oosten gewend. Zoo bogen zij zich eerbiedig
neer voor de opgaande zon, die over den Olijfberg been haar
stralen uitzond naar het tempelplein.

17 En de HEERE, Die mij dit gansche tempelvisoen met
al de gruwelen die in den tempel bedreven werden, zien
liet, zeide tot mij: Hebt gij het gezien, menschenkind?
Maar ook dit is nog niet alles. Alsof al de gruwelen, die
zij bier in den tempel bedrijven, nog niet erg genoeg waren,
hebben zij bovendien het geheele land vervuld met rechts-
verkrachting en knevelarij, en brengen zij Mij telkens op-
nieuw tot toorn. Zie, daar bedrijven ze bun afgodische
practijken 2 ) om Mij openlijk te bespotten. Maar Ik, Ik

1) Vgl. Joel 2 : 17.
2) Letterlijk vertaald staat hier: daar brengen ze wijnraken naar hun neus.

Wat hiermede bedoeld is, is niet met zekerheid te zeggen. Men heeft gedacht aan
een gebruik uit den Perzischen Zonnecultus, om n.l. een bundeltje van dadel-,
granaat- en tamarisk-takjes bij het uitspreken der gebeden voor den mond te
houden, waarschijnlijk om niet door den adem den atmosfeer der lichtgoden
te verontreinigen (zoo ook Keil in Commentar). Het is echter niet waarschijnlijk
dat reeds viziOr Jeruzalems val zoo'n typisch-Perzische vereeringsvorm in Jeruza-
lem ingang gevonden zou hebben. Andere verklaringen zijn voorgedragen, waarbij
het door „wijnrank" weergegeven woord naar het Nieuw-Hebreeuwsch opgevat
werd als „het manlijke lid", en men er aan herinnerde, dat naar Joodsche
traditie inplaats van „hun neus" bier oorspronkelijk gestaan moet hebben „Mijn
neus", zoodat men vertaald: „Zie, daar steken zij het manlijk lid naar Mijn
neus uit", welke vertaling echter door het hier gebruikte werkwoord niet waar-
schijnlijk is. Nog andere vertaling: „Zie, zij laten zelfs hun offerstank in Mijn
neus opstijgen", wat al weder met de beteekenis van het gebruikte werkwoord
in strijd is. Weer anderen hebben gemeend dat bier gedacht moet worden aar.
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zal nu ook in grimmigheid met hen handelen. Mijn oog zal
geen erbarming hebben en 1k zal niet verschoonen. Al
roepen ze met luider stem voor Mijn ooren, Ik zal naar hen
niet hooren, omdat het een roepen is zonder oprecht be-
rouw.

2. Het gericht over de inwoners van Jeruzalem.

9 : 1 Aanstonds daarop hoorde ik, hoe de HEERE met luider
stem riep tot de hemelboden, die met het toezicht op de
stad belast waren en aan wie de voltrekking der gods-
oordeelen was toevertrouwd: Gij wachters der stad, komt
naderbij, en ieder hebbe zijn verdelgingswerktuig in zijn

2 hand. En zie, zes mannen kwamen van den kant van de
hooger gelegen poort, die van het buitenste naar het bin-
nenste voorhof voert. Zes verderfengelen waren het, die
ieder een knots in him hand hadden, waarmede zij ver-
pletterende slagen toebrengen konden. In hun midden zag
ik er een, die als een Vorst door dit zestal als zijn lijfwacht
omringd was, den Vorst van het heir des HEEREN, den
Engel des HEEREN, die ook in zijn voorkomen en in de
hem opgedragen taak van de anderen onderscheiden was.
In een hemelsch gewaad van wit linnen was hij gekleed; hij
had geen verpletteringswapen, maar droeg schrijfgereed-
schap aan zijn gordel. Deze zeven, die in hun zevental de
heiligheid des HEEREN te kennen gaven, gingen staan
naast het koperen altaar, dat Salomo had laten maken1),
maar dat door Achaz naar de Noordzijde van den tempel
was overgebracht 2 ). En in hun komen uit Noordelijke
richting en ook in hun plaatsnemen aan de Noordzijde van
het eigenlijke tempelgebouw, wezen zij er op dat de vijand,
die instrument in de hand des HEEREN zijn zou om het
oordeel aan stad en tempel te voltrekken, straks ook uit het

het ruiken aan het „levenskruid", waarvan in een Assyrischen brief melding
wordt gemaakt. De Grieksche vertaling meent, dat hier sprake is van den neus
optrekken (Troelstra in T.U. vertaalt: „Ja waarlijk, zij drijven den spot met Mij";
„Bedoeld moet zijn een openlijk spotten met Jahwe"). Het is niet uit te maken
wat precies bedoeld is (vgl. Noordtzij a.w. blz. 105/6; Troelstra a.w. blz. 101).

1) Zie I Kon 8 : 64, II Kron. 4 : 1.
2) Zie II Kon. 16: 14,
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Noorden komen zou. Zoo traden zij nu toe, om zich te
stellen vOOr de heerlijkheid des HEEREN om Zijn bevelen
in ontvangst te nemen, die de HEERE vanaf den dorpel

3 van den tempel hun geven zou. Want de heerlijkheid des
HEEREN verhief zich van den troonwagen met de vier
cherubs, dien ik bij het binnenkomen van den tempel aan-
schouwd had 1 ), om plaats te nemen op den dorpel van
het tempelgebouw. Die tempel was de plaats, waar de
HEERE in Zijn genade in het midden van Zijn yolk ge-
woond had, vandaar uit wilde de HEERE nu ook als
Rechter Zijn oordeelen tegen Israel doen uitgaan. Daarom
nam de heerlijkheid des HEEREN nu ook plaats op den
dorpel van het tempelgebouw, ten teeken dat de HEERE
Zijn in Israel ingenomen troon verlaten zou. Daarop riep de
HEERE den in linnen gekleeden Man met het schrijfgereed-

4 Schap aan zijn gordel, en zeide tot hem: Ga midden door de
stad Jeruzalem en maak een kruisteeken 2 ) op het voorhoofd
van de mannen die leed dragen en die met smart en rouw
zijn vervuld, die steunen en kreunen 3 ) over al de gruweleri
die in stad en tempel bedreven worden. Zij zijn het, die
trouw gebleven zijn en niet hebben meegedaan aan het
bedrijven van de ongerechtigheden en den afgodendienst;
zij mogen daarom straks door het oordeel niet getroffen
worden. Een persoonlijk teeken moeten zij ontvangen aan
hun voorhoofd, als bewijs dat zij onder Mijn bijzondere
bescherming staan 4 ). Want Ik ben de HEERE, de Verbonds-
God, Die Mijn geduchte wraak tegen alle trouwelooze schen-

1) Vgl. 8 : 4.
2) Het hier gebruikte woord dient ook ter aanduiding van de laatste letter

van het Hebr. alfabet, de thaw, die in het Oud-Hebreeuwsche schrift den vorm
heeft van een liggend kruis (X).

3) In het Hebr. is hier een woordspeling: 'anach en 'anaq, letterl.: zuchten
en klagen, door deze klankverbinding wil de profeet teekenen het diepgaande
lijden, dat over dezen getrouwen gekomen is.

4) „treffend op te merken: het liggende kruis teeken van het staan onder de
bijzondere bescherming des Heeren, het overwinnend opgerichte kruis teeken
van de herstelling in de kindsgemeenschap! En dat teeken wordt gegeven, eerst
door den „Engel des Heeren", den „Man met het linnen gewaad", den Christos
asarkos, den ongeschapen Christus Gods, en daarna door den „Zoom des
menschen", „den geliefden Zoon", in wien al des Vaders welbehagen is en wiens
spijze het is den wil te volbrengen Desgenen, die Hem gezonden heeft."
(Noordtzij, a.w. blz. 111).
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ders van Mijn verbond doe ontbranden, maar Die de belofte
van Mijn verbond gestand doe aan alien, die Mij liefbebben

5 en Mijn geboden onderhouden. Tot de zes anderen echter,
de verderfengelen met het verdelgingswapen in de hand,
sprak de HEERE zoo, dat ik het hoorde: Gaat achter hem
de stad door, en slaat neer alien, die niet het teeken aan
hun voorhoofd ontvangen hebben. Meedoogenloos moet gij

6 daarbij te werk gaan, zonder te sparen. Leeftijd noch sexe
mag reden zijn van verschooning. Oud en jong, meisjes,
kleine kinderen en vrouwen moet gij dooden, tot alles ver-
delgd is. Aileen zij, die het teeken ontvangen hebben, moe-
ten alien gespaard biijven; die moogt gij zelfs niet aan-
raken. De aanwijzing van de in het linnen gekleeden Man
moet voor u beslissend zijn. Begint met het aanrichten van
het bloedbad hier in den tempel, want voor die overtreders
van Mijn wet biedt ook Mijn tempel en het altaar geen
vrijpiaats of bescherming. Terstond hier in den tempel
moet gij een aanvang waken met het volvoeren van het
vonnis; Mijn brandende toorn duldt geen uitstel en de
geestelijke en nationale leidslieden van Israel, die hier in
den tempel hun gruwelen bedrijven, zullen in de allereerste
plaats door het oordeel getroffen worden.

Toen begonnen zij met de volvoering van het vonnis,
en het eerst sloegen zij neer de vijfentwintig mannen, die
behoorden tot de leiding-gevende kringen van het yolk, die
tusschen de voorhal van het tempelgebouw en het brand-
offeraltaar bezig waren met het vereeren van den zonne-

7 god 1 ). Niet alleen echter het binnste voorhof moest worden
ontwijd, maar ook het geheele tempelgebied moest ont-
heiligd worden. Ook de zeventig oudsten, die zich in het
geheime poortvertrek aan den mysteriendienst schuldig
maakten '2 ) en de kiaagvrouwen, die op het tempelplein
Tammoez beweenden 3 ) en de offeraars aan het beeld van
de ijverzucht 4 ), die alien moesten gedood worden. De ge-
heele tempel, vroeger vervuld van de heerlijkheid des
HEEREN, nu vervuld van afgoderij en beeldendienst, moest

1) Zie 8 : 16.
2) Zie 8 : 11.
3) Zie 8 : 14.
4) Zie 8 : 5.
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door den bloedstroom der verslagenen en hun onbegraven
lijken verontreinigd worden, ten teeken dat de HEERE hem
niet meer als Zijn heiligen tempel erkennen wilde. Want
zoo luidde 's HEEREN bevel tot de verderfengelen: Ont-
wijdt het tempelgebouw door de voorhoven te vullen met
verslagenen, ja gaat ook uit in de stad om neer te slaan
en te verderven.

Die zag ik de verderfengelen uitgaat in de stad mu de
8 hun verstrekte opdracht te gaan volvoeren. Het geschiedde

nu, toen die verderfengelen al maar neervelden en ik alleen
op den tempelberg overgebleven was, alleen te midden van
de lijken, alleen ook met den troonzetel des HEEREN, die
gereed stood den Sion te verlaten, dat ik vol ontzetting
over die snelle en onafwendbare uitvoering van de oordeelen
des HEEREN mij op mijn aangezicht nederwierp vOcir de
heerlijkheid des HEEREN, en ik schreeuwde het uit en
zeide: Ach Heere HEERE, gaat Gij nu het geheele over-
blijfsel van Israel vernietigen, nu Gij Uw grimmigheid over
Jeruzalem uitgiet? Ja, de HEERE had mij gezegd vreugde
te bedrijven over de oordeelen die over land en yolk komen
zouden 1 ), maar die mannen en die vrouwen en die kinde-
ren, die daar nu neergeveld werden, zij waren toch mijn
yolk dat ik liefhad, waar ik door bloedsbanden aan ver.
bonden was. En het overblijfsel dat na de wegvoering onder
koning Jojachin 2 ) nog was overgebleven, was toch al zoo
klein. De ontzetting die zich van mij meester maakte om
het oordeel, dat de HEERE over hen komen liet, was zoo
groot, dat ik den Man in het linnen vergat en ook geen ge-
dachte meer had aan degenen, die het reddende teeken van
hem op het voorhoofd ontvangen hadden, en niet anders
denken kon clan dat de HEERE nu het geheele overblijfsel
van Israel aan de vernietiging ging prijs geven. Dat deed
mij neervallen op mijn aangezicht om voor hen om erbar-

9 ming te smeeken. Toen zeide de HEERE tot mij: Van
herroeping of matiging van het oordeel kan geen sprake
zijn. De ongerechtigheid van Israel en Juda is te groot. Het
land is vol bloedschuld en de stad vol rechtsverkrachting.

1) 6 : 11.
2) in 597 v. Chr.
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Dat bloed der onschuldig ter dood gebrachten, en het zuch-
ten van hen, die geweld ondervonden in plaats van recht,
roept om het oordeel. Want zij hebben de ongerechtigheid
vermenigvuldigd in het land, omdat zij zeiden: De HEERE
heeft het land verlaten en bekommert Zich niet meer om
ons 1 ). Zoo willen zij Mij van ontrouw beschuldigen. Daarom
kan Ik uw voorbede niet verhooren, maar zal 1k Mijnerzijds

10 geen erbarming met hen hebben en hen niet sparen. Naar
alles wat zij misdreven hebben, zal 1k hun vergelden.

11 Terwijl de HEERE zoo tot mij sprak, was het oordeel
aan tempel en stad ook voltrokken; want nauwelijks had
de HEERE met deze woorden mijn bede afgewezen., of de
Man in het linnen met het schrijfgereedschap aan zijn
gordel, de aanvoerder van de troongeesten, keerde op den
tempelberg terug, om als woordvoerder ook van de zes
anderen verslag uit te brengen over wat gedaan was, en te
berichten dat 's HEEREN bevelen stipt waren nagekomen:
Wat Gij bevolen hebt, is ten uitvoer gebracht; de getrouw
geblevenen zijn geteekend en gespaard gebleven, al de an-
deren zijn verslagen en gedood.

3. Jeruzalem verwoest en de tern pel door den HEERE ver-
laten.

Nadat aldus door de verderfengelen het gericht over de
inwoners van Jeruzalem voltrokken was, zou echter ook de
stad zelf, waar zoovele gruwelen geschied waren, door het
vuur des HEEREN verwoest worden. 1k was er getuige
van, hoe de HEERE aan den in het linnen gekleeden Man
daartoe opdracht gaf. Den troonwagen des HEEREN zag ik
met de cherubs. Boven het uitspansel, dat zich welfde over
het hoofd van de cherubs, glansde het van donkerblauw als
ware het een stuk saffier. Het zag er uit als een troon. En,
daar, op dien troon, verscheen de HEERE, Die bij het uit-
vaardigen van Zijn bevelen tegen de ontheiligers van stad
en tempel Zijn troonzetel verlaten had en plaats genomen
had op den dorpel van het tempelgebouw 2 ), maar Die nu

1) Zie 8 : 12.

2) Zie 9 : 3.

10 : 1

58



-10 : 5

weder op Zijn troonwagen verscheen om daarmede straks
Zijn tempel te verlaten. VOOrdat de HEERE echter aan
den in het linnen gekleeden Man bevel gaf de stad met
vuur te verwoesten, verhief de heerlijkheid des HEEREN
zich van boven de cherubs, om weder plaats te nemen op

2 den tempeldorpel 1 ) en vandaar sprak de HEERE tot den
Man in het linnen: Ga naar binnen tusschen de wervelende
wieling van de raderen onder de cherubs en vul uw beide
handen met gloeiende kolen uit den vuurgloed der bliksems,
die daar tusschen de cherubs is, en strooi die uit over de
stad, opdat zij door het vuur van Mijn heiligen toorn
vernietigd worde. Daarop zag ik den Man in het linnen. het

3 raderwerk van den troonwagen. binnengaan. De troonwagen
stond, toen de Man daar binnen ging, aan de Zuidzijde
van den tempel. Noordelijk van den tempel stood het kope-
ren altaar, waarbij de troongeesten zich hadden opgesteld2).
en ook het beeld van de ijverzucht 3 ), terwijl het oostelijke
tempelplein vol lag van de lijken der zonaanbidders 4 ) , de
troonwagen met de cherubs had daarom plaats genomen aan
de Zuidzijde des tempels, die 't meest naar de stad toe was,
terwijl de wolk van de tegenwoordigheid des HEEREN het

4 binnenste voorhof vervulde. Want de heerlijkheid des
HEEREN had zich weder van boven de cherubs van den
troonwagen verheven en plaats genomen op den dorpel
van het huis, als het ware om nog eenmaal, vOOrdat Hij
den tempel verlaten zou, ten volle Zijn recht te toonen, dat
Hij op dien tempel had, en er Zijn heerlijkheid te doen
schitteren. Zoo was het tempelhuis vervuld van de wolk
van de tegenwoordigheid des HEEREN, terwijl het bin-
nenste voorhof vervuld was van den stralenden glans van

5 's HEEREN heerlijkheid. 't Was, als in oude dagen, nog
eenmaal, in majestueuzen luister, het verheven teeken van
de heilige tegenwoordigheid en inwoning des HEEREN in
Zijn huis. Nu echter was het de voorbereiding van
's HEEREN vertrek uit den tempel, als wierp de HEERE

1) Dit wordt vermeld in vs 4: „De heerlijkheid des HEEREN had zich ver-
heben van boven de cherubs [en Zich begeven] naar den dorpel van het huis."

2) 9 : 2.
3) 8 : 5.
4) 8 : 16.
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nog eenmaal een laatsten, smartelijken blik in Zijn woning,
die Hij verlaten ging. De cherubs van den troonwagen
sloegen reeds met hun vleugels, als had een heilig ongeduld
zich van hen meester gemaakt, om den tempel te mogen
verlaten. Het geruisch van hun vleugels klonk als het geluid
van den donder des Almachtigen. Het was zoo geweldig,
dat het zelfs tot op het buitenste voorhof te hooren was.

6 Toen de HEERE aan den Man in het linnen bevel ge-
geven had, dat hij vuur nemen moest van tusschen het rader-
werk, dat tusschen de cherubs was, was deze naar binnen
gegaan tusschen de raderen en gaan staan naast het rad,

7 dat het dichtst bij hem was. De cherub, op wiens rad hij
toegetreden was, had daarop zijn hand uitgestrekt — want

8 ik zag, dat onder hun vleugels elk van de vier cherubs
iets had, dat op een menschenhand geleek — die cherub
had zijn hand uitgestrekt, om vurige kolen te nemen van
den vuurgloed, die tusschen de cherubs is, en had daarmede
de handen van den Man in het linnen gevuld. Deze was
daarop met die vurige kolen weggegaan om ze uit te
strooien over de stad corn Naar te verbranden. Het vuur van
Gods heiligheid zou met zijn verterenden gloed het godde-
looze yolk verdoen.

9 Mijn aandacht bleef echter gevestigd op den troonwagen
des HEEREN in den tempel. Naast de cherubs, die den
troonzetel droegen, zag ik vier raderen, telkens mast elken
cherub een rad. Door de vleugels der cherubs kon de troon-
wagen des HEEREN niet alleen voortijlen door het lucht-
ruim, hij kon zich door de raderen naast de cherubs ook
voortbewegen over de aarde. De raderen zagen er uit als

10 glanzend kristal. Zij handen alle vier hetzelfde voorkomen
en zagen er uit alsof er een rad was in het midden van elk
rad, alsof elk rad samengesteld was uit twee even groote,

11 rechthoekig op elkander staande raderen. In alle richtingen
konden de raderen zich hierdoor voortbewegen, zonder zich
te hoeven wenden bij het gaan. Waar het voorste rad heen-
ging, in diezelfde richting gingen de andere raderen het
achterna, zonder dat zij zich behoefden om te wenden1).
En niet alleen de raderen waren alle vier rondom vol oogen,

1 ) Zie over de raderen poi!, hoofdst. 1 : 15-21.
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doch ook de cherubs; hun lichaam en hun rug was vol oogen,
zoodat zij naar alle kanten konden zien zonder zich te
wenden 1 ) ; ook hun handers en hun vleugels waren vol
oogen, zoodat ook die deel hadden aan het bewuste levee,
dat de cherubs vervulde.

13 Daarop hoorde ik hoe de HEERE aan de raderen toe-
riep, dat zij de juistheid van hun naam bewijzen zouden:
Rolt voort en wentelt! 2).

14 Daarna werd mijn aandacht weder getrokken door de
cherubs. leder van hen had vier aangezichten. Van elk van
de vier cherubs kon ik het aangezicht aanschouwen, dat
naar mij toegewend was. Het aangezicht van den eersten,
dat ik aanschouwen kon, was het aangezicht van den cherub,
die de vurige kolen van tusschen de cherubs genomen en aan
den Man in het linnen gegeven had 3 ) ; het aangezicht van
den tweeden cherub dat ik zag, was een menschengezicht;
het derde aangezicht dat ik zag, was een leeuwengezicht, en
het vierde een adelaarsgezicht.

15 Toen verhieven zich de cherubs, omdat de HEERE nu
stad en tempel zou gaan verlaten. Het was dezelfde ver-
schijning, die ik ook aan den Chebar gezien had. Volkomen

16 harmonic in beweging was er tusschen de cherubs en de
raderen. Als de cherubs gingen, gingen de raderen naast
hen, en als de cherubs hun vleugels verhieven om op te
stijgen van de aarde, wendden ook de raderen zich niet van

1) In 1 : 7, 12 is ook reeds meegedeeld dat zij in alle richtingen konden gaan
zonder zich te wenden.

2) Vs 13 geeft niet een matte herhaling en terugslag op vs 2 en vs 6, om nog
ems afzonderlijk te zeggen dat de HEERE de raderen „raderwerk" of: „wer-
velende wieling" noemde. Het: „voor mijn ooren" in vs 13 heeft dan geen zin.
Het gaat hier in hfdst. 10 niet om een herhaalde beschrijving te geven van den
troonwagen, dien Ez. ook reeds in hfdst. 1 beschreven heeft. Ez. wil bier laten
uitkomen, hoe de verschijning van de heerlijkheid des HEEREN zich voort-
bewoog uit het binnenste voorhof naar de buitenste Oostpoort des tempels,
m.a.w.: hoe de HEERE bier een einde maakt aan Zijn genadige inwoning in
Zijn tempel te Jeruzalem. Daarom zijn er hier in de beschrijving van den troon-
wagen des HEEREN verschillende verhalende elementen, die in hfdst. 1 worden
gemist; zoo vs 13, het bevel aan de raderen dat zij zich in beweging zullen
stellen; vs 15, dat de cherubs zich verhieven, en vs 18 en 19, dat de heerlijkheid
des HEEREN wegging uit het binnenste voorhof naar de Oostpoort des tempels
(zie Keil, a.w. 108/9).

3) Vergelijking met 1 : 10 leert, dat dit aangezicht van den eersten cherub,
dat Ez. hier aanschouwt, er uitzag als een stierengezicht.
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17 hen af. Als de cherubs stilstonden, stonden ook de raderen
stil; als de cherubs zich verhieven, verhieven zich ook de
raderen met hen, want dezelfde geest die in de cherubs was,
was ook in de raderen.

18 Toen verliet de heerlijkheid des HEEREN den dorpel
van het huis, waar Zij nog eenmaal, voor het laatst, had
plaats genomen toen de HEERE aan den Man in het linnen
Zijn bevelen gegeven had, en beklom den troonwagen boven

19 de cherubs. Het oogenblik was aangebroken, waarop de
HEERE Zijn woning zou gaan verlaten. De cherubs ver-
hieven hun machtige vleugels en stegen voor mijn oogen op
van de aarde, toen zij weggingen, en de raderen gingen
tegelijk met hen. Reeds had de HEERE het binnenste voor-
hof verlaten en was de troonwagen des HEEREN genaderd
tot aan den hoofdingang van den tempelberg, de Oostpoort
van het buitenste voorhof. Daar bleef de troonwagen des
HEEREN stilstaan, terwijl de heerlijkheid van den God
van Israel was boven op de cherubs. Spoedig zou ik inzien,
dat de troonwagen des HEEREN daar staan bleef, niet om-
dat de HEERE als het ware aarzelde den heiligen tempel-
berg te verlaten, maar omdat het gericht nog niet geheel
voltrokken was.

20 Die troonwagen was dezelfde verschijning, die ik onder
den God Israels aan den Chebar gezien had. Hier in den
tempel begreep ik, dat de levensvolle wezens, die ik toen

21 aanschouwd had, cherubs waren, waarvan ieder vier aange-
zichten had, en vier vleugels, terwijl er onder hun vleugels

22 iets was dat er uitzag als een menschenhand. En hun ge-
zichten en hun geheele voorkomen, het was alles precies
als wat ik aan den Chebar gezien had. De HEERE wilde
mij daardoor te kennen geven, al gingen de cherubs van
Zijn troonwagen dan nu ook zonder omwegen, rechtoe
rechtaan, weg uit den tempel, dat de HEERE toch niet met
Zijn geheele yolk gebroken had. Al deed de HEERE Zijn
gericht komen over de goddeloozen en al vertrok Hij uit den
tempel, toch waren er nog, die de HEERE in genade als
Zijn yolk beschouwen wilde. Want de verschijning van de
heerlijkheid des HEEREN, die daar wegtrok uit Zijn tempel,
was dezelfde die aan mij verschenen was aan den Chebar. De
HEERE was aan Zijn tempel te Jeruzalem niet gebonden.
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4. Het oordeel over de oversten van het yolk.

11 : 1 Daarop hief een geest 1 ) mij op en verplaatste mij uit
het binnenste voorhof 2 ) naar den buitensten ingang van de
Oostelijke tempelpoort, waarheen de heerlijkheid des
HEEREN mij was voorgegaan 3 ). Nu begreep ik, waarom
de heerlijkheid des HEEREN daar was blijven staan. Want
daar, bij den ingang van de Oostelijke tempelpoort, zag ik
vijfentwintig mannen, die daar in het poortgebouw van het
buitenvoorhof in een geheime beraadslaging bijeenwaren.
Het waren mannen van staatkundig gewicht, overheidsper-
sonen en leideslieden van het yolk 4 ). Twee van hen herken-
de ik: JaNzanja, den zoon van Azzoer 5 ), en Pelatja, den
zoon van Benaja, oversten van het yolk.

2 En de HEERE zeide tot mij: Menschenkind, dit zijn de
mannen die hier in het geheim hun goddelooze beraad-
slagingen houden, en die verkeerden raad geven in de stad,

3 waar alleen onheil voor de stad uit voortkomt. Want zij
zeggen: dat huizen-bouwen in de ballingschap, waartoe
Jeremia den raad gegeven heeft 6 ), omdat hij van meening
was dat er nog zware gerichten gaan zouden over degenen.
die in het land achtergebleven waren — dat huizen-bouwen
heeft nog zoo'n haast niet. Ze drijven dus den spot met den
raad, dien 1k Jeremia bevolen had aan de ballingen to
geven. Want zij meenen, dat het met Jeruzalem zoo'n vaart
niet loopen zal. Zij zeggen: De stad is de pot en wij, die
in de stad wonen, zijn het vleesch. Zooals de pot het vleesch,
dat daarin is, beschermt tegen het vuur, zoo zal Jeruzalem
ons beschermen tegen het verderf en tegen alle onheil. De
vuurgloed moge anderen verteerd hebben: de ballingen die
met Jojachin in ballingschap zijn weggevoerd, en degenen
die bij het beleg van de stad en daarna zijn omgekomen;

1) De Stat. Vertaling heeft hier: de Geest, met een hoofdletter, alsof de
Heilige Geest door Ez. bedoeld zou zijn; in het Hebr. ontbreekt echter het
lidwoord, waaruit blijkt, dat niet de Heilige Geest hier door Ez. bedoeld is.

2) 8,16.
3) 10 : 19.
4) Het waren dus niet dezelfde als de „ongeveer vijfentwintig mannen" uit

8 : 16, die zich aan de zonaanbidding schuldig maakten.
5) Dus niet dezelfde als de Jaizanja uit 8 : 11, de zoon van Safan.
6) Zie Jer. 29 : 5.
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maar die telden ook eigenlijk niet mee; die waren zooveel
als de waardelooze beenen en vliezen, goed om verbrand te
worden; maar wij zijn het echte „vleesch", het eigenlijke
Israel; wij zijn, veilig in de stad als het vleesch in de pot.
Daarom, om die goddelooze zelfoverschatting en die mis-
kenning van anderen, terwijl zij zich sterk maken in hun
zonden, daarom moet gij tegen hen profeteeren. Profeteer
tegen hen, menschenkind, om Mijn oordeelen hun aan te
zeggen!

5 Daarop viel de Geest des HEEREN 1 ) op mij, Die mij
de woorden te kennen gaf die ik spreken moest, en zeide
tot mij: Spreek: Zoo zegt de HEERE: Die woorden hebt
gij gesproken, o huis Israels! Die woorden van verblinde
eigengerechtigheid en van hoonende afwijzing van het
woord van Mijn. profeet Jeremia! Ik weet wel wat er leeft

6 in uw binnenste en welke gedachten er in u opklimmen. Ja,
gij hebt gelijk! Inderdaad, deze stad is een vleeschpot, waar-
in het vleesch ingepekeld wordt! Door uw bloedvergieten
hebt gij zelf er een vleeschpot van gemaakt, dien gij met
vleesch gevuld hebt. Want gij hebt vele slachtoffers gemaakt,
die gevallen zijn in de stad als slachtoffers van uw heimelijke
en openlijke moordzucht, en de straten van de stad hebt gij

7 met verslagenen gevuld. Daarom, gij hebt gelijk: de stad
is een vleeschpot, maar anders dan gij meent: de slacht-
offers, die gij in de stad gemaakt hebt, die zijn het vleesch,
dat in de stad als een vleeschpot ingemaakt wordt, en de
stad is de vleeschpot. Maar dit zal gewroken worden! Gij
moet niet denken, dat gij in de stad bescherming zult yin-

8 den. U zal men uit de stad wegvoeren. Ondanks uw lucht-
hartige taal, waarmede gij getracht hebt aan uw angst het
zwijgen op te leggen, zijt gij voor het zwaard toch bevreesd
geweest. Maar nu zal Ik het zwaard over u brengen, Ik de

9 Heere HEERE. Ik zal u uit de stad wegvoeren, en Ik zal u
overgeven in de hand van vreemden, en door hen zal Ik
gerichten over u oefenen. Door het zwaard, dat gij ge-

10 vreesd hebt, zult gij vallen. Gij, die op de zekerheid van
Jeruzalem gepocht hebt, noch in Jeruzalem, noch zelfs in

1 ) Hier is niet sprake van de hand des HEEREN als in 8 : 1, maar van den
Geest des HEEREN, omdat het hier niet een handeling, maar alleen een godde-
bike inspraak betreft.
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het land, zult gij veiligheid vinden, maar aan de uiterste
grens van Israels grondgebied, in het hooge Noorden, bij
Ribla 1 ), zal Ik gerichten over u oefenen. Dan zult gij het
ondervinden, gij, die zooveel onrecht bedreven en zooveel
onrechtvaardige vonnissen geveld hebt, dat Ik, de HEERE.
Been ledig Toeschouwer, maar een rechtvaardig Rechter ben.

11 De stad zal u niet tot een pot zijn, die u als het vleesch,
dat daarin is, beschermen zl tegen den vuurgloed. Aan de
grens van Israels gebied zal Ik u richten. Zoo zult gij het

12 ervaren, dat Ik de HEERE ben, de Heilige. Mijn inzettingen
hebt gij niet gehouden en naar Mijn rechtsbepalingen, die
Ik ingesteld heb, hebt gij niet willen handelen, maar gij
hebt gehandeld naar de rechtsgebruiken van de heidensche
volken die rondom u zijn 2 ). Gij hebt gemeend, dat gij dat
alles maar straffeloos kondet bedrijven. Maar dan, in Ribla,
als gij Mijn rechtvaardige wraak over uw ongerechtigheden
ondervinden zult, zult gij het ervaren, hoezeer gij daarin ge-
dwaald hebt.

13 En het geschiedde, terwijl ik in het visioen zoo profe-
teerde in het midden van die raadsvergadering van die
vijfentwintig mannen bij de Oostpoort, dat ik in het visioen
Pelatja plotseling dood zag neer vallen. Het was een on-
middellijk ingrijpen des HEEREN, Die door dat plotselinge
sterven als het ware mijn woorden kracht bijzette. Zoo zou
bij het bekend worden te Jeruzalem van dit visoen en van
dit woord des HEEREN tegen de oversten des yolks Pelatja
plotseling sterven, als om aan het yolk Israel te betuigen
dat dit woord des HEEREN zeker in vervulling zou gaan.

Dat plotselinge sterven maakt op mij zoo'n ontzaglijken
indruk, dat ik in 't visioen, waarin dit alles plaats greep,
op mijn aangezicht ter aarde viel. De gedachte, dat de
HEERE, Die Pelatja zoo plotseling sterven deed, in Zijn
brandenden toornegloed alles en alien vernietigen zou 3).
overweldigde mij. Daarom schreeuwde ik luidkeels: Ach
Heere HEERE, zult Gij dan het gansche overblijfsel van
Israel geheel vernietigen? Zal er van de met Zedekia in
Jeruzalem achtergeblevenen dan niemand ontkomen? Want

1) Vgl. 6 : 14; zie de letterlijke vervulling in Jer, 52 : 10, 24-27.
2) Vgl. 5 : 7.
3) Vgl. 9 : 8.
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nog altijd meende ik, dat het eigenlijke Israel, al was het nog
slechts als overblijfsel, gezocht moest worden. in Jeruzalem,
in degenen die, na de wegvoering onder koning Jojachin,
daar waren achtergebleven.

5. De aanwijzing wie de HEERE als Zijn yolk beschouwt.

14	 In antwoord op die kreet van mij, of de HEERE dan
het gansche overblijfsel van Israel vernietigen zou, geschied-

15 de het woord des HEEREN tot mij, zeggende: Menschen-
kind, er is een overblijfsel, maar het is niet waar gij meent
het te moeten zoeken. Gij hebt u met uw voorbede bij Mij
in de bres gesteld, eerst voor de schuldige inwoners van
Jeruzalem 1 ) en daarna voor de goddelooze volksoversten 2),
maar uw broeders, tegenover wie de plicht en het recht op
u rust, als pleitbezorger voor hen op te treden, dat zijn
niet zij, die nog in Jeruzalem zijn achtergebleven. Uw
werkelijke broeders, dat zijn uw medeballingen, niet alleen
van het tweestammen-rijk van Juda, maar ook de ballingen
van het tienstammen-rijk, die reeds vroeger weggevoerd
zijn 3 ). Die ballingen, die vormen het gansch huis Israels,
de kern van het yolk. Zij, en niet de achtergeblevenen in
het land, die nog wonen bij den tempel te Jeruzalem, worden
door Mij als Mijn yolk beschouwd. Die inwoners van Jeruza-
lem zien in blinde zelfverheffing uit de hoogte op die bal-
lingen neer. Zij meenen dat die ballingen niet meer tot het
yolk behooren, omdat zij weggevoerd zijn uit het land.
Daarom zeggen ze van die ballingen: dat zijn de menschen
die door den HEERE verworpen zijn; en van zichzelf
pochen zij: wij, wij zijn het eigenlijke yolk, aan wie de
HEERE het land der vaderen tot een erfelijke bezitting

16 gegeven heeft. Daarom zult gij spreken tot dat hoogmoedige
Jeruzalem: ZOO zegt de Heere HEERE: Inderdaad, gij hebt
gelijk! Die ballingen zijn uiteengeslagen en verstrooid. Ik
heb ze verdreven onder de volken, verstrooid over de landen
Daarom moet gij, o Jeruzalemmers, in uw hoogmoedige zelf-
inbeeldin.g, echter niet meenen, dat Ik ze verworpen heb.

1) Zie 9 : 8.
2) Zie 11 : 13.
3) In 734 en 721 en volgende jaren door de Assyriers weggevoerd naar Noord-

Mesopotamie en Medie (II Kon. 17 : 6).

66



--11 : 21

Al zijn ze dan nu ook verwijderd van den tempel te Jeruza-
lem, Ik Zelf ben hun voor korten tijd tot een tempel ge-
worden in de landen waarheen zij gekomen zijn. Door Mijn
profeten en door de hulp en de vertroostingen die Ik hun
geboden heb, heb Ik hun tot op zekere hoogte vergoeding
geschonken voor het Bemis van Mijn genadevolle inwoning

17 in den tempel in het heilige land. Daarom zult gij spreken
tot uw medeballingen: ZOO zegt de Heere HEERE: Verza-
melen zal Ik u uit de volken en u vergaderen uit de landen,
waarheen Ik u verstrooid heb, en Ik zal het land Israels

18 aan u geven. En die terugkeerenden zullen daar komen, en
alle afschuwelijkheden en afgodische gruwelen, die scheiding
maakten tusschen Mij en Mijn yolk, en oorzaak waren van

19 de ballingschap, zullen zij uit het land wegdoen. Hieraan zal
die omkeering bij hen te danken zijn, dat Ik geven zal, dat
zij niet meer ieder zijn eigen zin en lust zullen volgen, maar
dat er eenheid van gezindheid en handelwijze bij hen ge-
vonden zal worden; want 1k zal een nieuwen geest geven
in het binnenste van hen, een nieuw levensbeginsel, waar-
door hun leven in een geheel andere richting gestuwd zal
worden en hun daden heel anders zullen worden dan vroe-
ger. En het steenen hart, hun onaandoenlijke, verharde ge-
moed, waardoor zij met Mij niet rekenden en onontvankelijk
waren voor Mijn lokkingen, zal Ik uit hen wegnemen, en
Ik zal hun een vleezen hart geven, een buigzaam, gehoor-
zaam, ontvankelijk gemoed, waardoor zij zich naar Mijn wil
zullen schikken en rechten.

20 Zoo zal Ik Mijn doel met hen bereiken, dat zij in Mijn
inzettingen wandelen en Mijn rechten in acht nemen en
volbrengen. Geen botsing zal er meer zijn tusschen hun en
Mijn wil, maar volkomen harmonie. En zoo zal de verbonds-
verhouding hersteld worden, dat zij Mij tot een yolk zullen
zijn en Ik hun tot een God zal wezen.

21 Maar die goddelooze inwoners van Jeruzalem, die hun
verlustiging vinden in afschuwelijkheden en gruweldaden,
en die behagen scheppen in die afgodische gezindheid, die
zullen maaien, wat zij gezaaid hebben. Naar alles wat zij
misdreven hebben, zal Ik hun vergelden 1 ), zegt de Heere
HEERE.

1) Vgl. 9 : 10.
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6. De scheiding tusschen den HEERE en de stad voltrokken.
Einde van het visioen.

22 Nadat de HEERE mij aldus verkondigd had, dat er
voor Jeruzalem en haar inwoners geen verwachting meer
was, was nu ook het oogenblik aangebroken waarop ik aan-
schouwen zou, hoe de heerlijkheid des HEEREN, teeken
en onderpand van de genadevolle inwoning des HEEREN
in het midden van Zijn yolk, de stad zou gaan verlaten.
De cherubs van den troonwagen des HEEREN, die zich
reeds voor het vertrek gereed gemaakt had en plaats ge-
nomen had bij den buitensten ingang van de Oostpoort des
tempels 1 ), hieven hun vleugels op en de raderen verhieven
zich tegelijk met hen, terwijl de heerlijkheid van den God

23 Israels boven hen troonde. En de heerlijkheid des HEEREN
voer op uit de stad en trok weg in Oostelijke richting over
het Kidrondal en bleef dreigend staan op den top van den
Olijfberg, ten Oosten van de stad 2 ). De scheiding tusschen
de heerlijkheid des HEEREN en de stad was voltrokken.

24 Daarop nam de geest 3 ) mij op en voerde mij in het
visioen, door den Geest Gods, weer terug naar Chaldea, naar
de ballingen aan den oever van den Chebar. , Dit was het
einde van het visioen 4 ). Het was of een drukkende last van
mij genomen werd, toen het gezicht, dat ik gezien had,
van mij wegtrok.

25 Daar zat ik weder to midden van de oudsten die tot
mij gekomen waren 5 ), aan wie ik daarop meedeelde den
inhoud van het gansche visioen, dat de HEERE mij had
doen zien, niet alleen de boodschap van den komenden
ondergang van Jeruzalem, maar ook de troostvolle toezeg-
ging des HEEREN voor de weggevoerde ballingen.

1) 10 : 19.
2) „Onwillekeurig denkt men aan Jezus' laatsten gang uit Jeruzalem over den

Kidron, Joh. 18 : 1, aan Zijn weenen over de stad, toen Hij van den Oljjfberg
naar Jeruzalem ging, Luk. 19 : 41-44, aan Zijn rede op den Olijfberg, Matth. 24 : 3
vv." (Troelstra, a.w. hi. 111, vgl. Keil, a.w. bl. 118).

3) Vergelijk de aanteekening bij 11: 1.
4) Dat 8 : 3 begonnen was.
5) Zie 8 : 1.
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III. TWEEDE GROEP OORDEELSAANKONDIGEN.

1. De zekerheid van de wegvoering in ballingschap en van
den komenden nood der in Jeruzalem achtergeblevenen
in twee symbolische handelingen gepredikt.

	12 : 1	 Vervolgens geschiedde het woord des HEEREN aldus
2 tot mij: Menschenkind, gij woont in het midden van een

wederspannig geslacht. Zij gelooven niet, wat gij hun
predikt. Met hun oogen zien zij niet en met hun ooren
hooren zij niet. In hun wederspannigheid willen zij uw
prediking niet aanvaarden, dat Jeruzalems einde nadert.
Zij houden nog vast aan hun waan, dat Jeruzalem, omdat
het Mijn stad is, niet kan ondergaan. Daarom moet gij hun
dat nu op zoo een wijze prediken, dat zij Tel gedwongen
worden om te zien, wat zij moeten zien, en te hooren, wat
zij moeten hooren. Door allerlei onbegrijpelijke Baden moet
gij hun nieuwsgierigheid prikkelen, opdat hun aandacht ge-
spannen worde en zij zich niet meer kunnen onttrekken
aan wat zij zien en hooren.

3 Daartoe moet gij, menschenkind, op klaarlichten dag,
zoo dat zij het zien, handbagage voor u in gereedheid bren-
gen, zooals op reis meegenomen wordt, alles wat een balling
bij zich heeft: een staf, sandalen, wat kleeren en wat levens-
middelen, een waterzak en eenig kookgerei, en allerlei
kleinigheden die u lief zijn, die gij ook in den vreemde
gaarne bij u zoudt willen hebben, en dan moet gij voor hun
oogen uit uw woonplaats naar een andere plaats gaan.
Misschien zullen dan hun oogen opengaan, al is dat nog
niet met zekerheid te zeggen, want zij zijn een wederspannig

4 huis. Op klaarlichten dag moet gij, wat ge bij een wegtrek-
ken in ballingschap zoudt noodig hebben, voor hun oogen
naar buiten brengen, en dat moet dan den heelen dag voor
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uw huis blijven liggen, opdat zij het toch vooral maar goed
zien zullen. Zelf moet gij dan in den avond, zoo dat zij
het zien, naar buiten gaan, zooals ballingen doer, met
wanhoop op het gelaat en met sleependen gang, als weiger-
den uw voeten, den vaderlandschen bodem te verlaten. Gij

5 moet echter niet door de deur uit uw huis gaan. VOOr hun
oogen moet gij een gat in den muur van uw huis breken
en daardoor moet gij naar buiten gaan. Dan moet gij voor

6 hun oogen uw reispak op uw schouder nemen. Ga naar
buiten als het pikdonker is. Daarbij moet gij uw aangezicht
omhullen, zoodat gij geheel vermomd zijt, en gij ook zelfs
den grond niet ziet, waarover gij gaat. Want 1k heb u tot een
wonderteeken gesteld voor het huis Israels, dat tot vragen
en nadenken noopt; een wonderteeken, omdat uw omgeving
nu reeds in uw daden zal kunnen zien wat straks zal plaats
grijpen in Jeruzalem.

7 En ik deed precies zooals mij bevolen was. Wat ik
meenam, bracht ik overdag als de handbagage van een
balling naar buiten, en 's avonds brak ik met mijn hand een
gat in den muur van mijn huis. Toen het donker was, kroop
ik zelf door dat gat naar buiten en voor hun oogen laadde
ik mijn pak op mijn schouder, zoodat ik gepakt en gezakt
voor hen stond, als iemand die wegtrekt in ballingschap.

8	 Den volgenden morgen geschiedde het woord des
9 HEEREN tot mij: Menschenkind, hebben zij niet tot u ge-

zegd, het huis Israels, dat wederspannige geslacht: Wat doet
10 gij toch? Wat heeft dat alles te betekenen? Spreek tot hen:

ZOO zegt de HEERE: Deze onheilsprofetie geldt den vorst,
die in Jeruzalem is, en hem niet alleen, maar ook het ge-
heele huis Israels, waar de ballingen ook toe behooren, zoo-
dat ook zij er belang bij hebben dit godswoord te vernemen.

11 Spreek tot hen: Ik ben u een wonderteeken; gelijk ik gedaan
heb, zoo zal aan hen, aan den koning en aan de inwoners van.
Jeruzalem, gedaan worden. In ballingschap, in gevangen-

12 Schap zullen zij gaan. En de vorst, die in hun midden is,
die Zedekia, tegen wien gij, ballingen, zoo hoog opgezien
hebt — in de ure des gevaars, bij den ondergang van zijn
yolk, die gevolg is van zijn zijn slapheid en verblinding, zal
hij alleen maar op eigen lijfsbehoud bedacht wezen. In het
donker zal hij heimelijk de stad trachten te ontvluchten, met
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een pak op zijn schouders om nog wat te redden. De mannen
van zijn gevolg zullen een gat in den muur maken om hem
er door te laten 1 ), Zijn aangezicht zal hij bedekken om zich
te vermonimen, om zelf niet gezien te worden en ook het
land niet te zien. Dat zal in zijn lafheid zijn eenige be-

13 geerte zijn: niets zien en zelf niet gezien worden. Maar hij
zal niet ontkomen en zijn listig beraamde plan zal niet ge-
lukken. 1k zal Mijn net over hem uitbreiden, waarin hij als
een vogel gevangen wordt. Zoo zal Ik hem naar Babel
brengen, naar het land des Chaldeen; maar het zien zal hij

14 niet! 2 ) En daar zal hij sterven 3 ). En zijn geheele omgeving,
zijn helpers, die met hem trachten uit te breken uit de stall,
al zijn troepen, zijn vorsten en zijn helden, zal 1k naar alle
windstreken verstrooien. Maar ook daar in den vreemde
zullen zij Been rust hebben. Want ik zal het zwaard trekkers

15 achter hen aan 4 ). Dan zullen zij in die oordeelen Mij leeren
kennen als den Heilige en Rechtvaardige, en ervaren, dat

16 1k de HEERE ben, wanneer 1k Mijn verbondswraak om hun
trouwelooze bondsbreuk over hen komen doe, en hen ver-
strooi onder de volken en hen verspreid over de landen.

16 Doch een klein aantal zal ik aan, hen overlaten, die door het
zwaard en den honger en de pest niet geveld zullen worden.
Die zullen al hun gruweldaden, hun trouweloosheid en hun
afval, hun opstand en bondsbreuk, waaraan zij zich hebben
schuldig gemaakt, onder de volken waarheen zij gaan zullen,
vertellen. Daartoe zal dat moeten dienen, dat ook de heide-
nen zullen weten, waarom 1k met Mijn yolk zoo gedaan heb;
dat Jeruzalem gevallen is, niet omdat 1k niet bij machte
was het te behouden, maar omdat Ik de HEERE ben, de
God des Verbonds; niet in dien zin, als zij dachten, waar
zij aan. Mijn verbond de vrijheid meenden te kunnen ont-

1) Vgl. Jer. 39 : 1 vv, 52 : 4 vv, II Kon. 25 : 4 vv. Dat Zedekia door een tires
in den muur gevlucht is, wordt in de historische berichten wel niet nadrukkelijk
meegedeeld, maar lijkt . op grond van de in al de berichten voorkomende woor-
den: „door een poort tusschen de twee muren" wel waarschijnlijk, misschien
omdat de poort gedeeltelijk ingestort was, of dat men, om de poort te bereiken,
door den muur heen moest, zie Keil a.w. bl. 121.

2) Te Ribla werden hem de oogen uitgestoken; zie de onder 1 ) genoemde
plaatsen.

3) Zie Jer. 52 : 11.
4) Het zal hun gaan als in 5 : 2, 12 reeds voorspeld.
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leenen om in zonden to leven, maar de Heilige, Die de trou-
welooze inwoners van Jeruzalem straffen wilde om al hun
gruweldaden.

17, 18 Verder zeide de HEERE nog tot mij: Menschenkind,
gij moet door uw daden niet alleen de zichtbare prediking
brengen van wat het einde zal zijn van Jeruzalems beleg,
dat de inwoners des lands zullen worden weggevoerd in
ballingschap, gij moet voor uw medeballingen ook aan-
schouwelijk maken de groote ontsteltenis, die zich gedurende
het beleg van de inwoners van Jeruzalem zal meester maken
van wege den steeds meer dreigenden hongersnood en de
vrees voor den vijand. Brood en water, de meest eenvoudige
en noodzakelijke levensmiddelen, moet gij gebruiken, terwiji
siddering u daarbij telkens bevangt en onrust en angst spre-

19 ken uit heel uw houding. En dan moet gij aan uw mede-
ballingen, die tot de lagere volksklassen behooren, daarvan
deze verklaring geven: ZOO zegt de Heere HEERE met bea
trekking tot de inwoners van Jeruzalem in het land Israels:
Met angst zullen zij hun brood eten en met ontzetting hun
water drinken. Zij zullen Jeruzalem wel verdedigen en daar-
bij met het allernoodigste zich vergenoegen, maar geen hoop
zal hen daarbij sterken op een uiteindelijke overwinning.
De angst zal zich zoo geheel van hen meester maken en de
ontstellende zekerheid van den komenden ondergang zoo-
zeer hun moed verlammen, dat zelfs bij hun eten en drinken
die angst openbaar wordt, omdat hun land met al wat er in
is tot een verwoesting zal worden als straf voor de vele

20 onderdrukking en knevelarij die zij bedreven hebben. Ook
de steden des lands zullen aan de verwoesting worden prij6
gegeven, ja het geheele land zal worden tot een groote woes-
tenij. Zelfs hier in Tel-Abieb zult gij daarvan onder den in-
druk komen en zoo ervaren dat Ik de HEERE ben, als gij
door die oordeelen, die Ik over Jeruzalem en het land
Israels brengen ga, Mij zult leeren kennen in Mijn gerechtig-
heid en heiligheid en in Mijn geduchte wraak over Mijn
ontrouwe bondsvolk.

2. Het gericht is nabij.

	21	 En het woord des HEEREN geschiedde tot mij, zeggen-
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22 de: Menschenkind, wat is de geestelijke doofheid en blind-
heid van het huis Israels en de wederspannigheid, waarmede
zij uw prediking verwerpen 1 ), toch groot, dat ze zelfs een
spotdicht hebben, waarmede zij Mijn oordeelsaankondiging
tegen het land van Israel beschimpen:

„De dagen, jaren gaan maar voort,
en elk gezicht blijkt slechts een woord" 2).

Zoo spotten zij, omdat zij meenen, dat er van al die
23 woorden niets komen zal. Zeg daarom tot hen: ZOO zegt de

Heere HEERE: Ik zal een einde maken aan dat spotten,
waarmede zij ook Mij hoonen. De taal der feiten zal ik zoo
duidelijk laten spreken, dat niemand in Israel het meer
wagen zal dit spreekwoord nog langer te gebruiken. Dat zal
nit geschieden. Daarom zult gij tot hen zeggen:

„De dagen naad'ren o zoo dicht,
En ras wordt waarheid elk gezicht." 3)

24 Door het optreden van de leugenprofeten 4 ) met hun
onwaarachtige woorden is bij het huis Israels het geloof aan
Mijn woorden teloor gegaan. Maar daar zal Ik nu een einde
aan maken .De donder van Mijn oordeelen zal zoo luide
weerklinken, dat niemand in' Israel het meer wagen zal, nog
te komen met een valsche profetie of met een onware,

25 vleiende voorspelling om menschen te behagen. Ik, de
HEERE, Ik zelf zal spreken. In daden. Wat Ik zeg, geschiedt
ook. Zonder uitstel. Niet in een verre toekomst, maar nog,
in uw dagen, o wederspannig huis Israel! Gij zelf zult er ge-
tuige van zijn, dat Ik Mijn woorden ook in vervulling doe
gaan, spreekt de Heere HEERE.

26, 27 Verder zeide de HEERE nog tot mij: Menschenkind,
zelfs dit ernstige woord is nog niet bij machte, aan het
spotten der ballingen een einde te maken. Hun spottaal

1) Vgl. 12 : 2.
2) Zoo vertaalt Dr. Troelstra in T.U.; letterl. staat er: „lang worden ti.e dagen

en ieder gezicht komt om." Een ander voorbeeld van een spotrijmpje hebben we
in 18 : 2. Ez. knoopt gaarne aan bij onder het yolk gangbare gezegden, vgl. 8 : 12;
9 : 9; 11 : 3, 15; 12 : 27; 16: 44; 20 :49; 33 :24, 25.

3) Vertaling van Troelstra; letterl.: „nabij zijn de dagen en het woord van
ieder gezicht."

4) Ook in Babel waren valsche profeten onder de ballingen, zie Jer. 29 : 21 vv.
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klinkt zelfs nu in nog te meer verachtenden vorm: „Het ge-
zicht, dat „die daar" schouwt, komt pas na vele dagen! Hij
houdt zich op de vlakte! Hij profeteert altijd maar over
verre tijden, maar als iemand die zelf niet in zijn eigen
woorden gelooft, zegt hij nooit, wanneer dat alles dan wezen

28 zal !" Daarom zult gij tot hen zeggen: ZOO zegt de Heere
HEERE: Al Mijn woorden zullen niet langer uitgesteld wor-
den, Ik ga nu spreken in daden, door den donder van het
gericht. Wat Ik zeg, gebeurt. Want Ik ben de Heere HEERE,
de Waarachtige, Die een Waarmaker ben van Mijn woord.

3. Tegen de valsche profetie.

13 : 1	 En het woord des HEEREN geschiedde tot mij aldus:
2 Menschenkind, profeteer tegen de profeten van Israel, naar

wie het yolk gaarne hoort en wier woord door het yolk
Israel wordt aanvaard. Als profeten dienen zij zichzelf aan
en zoo worden ze door Israel ook beschouwd. Maar Ik heb
ze niet gezonden. Zij zijn geen profeten, die het woord van
hun lastgever overbrengen, maar zij spreken wat hun eigen
hart hun ingeeft. Profeteer gij dan tegen hen en breng aan
die profeten-uit-hun-eigen-hart Mijn boodschap over: Hoort

3 des HEEREN woord! ZOO zegt de Heere HEERE: Wee dien
profeten, dien dwazen! (Gen Godsboden, maar godloozen
zijn zij 1 ), die in hun goddeloosheid voor profeten willen
doorgaan, maar wier verdwazing zoo ver gaat, dat zij niet
zien dat zij hun eigen geest volgen. Wat er van hen uitgaat
is verzinsel van hun eigen hart, maar in hun dwaasheid
meenen zij, dat het vrucht is van de inwerking van Mijn
Geest. Zij beelden zich in, dat Ik hun gezichten te zien
gegeven heb, zoo spreken zij zonder dat zij iets hebben ge-

4 zien. Als jakhalzen, die in bouwvallen huizen en door hun
ondergraven de verwoesting nog erger maken, zoo zijn ook
uw profeten, o Israel! Zij laten het luidst zich hooren in
tijden van verval, terwijl ze door het spreken uit hun eigen
hart het volksleven al meer ondermijnen en het verval in

5 de hand werken. De zonden van het yolk hebben breuken

1 ) In het Hebreeuwsch is bier een woordspeling: profeten — dwazen: nebi'im
— nebalim: Godsboden — godloozen.
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geslagen in het volksbestaan en hebben het zedelijk verval
van de stad ten gevolge gehad. Maar die profeten van u, o
Israel, zijn niet door het bestraffen van de zonden des yolks
tegen dat verval opgetreden en hebben de oorzaak daarvan
niet bestreden. Zij zijn niet in de bres gaan staan door te
waarschuwen tegen de dreigende gevaren. Zij hebben niet,
door herstel van het godsdienstig en geestelijk leven, hun
roeping vervuld om yolk en rijk van den ondergang te red-
den. Zoo hebben zij nagelaten een muur te bouwen om
Israel te beveiligen, waardoor het kan bestaan, wanneer op

6 den dag des HEEREN het wereldgericht komen gaat. Dat
alles, wat roeping en plicht van profeten is, hebben die pro-
feten van u, o Israel, niet gedaan! Weet gij wat zij wel ge-
daan hebben? Met bedriegelijke gezichten, waar geen werke-
lijkheid aan ten grondslag ligt, hebben zij u gevleid! Zij
hebben voorspeld wat leugenachtig is, onbetrouwbare lucht-
spiegelingen! En dan trachten zij het nog te doen voor-
komen, alsof zij die gezichten en voorspellingen van Mij
ontvangen hadden. Zij wekken den schijn alsof zij inderdaad
gezanten zijn, die Ik gezonden heb. Want zij nemen het:
„Zoo spreekt de HEERE" op de lippen, hoewel Ik hen niet
gezonden heb. En dan wachten zij nog op de vervulling van
het woord, dat zij gesproken hebben! Dan denken zij nog,
dat er zooveel kracht in hun woorden schuilt, dat die in
staat zijn zichzelf in vervulling te doen gaan. Misschien
meenen zij wel, dat zij door hun woorden Mij verplichten
daarnaar te handelen, zooals de heidensche waarzeggers met

hun bezweringen hun goden denken te kunnen dwingen!
7 Hebt gij, profeten-uit-uw-eigen-hart, dan geen leege ge-

zichten gezien en leugenachtige voorspellingen gesproken„
toen gij optradt met uw: „Zoo zegt de HEERE", zonder dat
1k tot u gesproken had?

8 Daarom zegt de Heere HEERE alzoo: Omdat gij ge-
sproken hebt, wat bedriegelijk en gezien, wat leugenachtig is,
daarom krijgt gij nu met Mij te doen, spreekt de Heere

9 HEERE. Mijn kracht, waardoor Mijn profeten bekwaamd
worden tot hun taak 1 ), zal zich keeren tegen hen, die leege

1 ) Van Ez. staat er steeds: de hand des HEEREN was op mij, 1 : 3; 3 : 14, 22;
8 : 1; 33 : 22; 37 : 1; 40 : 1. Hier beet het: Mijn hand is tegen hen.
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gezichten zien en voors,)ellen wat leugenachtig is. Drie-
voudig zal hun straf zijn. A l,g de tijd daar is, dat Israel weer
als Mijn yolk in het land wonen. zal 1 ), zullen zij hun in-
vloedrijke positie onder het yolk verloren hebben en geen
deel meer uitmaken van de raadsvergadering van Mijn yolk.
In het boek van het huis Israels, waarin alleen zij voor-
komen, die waardig gekeurd zijn deel te hebben aan het
komende Messiasrijk, zullen hun namen niet ingeschreven
worden, zoodat zij uitgebannen zullen zijn uit de gemeen-
schap van Mijn yolk. Daarom zullen ze zelfs ook naar het
land der vaderen niet terugkeeren 2 ). In geen enkel opzicht
zullen zij eenig deel hebben aan de weldaden, waar het over-
blijfsel van Mijn yolk in deelen zal. Zoo zult gij door deze
oordeelen, die Ik over die profeten-uit-hun-eigen-hart bren-
gen zal, tot de erkentenis komen, dat Ik de HEERE ben.

10 Daarom zullen zij door die oordeelen getroffen worden, om-
dat zij zich aan Mijn eigendomsrecht vergrepen hebben.
Want Mijn yolk was het, dat zij misleid hebben. Maar zij
hebben het op een dwaalspoor gebracht door te spreken
van vrede, en door het verwekken van allerlei verwachtingen
van genade en heil, waardoor zij Mijn yolk in zijn zonden
gestijfd hebben. Als Mijn yolk allerlei valsche verwachtingen
koesterde, hebben zij het yolk daar nog in gesterkt met
hun ijdele heilsbeloften, waarmee zij aan de zondige dwaas-
heid van het yolk een schoon vernisje gaven. Zoo leefde
het yolk in een ijdelen waan, die door hun optreden een
schijn van echtheid verkreeg, terwijl in de werkelijkheid
alles even waardeloos was: het yolk bouwde een leemen
wand, en zij deden alsof die wand goed was, en bepleisterden
dien met 'ooze kalk, zoodat de bouwvalligheid van dat bouw-

11 sel niet gezien werd. Zeg daarom tot die aanstrijker met
looze kalk, dat die ondeugdelijke kalkpap er afvallen zal.
Een stroomende regen zal komen en hagelsteenen zullen

12 vallen, en een vreeselijke stormwind zal losbreken, waardoor
die leemen wand vallen zal. Zal men dan niet tot u zeggen:
Waar is nu het aanstrijksel, waarmede gij aangestreken hebt
en den schijn gewekt, alsof het een goede wand was? Wat

1) Vgl. 11 : 17, 20; hfdst. 34 en 37 : 23, 27.
2) Vgl. 20 : 38; bij de laatste uitzuivering komen zij om.
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komt er nu van al die toezeggingen, waar gij het yolk mee
13 gepaaid hebt? Daarom, zoo zegt de Heere HEERE: Mijn

oordeelen zal Ik doen komen, met groot geweld. Een vreese-
lijken storm zal Ik in Mijn verbolgenheid doen losbreken;
een stroomende regen zal er komen door Mijn toorn, en

14 hagelsteenen ter vernietiging in Mijn grimmigheid! Zoo zal
Ik de ijdelheid van die dwaze verwachtingen, die gij ge-
koesterd hebt, door Mijn toorn en grimmigheid in het licht
stellen. Den wand, lien gij met looze kalk bepleisterd hebt,
zal Ik omverhalen en tegen den grond werpen, zoodat er
ook zelfs van zijn fundament niets meer overblijft. Met den
grond zal die wand worden gelijk gemaakt, en gijzelf zult

15 omkomen onder de rumen van uw eigen bouwsel. Zoo zal
Ik Mijn gramschap ten einde toe laten uitwoeden tegen den
wand en tegen degenen, die hem met looze kalk bepleis-
terden. Dan zal Ik tot u zeggen: Gedaan is het met den
wand, en gedaan met degenen die hem bepleisterden. Ge-

16 daan met die profeten van Israel, die over Jeruzalem prof e-
teerden en haar met een gezicht van vrede misleidden.
hoewel er geen vrede was, spreekt de Heere HEERF.

17	 En gij, menschenkind, richt uw aangezicht tegen de
dochteren uw yolks, die het yolk verleiden met profetieen.

18 uit hun eigen hart, en profeteer tegen haar, en zeg: Zoo
zegt de Heere HEERE: Wee haar, die zich schuldig maken
aan de geheimzinnige practijken van waarzeggerij; die
tooverstrikken naaien om die om de armgewrichten te wik-
kelen, en die sluiers 1 ) maken om die ter verhooging van
de geheimzinnigheid over de hoofden te werpen van oud
en jong, die haar diensten komen inroepen. Wee haar, die
van die handgrepen van de waarzeggerij met haar geheim-
zinnige tooverspreuken zich bedienen om zielen te verstrik-
ken, en de orakelzoekers van de laatste hun nog gebleven
zielsrust te berooven. Meent gij soms, dat gij zoo straffeloos
de zielen van Mijn yolk in het verderf kunt verstrikken,
en dat gij uzelf daarbij in 't leven kunt houden door het

19 loon, dat gij u voor uw kunsten betalen laat? Wat gij doet
is niet anders dan een ontheiligen van Mij bij Mijn yolk,
omdat gij het waagt Mijn naam bij uw bezweringen te ge-

1 ) Bij deze tooverstrikken en sluiers kan ter vergelijking gedacht worden aan
gebedsriemen en -mantels van de Joden.
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bruiken, en zoo oorzaak zijt dat Mijn yolk Mij op een liju
stelt met de afgoden der heidenen, in wier dienst zulke
tooverpractijken toegepast worden. Zoo doet gij voor het
geringe loon van een paar handen vol gerst en een stuk
of prat brooden. Voor DV) een loon speelt gij met den
zielenood van uw slachtoffers. En de uitkomst is, dat gij
zielen doodt, die niet sterven moesten en dat gij zielen in
het leven laat, die niet moesten leven. De vromen, wier
begeerte het is in Mijn wegen te wandelen, laat gij het
spoor bijster worden, waar zij door uw leugens gevaar loopen
hun God te verliezen, en de goddeloozen, die met Mijn ge-
bod geen rekening houden, voelen zich in hun goddelooze
houding gesterkt, omdat zij gehoor geven aan de leugens,
die gij voor hen opdischt.

20 Daarom, zoo zegt de Heere HEERE: Geeft acht, Ik kom
op tegen uw tooverstrikken, waarmede gij de zielen vangt
als vogels, en Ik zal ze van uw armen wegrukken, en de
zielen, die gij gevangen hadt, zal 1k als uit den strik ont-

21 komen vogels vrijlaten. En 1k zal uw sluiers afrukken, en
1k zal Mijn yolk redden uit uw hand. Zij zullen u niet
langer tot een buit zijn. Zoo zult gij ervaren dat Ik de

22 HEERE ben. Het hart van den rechtvaardige, die paar Mijn
woord leeft, hebt gij door uw leugens bekommerd gemaakt.
hoewel 1k hem niet bekommerd wilde hebben; den godde-
looze, die zich van Mij niets aantrekt, hebt gij daarentegen
in zijn goddeloosheid gesterkt, zoodat hij zich niet bekeerde
van zijn slecht gedrag, waardoor hij zijn leven zou hebben

23 gered; daarom zal Ik een einde maken aan uw practijken:
gij zult niet langer ijdele gezichten zien, die aan de werke-
liikheid niet beantwoorden, en geen waarzeggerij meer be-
drijven met tooverstrikken en sluiers. Ik zal Mijn yolk red-
den uit uw hand op zulk een wijze, dat gij Mij in Mijn
heiligheid als den HEERE zult leeren kennen.

4. Gods woord voor wie in hun hart nog niet met de al.
goden gebroken hebben.

14 : 1

	

	
En ik kreeg bezoek van de oudsten. van Israel, de hoof-

den van de ballingen uit Tel-Abieb en omgeving 1 ), die
1 ) Vgl. 8 : 1.
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gezamenlijk tot mij kwamen om door mijn bemiddeling den
2 HEERE te ondervragen. En het woord des HEEREN ge-

schiedde aldus tot mij: Menschenkind, deze manners hebben
3 met de of goden niet grondig gebroken. In hun hart hebben

zij hun schandelijke drekgoden 1 ) ten troon verheven, zoo-
dat die hun steeds voor den geest staan. Zelf zijn zij daardoor
oorzaak, dat die godenbeelden hun tot een valstrik zijn,
waardoor zij van Mij afwijken en aan ongerechtigheid zich
schuldig maken. Zouden zij waarlijk van meening zijn, dat
Ik Mij door zulke menschen nog wil laten. raadplegen?

4 Daarom, menschenkind, wacht niet tot zij tot u be-
ginnen te spreken, maar wees gij hun voor en spreek tot.
hen, opdat gij er uzelf voor moogt vrijwaren den invloed
van hun woorden te ondergaan en opdat zij begrijpen mogen,
dat Ik weet wat er leeft in hun hart. Zeg tot hen: ZOti
zegt de Heere HEERE: Ieder van het huis Israel, die zijn
schandgoden in zijn hart ten troon verheft en daardoor
zelf oorzaak is dat die schandgoden hem tot een valstrik
zijn, waardoor hij verleid wordt tot ongerechtigheid, en dan
naar den profeet gaat, om door diens bemiddeling Mij te
ondervragen — 1k, de HEERE, Ik Zelf zal hem van ant-
woord dienen, naardat hij naar de veelheid van zijn schand-

5 goden dat waardig is 2 ). Maar ook dat antwoord, dat Ik
geven zal in Mijn toorn, zal nog moeten dienst doen one
Israel in het hart te grijpen, om zoo mogelijk hun geweten
wakker te schudden, of zij zich nog mochten bekeeren tot
Mij, zij alien, die door hun schandgoden van Mij vervreemd
zijn.

6 Daarom zult gij hen daartoe oproepen, en zoo spreken
tot het huis Israel: ZOO zegt de Heere HEERE: Bekeert u,
en laat af van uw schandgoden., en wendt u af van al uw
gruwelen, die met den dienst der schandgoden samenhangen
en die Mij een afschuw zijn. Want ieder van het huis Israel

7 en van de vreemden, die in Israel verkeeren 3 ), die zich
van Mij afwendt en zijn drekgoden in zijn hart ten troon
verheft, zoodat die hem steeds voor den geest staan

1) Zie de noot bij 6 : 2.
2) Hoe dat antwoord zijn zal, wordt eerst gezegd in vs 8.
3) Ook dezen moesten op straffe des doods zich onthouden van afgodendienst

en van alle zedelijke gruwelen, Lev. 20 : 2; 18 : 26; 17 : 10; Ex. 12 : 19, e.a.
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hem daardoor een aanstoot worden, waardoor hij verleid
wordt tot ongerechtigheid, en die dan naar een profeet
gaat om door dezen Mij te raadplegen — Ik, de HEERE.,
Ik zal Mij verwaardigen Zelf op Mijn wijze hem van ant-

8 woord te dienen! Mijn aangezicht zal Ik stellen tegen dien
man, zoodat hij niet in het onzekere behoeft te verkeeren,
hoe Ik over hem denk. Op zulk een wijze zal Ik hem Mijn
toorn doen ondervinden, dat ieder het aan hem zien kan,
wat het zeggen wil, het met God te doen te krijgen. De
indruk, die dat maken zal, zal zoo groot wezen, dat het
rampzalig lot van dien man zelfs spreekwoordelijk worden
zal. En Ik zal hem uitroeien uit het midden van Mijn yolk,
hem uitstooten buiten den verbondskring. Dat zal het ant-
woord zijn., dat Ik hem geven zal. Zoo zult gij door dien
vuurgloed van Mijn toorn tot de erkentenis komen wie Ik
ben, de HEERE, de Heilige.

9 En ale er een profeet zijn mocht, die, hetzij uit mede-
lijden, hetzij om er wat mee te verdienen, zoo dwaas mocht
zijn, dat hij zich verleiden laat om aan afgodendienaars toch
een antwoord te geven onder den schijn alsof dat antwooril
van Mij afkomstig ware, dan ben Ik het, Ik de HEERE,
Die dien profeet verdwaasd heb. Ik heb Mij dan aan hem
onttrokken, zoodat hij aan zijn eigen dwaasheid ten proof
valt. Maar Mijn toorn zal hij dan ook ondervinden. Ik zal
Mijn hand tegen hem uitstrekken en hem verdelgen uit het

10 midden van Mijn yolk Israel. Belden, de profeet en de
ondervrager, zullen de straf voor hun ongerechtigheid dra-
gen; beiden dezelfde straf, omdat het hun beiden niet om
de waarheid Gods, maar om eigen begeeren te doen was.

11 Zoo zal Ik door Mijn strafgerichten aan Israels afdwalingen
voor goed een einde maken, dat zij zich niet meer veront-
reinigen met al hun overtredingen. Dan zal 1k Mijn doel
met Mijn yolk 1 ) bereikt hebben, dat zij Mij tot een yolk zijn
en dat Ik, Ik hun tot een God zal zijn, spreekt de Heere
HEERE.

5. De onafwendbaarheid van Jeruzalems gericht tegenover
de ballingen gerechtvaardigd.

12	 En het woord des HEEREN kwam aldus tot mij:
1) Door den HEERE reeds genoemd in Ex. 6 : 6.
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13 Menschenkind, ten onrechte zou bij de ballingen de ge-
dachte kunnen bovenkomen, dat het gericht over Juda en
Jeruzalem ter wille van de enkele rechtvaardigen die daarin
gevonden worden 1 ), nog mocht worden afgewend. Daarom
zult gij alzoo tot hen spreken: Wanneer een land tegen Mij
zondigt door trouwbreuk te begaan, zoodat zij den schijn
voorwenden van Mij te dienen, terwijl in hun hart andere
goden wonen, en 1k Mijn toorn aan dat land doe onder.
vinden door den staf des broods te breken 2 ), zoodat mensch

14 en beest door hongersnood verdelgd worden — zelfs als
dan dit drietal godvreezende mannen in hun midden was:
Noach, die in Mijn wegen wandelde en daardoor zijn gezin
van den ondergang heeft gered 3 ), en Daniel, die door zijn
optreden zijn vrienden van den dood redden kon 4 ), en
Job, die door zijn voorbede het leven van zijn vrienden
afgesmeekt heeft '), zelfs al zou dit drietal godvruchtige
mannen in hun midden zijn, dan zouden zij door hun recht.
vaardigen en heiligen levenswandel toch alleen maar zich.
zelf, en niet ook nog anderen kunnen redden, spreekt de
Heere HEERE.

15 Of als Ik verscheurende dieren over dat land bracht,
die het land zouden ontvolken, zoodat het tot een woestenij
werd, die geen mensch meer wagen zou door te trekken,

16 en als dan dit drietal mannen in dat land was — zoo
waarachtig als 1k leef, spreekt de Heere HEERE, zij, die
vroeger toch kinderen en vrienden gered hebben, zij zouden
nu hun zonen noch hun dochteren kunnen redden van den

1) Vgl. Gen. 18 : 22 vv.
2) De vier door den HEERE hier genoemde oordeelen in vs 13, 15, 17 en 19

zijn ontleend aan Lev. 26 : 26, 22 en 25; dit wijst er reeds op, evenals trouwens
het spreken van trouwbreuk tegenover den HEERE, dat bij dit hypothetische
land, waar Ez. van spreekt, zijn gedachte op Juda en Jeruzalem gericht was.

) Gen. 7 : 1.
4) Dan. 2 : 17, 18. De geschiedenis van Nebukadnezars droom uit Dan. 2 zal

waarschijnlijk in 593 hebben plaats gehad, en kan aan de ballingen aan den
Chebar bekend geweest zijn; toen Daniel in 28 : 3 door Ez. genoemd werd, in
zijn profetie tegen den koning van Tyrus, was hij reeds jaren lang het „opperste
hoofd over alle wijzen van Babel", Dan. 2 : 48, zoodat hij toen ook in Tyrus
bekend kon zijn. Het is dus niet noodig hier aan een anderen Daniel te denken,
van wien verder in de Schrift geen melding gemaakt wordt.

5) Job 42 : 8.
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ondergang; alleen zichzelf zouden zij kunnen redden, maar
het land zou tot een woestenij worden.

17 Of als 1k het zwaard over dat land bracht, door een
buitenlandschen krijg of een burgeroorlog, en 1k zeide:
„Zwaard, gij moet het land doorgaan, want 1k wil mensch

18 en beest daarin verdelgen!" en als dan dit drietal mannen
daarin was — zoo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere
HEERE, zonen noch dochteren zouden zij kunnen redden;
alleen zichzelf zouden zij kunnen redden.

19	 Of als ik de pest over dat land bracht, en in bloederige
builenpest 1 ) Mijn toorn daarover uitgoot om mensch en

20 beest te verdelgen, en als dan Noach en Daniel en Job daarin
waren — zoo waarachtig als 1k leef, spreekt de Heere
HEERE, zoon noch dochter zouden zij kunnen redden;
alleen hun eigen leven zouden zij door hun rechtvaardigen
en heiligen levenswandel kunnen redden.

21 ZOO onafwendbaar is dit gericht, dat Ik niet schroom
het te bevestigen met een eed, diem, Ik zweer bij Mijzelf:
„Zoo waarachtig als Ik leef!"

Hoeveel te meer dan zal het zoo gaan, spreekt de Heere
HEERE, als Ilk Mijn vier ergste strafgerichten tegelijkertijd
over Jeruzalem komen doe: zwaard, honger, wilde dieren en
pest, om mensch en beest daarin te verdelgen!

22 Doch zie, in Jeruzalem zullen er dan tOch zijn, die aan
dat viervoudig strafgericht zullen ontkomen en overblijven,
niet maar enkele alleen-staande personen, maar heele ge-
zinnen, die met zonen en dochteren daaruit trekkers zullen,
Niet om anderer vroomheid of voorbede zullen zij echter
ontkomen; zij zullen daartoe moeten dienst doen, dat gij
Mijn daden leert begrijpen en Mijn oordeelen leert billijken.
Want zij zullen tot u komen in uw ballingschap, zoodat
gij al hun goddeloosheid van nabij zult aanschouwen; daar-
door zult gij overtuigd worden dat het oordeel, dat Ik over
Jeruzalem gebracht heb, volkomen rechtvaardig was. Gij
zult getroost worden over Jeruzalems lot, omdat elke op-
standige gedachte daarover bij u zal verdwijnen, en gij zult
leeren berusten in Mijn rechtvaardig strafgericht over

1 ) Vgl. 5 : 17.
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23 Jeruzalem. Zoo zullen die ontkomenen uit Jeruzalem u
ten troost zijn, omdat gij bij het aanschouwen van hun god-
deloozen wandel zult erkennen de rechtvaardigheid van
Mijn oordeelen, dat Ik niet zonder reden alles gedaan heb,
wat Ik aan Jeruzalem gedaan heb, spreekt de Heere
HEERE!

6. Jeruzalem aan waardeloos hout van een wijnstok gelijk.

	15 : 1	 En het woord des HEEREN geschiedde aldus tot mij:
2 Menschenkind, de waan mocht door het yolk Israel gekoes-

terd worden, dat zij Mijn wijnstok 1 ) zijn, dien Ik Mij ge-
plant heb, en dat zij daarom niet met den ondergang van
het rijk gestraft kunnen worden. Daarom zult gij tot hen
spreken: Wat heeft het hout van den wijnstok vOOr boven
alle andere hout? En welke waarde heeft het hout van de
wijnrank onder alle hout van het geboomte uit het woud?

3 Is de wijnstok soms meer dan wat waardelooze ranken?
Wordt het hout er van soms genomen om er een stuk ge-
reedschap of huisraad van te maken? Ja, kan er zelfs wel
een pin van gemaakt worden, om het een of ander aan op

4 te hangen? En wat dan, als het in het vuur geworpen wordt,
zoodat het vuur de beide uiteinden al verteerd heeft en het
middenstuk ervan verkoold is? Zal het dan nog deugen om

5 er iets van te maken? Dat is immers uitgesloten! Toen het
nog gaaf was, kon er al niets van gemaakt worden; hoe zal
het dan, als het vuur het verteerd heeft en het verkoold is,
nog tot iets bruikbaars verwerkt kunnen worden?

6 Zeg daarom: Zoo zegt de Heere HEERE: Gelijk onder
de boomen van het woud het hout van den wijnstok is, dat
in het vuur geworpen is om verbrand te worden, zoo zal
Ik maken de inwoners van Jeruzalem. Door Mij geheel aan
hen te onttrekken, zal Ik hen gelijk maken aan een hoop
waardelooze ranken zonder eenige levenskracht. Ik zal Mijn
aangezicht tegen hen richten, zoodat zij niet Mijn gunst,
maar Mijn toorn ondervinden zullen. Reeds heeft het vuur
de beide uiteinden des rijks verteerd 2 ), terwijl ook het over-

1) Vgl. Dent. 32 : 32, Ps. 80 : 9, Jes. 5, Jer. 2 : 21 en andere plaatsen.
2) Bij den ondergang van het Noordelijk rijk in 722, terwijl Juda in 597

feitelijk is ondergegaan.
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gebleven middenstuk zoo door den vuurgloed verzengd is,
dat alle levenskracht daaraan onttrokken is 1 ). Wat toen
echter aan het vuur nog ontkomen is, zal nu door het vuur
verteerd worden, opdat gij erkennen moogt, dat Ik de
HEERE ben, wanneer Ik Mijn aangezicht tegen hen richt,

8 en Ik het land ga maken tot een woestenij, omdat zij trouwe-
loos tegen Mij gehandeld hebben, spreekt de Heere HEERE.

7. Het echtbreukige Jeruzalem.

a. Des HEEREN weldaden.

	16 : 1	 En het woord des HEEREN geschiedde aldus tot mij:
2 Menschenkind, maak aan Jeruzalem als vertegenwoordigster

van gansch Israel haar gruwelen bekend, en zeg tot haar:
3 De verwantschap tusschen het zedelijk en godsdienstig leven

van u en van de Kanaanietische stammen is zoo nauw, dat
van u gezegd kan worden, dat gij in geestelijk opzicht stamt
uit het land van de Kanaanieten met zijn snoode heidensche
gruwelen. Ja, de beide meest op den voorgrond tredende van
die Kanaanietische stammen, de goddelooze Amorieten 2)
en Hethieten 3 ), hebben zoo zeer hun stempel op u gezet,
dat uw vader een Amoriet en uw moeder een Hethietische
kan worden genoemd. ZOO zeer lijkt het er op dat gij van
zulke heidenen of stamt.

4 En wat de geboortegeschiedenis van uw volksbestaan
betreft: gij waart als een te vondeling gelegd, ja, als een
terstond na de geboorte weggeworpen kind, wiens leven vol-
kornen waardeloos werd geacht. Toen gij geboren werdt,
was er niemand die zich ook maar het minst om u be-
kommerde. Geen zorg werd aan u besteed, zooals toch aan
ieder kind, zelfs bet armste. Uw navelstreng werd niet
afgehonden, en gij werdt niet met water gewasschen ter
reiniging en met zout niet ingewreven om voor den invloed
van booze geesten u te vrijwaren, en gij werdt niet in
windselen gewikkeld. In een woord: geen enkele voorzorg

1) Na 597 regeerden de koningen te Jeruzalem bij de gratie van Babel en
was er niet meer dan een krachteloos rijkje overgebleven.

2) Vgl. Gen. 15 : 16.
3) Vgl. Gen. 27 : 46.
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werd genomen om u in het leven te behouden, integendeel
5 werd alle levensmogelijkheid u ontnomen. Niemand was er,

die over uw geboorte zich verblijdde, die in medelijden zicli
over u ontfermde om een dezer dingen aan u te doen. Gij
werdt weggeworpen op het open veld, waar het wild ge-
dierte u zou mogen verslinden, omdat uw leven, als van
een meisje waarvan de ouders zich willen ontdoen 1 ), ten
eenenmale waardeloos geacht werd. ZOO was uw heidensche
omgeving van KanaHnietische volksstammen en van Egypte-
naren 2 ) bij uw geboorte jegens u gezind.

6 Toen gij daar zoo als een weggeworpen kind laagt op
het veld, kwam Ik bij u voorbij, en 1k zag u, ten doode
prijsgegeven, spartelen in uw bloed, en 1k ontfermde Mij
over u en nam u aan tot Mijn kind en in al uw nood en
ellende verzorgde 1k u, opdat gij in het leven zoudt blijven.
Zoo deed 1k aan u, om u in het leven te behouden, ja, u als

7 Mijn kind aan te nemen — en Mijn doel om u in het leven
te behouden werd ook bereikt, want 1k maakte u tot een
menigte als de bloemen des velds 3 ) — en gij groeidet op
en gij werdt groot en gij werdt schoon van aanzien en
lichaamsbouw als een bloeiende maagd; uw borsten zwollen
en uw haar kwam te voorschijn, ten teeken dat gij huwbaar
geworden waart. Maar gij waart nog geheel naakt en bloot,
als een echt bedoelenenkind, zonder kleeding en zonder
vrouwelijke sieradien, gij mistet nog alle heilsgoederen,
waarmede Ik u later begiftigd heb.

8 Toen kwam 1k weder bij u voorbij, en zag vol belang-
stelling haar u, en bemerkte, dat de tijd der liefde voor u
gekomen was, dat gij huwbaar geworden waart. Toen
breidde Ik de slip van Mijn gewaad over u uit, ten teeken.
dat 1k u verkoos tot Mijn bruid, en 1k dekte uw naaktheid,
en Ik zwoer u liefde en trouw, en 1k ging een verbond
met u aan, spreekt de Heere HEERE. Zoo werdt gij de

1) Nog heden ten dage geldt in Egypte de geboorte van een meisje als een
ongeluk; volgens den Koran werden in Arabic meisjes vaak levend begraven,
zie Noordtzij, a.w. bl. 167, Troelstra, a.w. bl. 127.

2) Denk hierbij ook aan de verdrukking in Egypte en aan de woestijnreis,
vgl. Deut. 32 : 10.

3) Hier wordt het beeld even losgelaten en klinkt de werkelijkheid door de
allegoric heen; er is hierbij te denken aan Ex. 1 : 7, 12; 12 : 37; Deut. 10 : 22.
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Mijne, Mijn wettige vrouw, door het verbond dat 1k met
u sloot bij den Sinai.

9 En gelijk de bruid door wassching en zalving zich toe-
bereidt ter bruiloft 1 ), zoo was nu Ik Zelf het, die u wiesch
met water, en van het bloed en de onreinheid, die van uw
geboorte of u aankleefden, u reinigde, en met olie u zalfde,
zoo zorgde Ik voor uw reiniging van uw zonden en uw
toerustig met de gaven des Geestes.

10 En niet alleen voor uw reiniging, maar ook voor uw
kleeding en versierselen en onderhoud zorgde 1k. Want 1k
bekleedde u met veelkleurige gewaden, en gaf u schoeisel
van fijn gelooid leder, en wond u een hoofddoek van het
allerfijnste linnen om het hoofd, en hulde u in een sluier

11 van ragfijne zijde. En bij die rijke kleeding kwamen nog
allerlei kostbare sieradien. Een armband deed Ik om uw
armen, en halssieraden om uw hale, en Ik deed een ring

12 in uw neus en hangers aan uw ooren, en zette u een prach-
tige bruidskroon op het hoofd, alsof gij van rijke afkomst
waart.

13 Versierd waart gij zoo met goud en zilver, terwijl uw
kleeding bestond uit het fijnste linnen en zijde en veel-
kleurige gewaden. En daarbij genoot gij de fijnste spijs, van
griesmeel, gekneed met honig en boter. Gij mocht wonen
in een land, vloeiende van melk en honig. Zoo kwaamt gij
tot vollen wasdom en werdt gij bovenmate schoon. Gij ge-
raaktet tot koninklijke waardigheid, een koninklijke pries-

14 terdom onder uw van Mij gegeven koning. Ja, om uw schoon-
heid ging er een roep van u uit onder de volken 2 ), want
door Mijn prachtsieradien, die 1k u aangelegd had, was uw
schoonheid volkomen, spreekt de Heere HEERE.

b. Israels ondank.

15 Maar gij werdt overmoedig door uw schoonheid. Het
besef dat gij welvarend en beroemd geworden waart, maakte
u ijdel. Trotsch op den roep, die er van u uitging, maaktet
gij daarvan gebruik om als een hoer anderen tot u to lokken.

1) Vgl. Ruth 3 : 3, Esther 2 : 12.
2) Vgl. II Sam. 7 : 9 en II Kon. 10.
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Zooals een hoer langs den weg gaat zitten om den voorbij-
ganger te lokken en hem haar lichaam te bieden, zoo hebt
gij als hoer u opgedrongen aan ieder die voorbijging en u
veil gegeven aan de afgoden der heidenen. Voor hen was

16 al uw schoonheid, die gij ontvangen hadt. Uw gewaden hebt
gij gebruikt om daarmede uw bontgekleurde tenten te ver-
sieren en te behangen, waarin gij op de hoogten uw hoererij
bedreeft, waarbij de vrouwen in cultische prostitutie zich
prijsgaven. Zoo maaktet gij veelkleurige hoogten, die niet
mochten worden opgericht, waar geschiedde, wat niet ge-

17 schieden mocht. En gij naamt uw versierselen van Mijn goud
en van Mijn zilver, dat Ik u gegeven had, en daarvan
maaktet gij u afgodsbeelden van het manlijk geslacht, die

18 door u vereerd werden. En uw veelkleurige gewaden, die
gij van Mij ontvangen hadt, gebruiktet gij om daarmede die
mansbeelden te versieren. Zoo werd het onderscheid tus-
schen Mij en de goden der andere volken door u uitgewischt.
omdat gij op die afgoden overbracht wat 1k u omtrent
Mijzelf had geopenbaard, en hun ook de offeranden bracht

19 van olie en wierook, die Mij alleen toekwamen. Ja, ook de
spijs die Ilc u tot voeding gegeven had, griesmeel en olie
en honig 1 ), die gij van Mij ontvangen hadt, die zettet gij hun
voor tot een lieflijken. offergeur. Zulke gruwelen hebt gij
inderdaad bedreven, spreekt de Heere HEERE.

20 Ja, nog erger. Uw zonen en uw dochteren, die gij Mij
gebaard hadt, die Mijn Verbondskinderen waren, hebt gij
geslacht en als brandoffer aan de afgoden geofferd. Was
uw hoererij die gijzelf bedreeft, soma nog niet erg genoeg,

21 dat gij ook nog Mijn zonen, die Mij toebehoorden, geslacht
hebt en die overgaaft, om ze voor hen door het vuur te doen
doorgaan?

22 En bij al uw gruweldaden en hoererij gedacht gij in
snoode ondankbaarheid niet aan de lief de, die gij van Mij
ondervonden hadt in de dagen uwer jeugd, toen gij naakt
en bloot waart en sparteldet in uw bloed.

23	 En na al uw boosheden — wee! wee u! spreekt de

1 ) Hierbij zij opgemerkt dat het honigoffer in Lev. 2 : 11 verboden was; de
vermelding van honig wijst hier dus op heidenschen, met name Babylonischen
invloed, waar het honigoffer een breede plaats in den cultus innam.
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24 Heere HEERE — bouwdet gij een bordeel en maaktet gij
u een hoerenkraam op elk plein, verhoogde plaatsen voor
de altaren van de of goden van alle mogelijke volken, die
door u werden vereerd en waarbij de religieuze prostitutie

25 bedreven werd. Ja, op elk kruispunt bouwdet gij uw hoeren-
kraam, en gij schondt uw schoonheid, en met de meest out-
eerende schaamteloosheid noodigdet gij iederen voorbij-
ganger tot hoererij, door overal altaren te bouwen voor de
goden van alle volken, waarmee gij in aanraking kwaamt.
Zoo bedreeft gij veel hoererij.

26	 Want gij hoereerdet met de zonen van Egypte, uw buur-
volk, de mannen met groote schaamdeelen, berucht om hun

27 zinlijkheid en hun zinlijken afgodendienst, zoodat gij Mij
tot toorn verwektet door uw veelvuldige hoererij. Maar 1k
strekte Mijn hand tegen u uit en 1k kortte het u toegewezen
deel. Zooals een beleedigd echtgenoot zijn vrouw kan straffen
door het voor haar bestemde te verminderen 1 ), zoo deed 1k
aan u; Ik liet verwarming over u komen en gaf u prijs aan
de lusten uwer vijandinnen, de Filistijnsche staten, die zich
verheugden over uw vernedering en zich schaamden over
uw ontuchtigen wandel; want de heidenen blijven hun goden
tenminste nog trouw.

28 Ook hoereerdet gij met de zonen van Assyrie, omdat gij
niet te verzadigen waart, en gij deedt uw best de gunst van
Nineve's goden te koopen door aan hun vereering een plaats
in te ruimen in Mijn tempel 2 ). Zoo hoereerdet gij ook met
hen, en toch werdt gij niet verzadigd.

29 Ook veel hoererij bedreeft gij met het land der Chal-
deen, toen gij bij Babel hulp zocht en zijn goden gingt ver-
eeren. Maar ook daardoor werdt gij niet verzadigd.

30	 Hoe werdt gij verteerd van hartstocht, spreekt de Heere
HEERE, dat gij al dezen dingen gedaan hebt, dat gij u ge-

31 dragen hebt als een onbeschaamde hoer! Op ieder kruis-
punt hebt gij uw bordeel gebouwd en op elke straat uw
hoerenkraam gemaakt. En toch waart gij bij dat alles niet alas

1) Zie Ex. 21 : 10.
2) Vooral onder leiding van Achaz, die in 735 Assyrie's hulp inriep tegenover

Damascus en Samaria, en van Manasse drong de dienst van het „heir des
hemels", de planetendienst, ook in Jeruzalem door, vgl. II Kon. 16 : 7-10;
21 : 3; 23 : 5 vv.
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een gewone hoer, maar nog minder. Want die geeft haar
lichaam slechts veil om geld te verdienen. Maar gij hebt op
het loon geen acht geslagen. Uw hoererij heeft u niets opge-
leverd!

32 0 gij verspelige vrouw, die in plaats van uw Man de
vreemden neemt! Gij hadt toch een Man, die voor u zorgde,
maar in ontrouw gaaft gij u aan de genoemde vreemden.

33 En dan geeft gij nog geld toe! Aan alle hoeren geeft men een
geschenk, maar gij hebt de geschenken, die gij van uw Man
ontvangen hadt, aan al uw minnaars gegeven, en hen om-
gekocht door de schatting die gij hun betaaldet en de han-
delsvoordeelen, die gij aan vreemden verleendet, opdat zij
van alle kanten maar tot u zouden komen om hoererij met
u te bedrijven.

34 Zoo was het bij u net andersom als bij de hoeren: gij
hoereerdet zonder dat gij nageloopen werdt, en gij giaft
hoerenloon zonder dat -a hoerenloon gegeven. werd. Zoo was
het met u de omgekeerde wereld!

c. Israels straf.

35, 36 Hoor daarom, hoer, des HEEREN woord! Zoo zegt de
Heere HEERE: Omdat gij uw geld en goed doorgebracht en
aan de heidenen en hun afgoden prijs gegeven hebt, en bij
uw hoereeren uw schaamte voor uw minnaars ontbloot hebt,
en omdat gij allerlei schandelijke afgodsbeelden gemaakt
hebt, die gij met uw sieraden omhangen hebt en waaraan
gij zelfs het bloed van uw zonen ten offer gebracht hebt,

37 daarom, zie, 1k zal al uw minnaars, die gij hebt zoeken te
behagen, de volkeren om de gunst van wier goden gij ge-
bedeld hebt, verzamelen, met de volken die gij niet bemired
hebt, waar gij geen verbond mee gesloten hebt, die zal .1k
van alle kanten tegen u verzamelen, en 1k zal hun uw
schaamte ontblooten, zoodat zij heel uw schaamte zien, al
de zwakheid en krachteloosheid van Jeruzalem en het land.

38 Dan zullen die volken het strafgericht aan Jeruzalem vol-
trekken. Want door de hand van die volken zal Ik u oor-
deelen, zooals echtbreeksters en moordenaressen geoordeeld
worden. Ja, bloedig zal 1k u straffen, omdat om uw bloedver-
gieten Mijn grimmigheid en om uw echtbreuk Mijn ijver-
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39 zucht tegen u ontbrand is. En 1k zal u in hun hand geven.
Uw bordeelen zullen zij neerhalen en uw hoerenkramen om-
verwerpen. Jeruzalems altaarhoogten en wallen zullen wor-
den gesloopt en vernield. De straf der hoeren en echtbreek-
sters zullen zij aan u voltrekken. Zij zullen u uw kleederen
uittrekken 1 ) en uw sieraden ontnemen. Al wat ook maar
eenige waarde heeft in de stad, zal aan de overwinnaars ten
buit worden en zij zullen u naakt en bloot aan den schand-

40 paal laten staan, geplunderd en verwoest, en zij zullen een
volksvergadering tegen u saamroepen, en zij zullen u steeni-
gen 2 ), zoodat Jeruzalem onder haar eigen muren begraven
en tot een steenhoop worden zal. En de inwoners zullen ze
met hun zwaarden in stukken houwen. Dat is het vonnis dat
aan u, hoer Jeruzalem, om uw hoereeren en om uw bloed-
vergieten voltrokken zal worden 3).

41 En dat strafgericht zal door het oordeel der verbranding
nog verscherpt worden 4 ), want uw huizen zullen zij met
vuur verbranden 5 ) ; zoo zullen zij u als hoer ten aanschouwe
van vele vrouwen terechtstellen; vele omwonende volken,
die van naijver jegens u vervuld waren, zullen van het straf-
gericht over u getuige zijn.

Zoo zal Ik een einde maken aan uw hoererij. Gij zult
niets meer overhouden, zoodat gij ook geen hoerenloon meer

42 zult kunnen geven. Op deze wijze zal Mijn grimmigheid
tegen u gestild worden en zal Mijn ijverzucht van u wijken;
die zullen bevredigd worden door het strafgericht, dat aan
u voltrokken wordt. Zoo zal 1k tot rust komen en niet meer

43 toornig op u zijn. Omdat gij niet gedacht hebt aan de dagen
uwer jeugd en de liefdevolle zorg, die gij toen van Mij onder-
vonden hebt, maar door uw gedrag Mij tot toorn geprikkeld
hebt en behalve al uw andere gruweldaden ook nog ontucht
bedreven hebt, daarom vergeld 1k u ook naar uw daden.
spreekt de Heere HEERE.

44	 Zie, uw gedrag is z(345 schandelijk, dat het spreekwoorde-

1) Vgl. Hos. 2 : 2.
2) Lev. 20 : 10; Deut. 22 : 21, 24; Joh. 8 : 5.
3) Jeruzalem is ook inderdaad gesteenigd, door de katapulten, II Kon. 26 : 15.
4) Lev. 20 : 14; 21 : 9.
5) Zie II Kon. 25 : 9.
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lijk worden zal, en dat iedere puntdichter dit schampere spot-
woord over u zal doen hooren: „Zoo moeder, zoo dochter!"

45 Een waardige dochter zijt gij van uw moeder, die de wetten
der natuurlijke lief de verkrachtte en van haar man en
haar kinderen genoeg kreeg; gij toont familieverwantschap
met uw zusters, die ook van haar man en haar kinderen ge-
noeg kregen, die Mij niet hebben gediend en haar kinderen
den Moloch geofferd hebben. Een waardige dochter van
zoo'n moeder en van zulke zusters! Uw moeder was een
Hethietische, en uw vader een Amoriet, want gij zijt niet
beter dan die verdorven en diep-gezonken Kanaanietische

46 volken 1 ). Uw groote zuster is Samaria met haar dochters,
de stad Samaria met de bij-hoorende steden van het noor-
delijk van u gelegen tienstammen-rijk; dat Samaria, waar-
boven gij u zoo hoog verheven hebt geacht, dat is uw zuster!
En uw zuster, die kleiner was dan gij, die ten Zuiden van
u woonde, was Sodom met haar dochters, de stad Sodom
met de bij-behoorende steden Gomorrha, Adema en Zeboim;
dat goddelooze Sodom, waarvan de niam alleen u al met
afschuw vervulde 2 ), dat is ook een zuster van u!

47 Ja, gij hebt het zelfs nog erger gemaakt dan die beide
zusters van u, Samaria en Sodom. Gij hebt niet in haar
wegen gewandeld en niet naar haar gruwelen gedaan. Dat
was u nog te weinig. Gij hebt het in heel uw gedrag nog

48 veel erger gemaakt. Ja. waarlijk, zoo waarachtig als Ik leef,
spreekt de Heere HEERE: uw zuster Sodom met haar doch-
ters heeft niet gedaan zooals gij gedaan hebt met uw doch-
ters. In Sodom en de steden van de Jordaanvlakte was het
nog niet zoo erg als in Jeruzalem en de steden van Israel.

49 En de ongerechtigheid van uw zuster Sodom was toch ook
heusch niet gering: hoovaardij, die er haar toe bracht met
terzijdestelling van alle wet en recht alleen eigen begeeren
en eigen wil te volgen; en onmatigheid, die er haar in weel-
derige geilheid toe verleidde de lusten des vleesches te
dienen, met verkrachting van alle wetten der natuur; een
zorgelooze onverschilligheid, waardoor zij leefde, alsof er
geen God was, Die recht doet op aarde. Zoo leefde Sodom

1) Vgl. vs 3.
2) Zie vs 57.
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met haar dochters. En dat alles maakte haar ongevoelig voor
het leed van anderen, zoodat zij om den neergebogen en
arme, wier lot Mij juist ter harte gaat, zich niet bekommer-

50 de. Zij werden hoogmoedig en bedreven gruwelen voor Mijn
oogen, waarom 1k ze van den aardbodem wegvaagde, toen
1k dat alles aanschouwde.

51 En Samaria, dat ook reeds 'yaw lang door Mijn oordeel
getroffen is, heeft ook niet half zooveel gezondigd als gij!
Gij hebt onophoudelijk gruwelen gepleegd meer dan zij, zoo
zelfs, dat in vergelijking met -Um gedrag de gruwelen van uw
zustersteden Sodom en Samaria als het ware in het niet
verzinken. Bij u vergeleken kunnen zij rechtvaardig worden
genoemd! Als gij zoudt meenen vrij uit te gaan, dan hadden
Sodom en Samaria veel eer recht gehad op verschooning.

52 Waar zij beiden echter door Mijn strafgerichten getroffen
zijn, is er ook voor u niets meer te hopen. Draag daarom
nu ook ten voile de schande en de straf voor al de gruwelen
die gij bedreven hebt, waardoor gij als het ware een pleit-
bezorgster voor uw zustersteden geworden zijt. Door uw zon-
den, die veel afschuwelijker zijn dan die van Samaria en
Sodom, is het immers z45,5 geworden, dat zij rechtvaardiger
zijn dan gij. Schaam u daarom nu en draag uw schande, om-
dat uw gedrag nog veel gruwelijker is dan van uw zusters.

d. Des HEEREN verbondstrouw doet Hem alles vergeven.

53 Deze schande zal echter niet het einde zijn. Ik zal een
keer brengen in haar lot, in het lot van Sodom met haar
dochters en in dat van Samaria met haar dochters, omdat

54 gij uw smaad op u moogt nemen en u zult leeren schamen
over alles wat gij gedaan hebt, terwijl uw straf uw beiden
zustersteden tot troost zal wezen. Ja, z4545 diep zal uw schan-
de zijn, dat uw straf tot troost zal wezen voor Samaria, dat
gij haat, en voor Sodom, dat gij verafschuwt, omdat zij beiden
over haar eigen lot getroost zullen worden als zij Mijn ge-
rechtigheid in iiw strafgericht aanschouwen zullen 1).

55	 En dan zal Ilk ook in het lot van u een keer brengen.

1 ) Vgl. 14 : 22.
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Uw zusters, Sodom met haar dochters 1 ), en Samaria met
haar dochters 2 ) zullen terugkeeren tot haar vorigen toe-
stand, zooals die was voor zij in die gruwelijke goddeloosheid
vervielen, en ook gij met uw dochters, Jeruzalem met de
steden van Israel, zult terugkeeren tot uw vorigen toestand,

56	 Ver hadt gij u boven uw zuster Sodom verheven, in de
dagen toen gij zoo trotsch waart, voordat uw boosheid in,

57 het licht gesteld werd, z(5,5 hoog hadt gij u boven haar ver-
heven, dat haar naam nooit anders dan met afschuw door u
genoemd werd. Maar nooit is haar naam met zstici veel ver-
achting door u op de lippen gekomen als gij thans gesmaad
wordt door de dochters van Syrie 3 ) met het rondomliggende
land, en door al de dochters der onbesneden Filistijnen, die

58 u van alle kanten vol leedvermaak verachten. Zoo is de tijd
van het oordeel voor u nu gekomen. De straf voor uw on-
tucht en voor uw gruweldaden, dragen moet gij ze, spreekt
de HEERE!

59 Voorwaar, alzoo zegt de Heere HEERE: Ik heb u gedaan
gelijk gij gedaan hebt. Den vloek, waarmede het verbond
tusschen Mij en u bevestigd was 4 ), hebt gij gering geacht,
alsof Ik niet bij machte zou zijn dien vloek ook te verwerke-
lijken, en het verbond met Mij hebt gij verbroken.

Tegenover uw ontrouw staat echter Mijn onwankelbare
trouw. Al heb Ik u dan gedaan gelijk gij gedaan hebt,

60 Mijnerzijds zal Ik nu gedenken aan Mijn verbond, dat in.
Mijzelf zijn vastheid en levensgrond heeft, en dat reeds da-
teert uit de overoude tijden van uw jeugd 5 ), toen gij uit
Egypteland optoogt. Ik zal daaraan gedenken en Mij daarom
weder in gunst en lief de tot u wenden, en Ik zal een verbond
met u oprichten dat eeuwig duren zal, omdat het op de

61 genade der schuldvergeving gegrond zal zijn 6). Dan zal de

1) Zie Ez. 47: de teekening van het nieuwe leven in de wateren der Doode Zee.
2) Vgl. 37 : 15 vv.; 48.
3) Vgl. II Kon. 15 : 37; 16 : 6; II Kron. 28 : 18 vv.

Jojachin, II Kon. 24 : 2. Dat de Filistijnen, al worden zij
plaats niet met name genoemd, toch ook in dien tijd
smaad over Juda te brengen, laat zich afleiden uit de

4) Zie Deut. 29 : 11 vv.
5) Vgl. Jer. 2 : 2.
6) Zie vs 63 en Jer. 31 : 31-34.

en uit later tijd, onder
in deze laatstgenoemde
getracht zullen hebben
dreiging in Ez. 25 : 15.
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gedachteloosheid, waarmede gij in snoode ondankbaarheid
aan Mijn liefdevolle zorg voor u niet gedachtig waart 1),
van u wijken. Gij zult gedenken aan uw wegen, en schaamte
zal zich van u meester maken over uw trouweloosheid, die
gij jegens Mij bedreven hebt; schaamte, wanneer gij Mijn
duizendvoudig verbeurde goedheid ondervinden zult. Want
uw grootere en kleinere zusters, volkeren grooter en kleiner
dan gij, zal Ik u tot dochteren geven 2 ), zoodat gij tesamen
tot een groot gezin worden zult dat in Mijn gunstbewijzen
zich verblijden zal. Door dit alles zal Ik u met zegeningen
overstelpen, hoewel gij er op grond van het verbond geen
recht of aanspraak op kunt doen gelden, daar gijzelf uw nit

62 het verbond voortvloeiende plichten niet vervuld hebt. Zoo
zal Ik, ja Ik, Die in grimmigheid en ijverzucht tegen Jeru-
zalem ontstoken was 3 ), Mijn verbond met u oprichten en
in de werkelijkheid tot gelding brengen; en gij zult tot de
erkentenis komen dat ik de HEERE ben, de Onveranderlijke

63 en de Getrouwe, en het einde zal zijn dat gij door Mijn on-
begrijpelijke liefde tot beschaming gebracht zult worden.
Want gij zult u met schaamte herin.neren Mijn trouwe liefde
tegenover uw liefdelooze ontrouw, en gij zult nets meer tot
uw verontschuldiging kunnen of willen inbrengen, maar in
beschaamdheid u de hand op den mond leggen en geen
woorden kunnen vinden om te danken voor de zegeningen,
waarmede Ik u overlaad. Want Ik vergeef u alles, wat gij
gedaan hebt. Verzoening over al uw zonden zal uw deel zijn.
En geen twijfel is mogelijk, of het zoo wel geschieden zal,
want Ik de Heere HEERE heb het gesproken!

8. Zedekia's trouwbreuk.

a. Het raadsel van de twee adelaars.

17 : 1	 En het woord des HEEREN geschiedde tot mij, zeggen-
2 de: Menschenkind, geef aan het huis Israels een raadsel te
3 raden en vertel hun een gelijkenis, en zeg: Zoo zegt de

Heere HEERE:

1) Vgl. vs 22.
2) Vgl. Jes. 2 : 3.
3) Vs. 38.

94



-17 : 11

Er was eens een groote adelaar, breed van vleugel en
lang van wiek en gesierd met bontgekleurd gevederte. Deze
kwam naar den Libanon, het stamland van den ceder, en
nam de kruin weg van den ceder, die zich daar met zijn

4 geweldigen stam trots hemelwaarts verhief. Den top van zijn
spruiten rukte hij af, maar wierp dien niet weg, doch bracht
hem naar een land van handelaars en legde hem neer in een
stad van marskramers.

5 Daarop keerde hij weer en nam toen zoo maar wat van
het zaad des lands, en plantte dat stekje als een oevergewas
in een vruchtbaren akker bij groote wateren, waar het zicb

6 voorspoedig ontwikkelen kon. En het schoot op en werd tot
een kruipenden wijnstok met lagen stam, zoodat de vruchten
onder zijn bladeren door de zonnewarmte tot voile rijpheid
konden worden gestoofd. Die wijnstok mocht niet omhoog
ranken, maar moest langs den grond kruipen, opdat zijn
ranken zich naar den adelaar zouden keeren en de wijnstok
geheel van den adelaar afhankelijk zou zijn. Zoo werd dat
stekje tot een wijnstok en het maakte takken en schoot
twijgen uit.

7 Maar er was een andere groote adelaar met breede
vleugels en dicht gevederte. En die wijnstok boog zijn wor-
telen naar dien tweeden adelaar toe en strekte vanuit het
terras, waarin hij geplant was, zijn ranken verlangend naar

8 hem uit, opdat die andere adelaar hem drenken zou. Toch
was hij in een goeden akker, aan veel wateren, geplant,
waardoor hij ranken kon schieten en vrucht dragen en voile
gelegenheid had om een prachtwijnstok te worden.

9 Zeg nu: ZOO zegt de Deere HEERE: Zal het goed met
dien wijnstok afloopen? Zal die eerste adelaar zijn wortels
niet uitrukken en zijn vrucht afrukken, zoodat al zijn uit-
gesproten bladeren verdorren? Zelfs met een sterken arm
en met een groote krijgsmacht zal het niet mogelijk zijn
hem weer op te heffen en op zijn wortel te doen opbloeien.

10 Hij is wel geplant, maar zal het goed met hem afloopen?
Zal hij niet, als de verzengende Oostenwind hem aanraakt,
geheel verdorren op het terras waarop hij geplant is?

b. De oplossing van het raadsel.

11	 En het woord des HEEREN geschiedde tot mij, zeg-
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gende: Menschenkind, zeg tot dit wederspannig geslacht:
Begrijpt gij niet wat dit beteekent?
Zie, de koning van Babel kwam naar Jeruzalem. Is

die machtige heerscher over dat uitgestrekte gebied, met
zijn groote legers, niet te vergelijken bij een grooten adelaar,
breed van vleugel en lang van wiek? Is hij niet als een
adelaar, die met bontgekleurd gevederte gesierd is, van wege
de bonte volkerenmenigte, die aan zijn heerschappij onder-
worpen is? Hij kwam naar Jeruzalem, dat om zijn konink-
lijk paleis met het vele daarin verwerkte cederenhout bij
den Libanon vergeleken kan worden 1 ). De kruin van den
ceder nam hij weg en den top van zijn spruiten rukte hij
af, want hij nam koning Jojachin met de vorsten en aan-
zienlijken des lands 2 ), en voerde ze gevankelijk met zich

13 naar Babel. Daarop nam hij een ingeborene des lands, een
van het koninklijke zaad, Mattanja, dien hij onder den naam
Zedekia op den troon zette; hij sloot een verbond met hem,
waarbij hij hem onder eede liet bevestigen dat hij Babels
koning als zijn souverein erkennen en hem gehoorzaamheid
en trouw bewijzen zou 3 ). Want zijn bedoeling was, dat het
een van hem afhankelijke vasalstaat zou zijn, die hem voor
al zijn bedoelingen dienstbaar zou zijn 4 ). Daarom nam hij
de machtigen des lands met zich mede, alle kloeke mannen
en timmerlieden en smeden en alle helden die ten oorlog

14 geoefend waren 5 ), opdat het een zwak koninkrijk zijn zou,
dat zich niet zou kunnen verheffen, maar het verbond zou
moeten houden om te kunnen blijven bestaan.

15 Maar Zedekia stond tegen hem op door gezanten te
zenden naar Egypte. Want de farao van Egypte, farao Hofra,
is die andere groote adelaar, ook breed van vleugel en met
dicht gevederte, maar niet met bont-gekleurde vederen, om•
dat zijn wereldmacht niet zoo groot is al die van Babel.

Van dezen beheerscher van het Nijldal verwachtte
Zedekia meer heil voor zijn rijkje dan van Babels koning,

1) Ook Jer. 22 : 23 wordt Jeruzalem of de berg Sion aangeduid met den naam
Libanon.

2) Zie II Kon. 24 : 15.
3) Vgl. II Kron. 36 : 13.
4) Dit is omschrijving van vs 6 van bet raadsel.
5) Zie II Kon. 24 : 14, 16.
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hoewel deze laatste toch alles gedaan had om Juda's be-
staansmogelijkheid te verzekeren 1 ). Daarom zond hij ge-
zanten naar Egypte, met verzoek dat zij hem met paarden
en met veel krijgsvolk helpen zouden.

Zal dat nu gelukken?
Zal hij die zulke Bingen doet, ontkomen?
Zal hij in trouweloosheid het verbond, dat hij in Mijn

naam aangegaan heeft, verbreken, en toch ontkomen?
16	 Dat kan Mijn heiligheid niet gedoogen!

Daarom zweer Ik bij Mijzelf: Zoo waarachtig als Ik
leef, tot straf zal hij overgegeven worden in handen van
den man aan wien hij alles te danken had. In de woonplaats
van den koning, die hem tot koning verheven had, tegen-
over wien hij zijn eed niet heeft gehouden en het verbond
heeft verbroken, daar bij hem, in het onreine land, midden

17 in Babel, zal hij sterven. En in de ure des gevaars, bij
Jeruzalems beleg, als er een wal tegen Jeruzalem opgewor-
pen wordt en belegeringstorens tegen Jeruzalem worden
gebouwd om veel levens te verwoesten, dan zal farao Hofra,
op wien hij zijn hoop had gebouwd, hem wel te hulp komen,
maar hij zal niet komen met een sterke legermacht en een
talrijk heir, zoodat al die schijnhulp hem niets zal baten 2).
Want Nebukadnezar zal aan Juda's nationaal bestaan een
einde maken en de voortbrengselen des lands zal hij voor
zich opeischen 3 ). Door den hittegloed, van zijn brandenden
toorn zal hij hem vernietigen 4 ). Zoo zal Zedekia de straf

18 voor zijn trouwelooze bondsbreuk ondervinden. Want den
eed, waarmede hij Mijn vloek over zich ingeroepen had in
geval van verbreking van het verbond, heeft hij veracht en
trouweloos het verbond verbroken. Ja, met handslag 5 ) had
hij onder aanroeping, van Mijn naam het verbond bevestigd.
En toch heeft hij zoo trouweloos gehandeld. Daarom zal
hij niet ontkomen, maar zal hij met Mij te doen krijgen, en
zal Ik hem straffen.

19	 Daarom zweer Ik bij Mijzelf: Zoo waarachtig als 1k

1) Vs 8.
2) Vgl. Jer. 37 : 5-8.
3) Omschrijving van vs 9.
4) Vs 10.
5) Vgl. II Kon. 10 : 15, I Kron. 29 : 24.
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leef: omdat hij den eed, Bien hij onder aanroeping van Mijn
naam gezworen had, veracht heeft, en het in Mijn naam
gesloten verbond, waarvan 1k tot Beschermer en Wreker
uitgeroepen was, verbroken heeft, daarom krijgt hij met
Mij als Wreker nu te doen; naar zijn daden zal Ik hem

20 vergelden. 1k zal Mijn net over hem uitspreiden en hij zal
in Mijn strik gevangen worden, als een stuk wild door een
jager, en Ik zal hem naar Babel brengen, en daar zal 1k
met hem richten over de trouwbreuk, die hij tegenover

21 Mij begaan heeft. En zijn legerafdeelingen zullen uiteen-
geslagen en op de vlucht gedreven worden en op hun vlucht
door het zwaard vallen, en de overgeblevenen zullen naar
alle winden verstrooid worden.

Zoo zal het geschieden, en dan zult gij ervaren, dat Ik,
de HEERE, het gesproken ha).

c. De ware Spruit van den Davidischen ceder door den
HEERE geplant.

22 Zoo spreekt de Heere HEERE: Met Zedekia's onder-
gang kan Davids huis echter niet eindigen. Daarom zal ook
Ik Mijnerzijds, evenals die groote adelaar, een twijg van
de kruin van den hoogen ceder van het Davidische konings-
huis nemen; van den top zijner spruiten zal Ik een teen
twijgje afplukken, dat maar onaanzienlijk en gering is, en

23 dat zal Ik op een hoogen en verheven berg planten. Op
de berghoogte van Israel zal 1k het planten, op den Sion,
die in geestelijke beteekenis alle andere bergen te boven
gaat. En die door Mij geplante Spruit 1 ) zal takken dragen
en vrucht voortbrengen, en zal tot een heerlijken ceder
worden, zoodat allerlei gevogelte van allerlei vleugel onder
hem wonen en in de schaduw zijner takken nestelen zal 2).
Het rijk van dezen Spruit uit het huis Davids zal zich naar
alle zijden ver uitstrekken, en uit alle volken en talen en
natien zal Hij Zijn onderdanen verzamelen, die onder Zijn
hoede veilige bescherming zullen vinden en al wat zij noodig
hebben.

1) We hebben hier de eerste Messiaansche belofte bij Ez., herhaald in 21 : 27,
34 : 24, 37 : 24.

2) Vgl. Matth. 13 : 31 vv.

98



--18 : 2

24 Dan zullen alle boomen des velds, alle volken der aarde
met hun koningen, erkennen dat 1k, de HEERE, al wat
hoog is in eigen oog verneder, en het geringe verhoog 1 ) ;

dat Ik den hoogen boom, toen hij groot was in eigen oog
en in zijn hoogheid Mij verliet, vernederd heb en hem
Mijn macht heb doen gevoelen, en daarna, toen hij nederig
geworden was en in het besef van eigen machteloosheid het
weer van Mij alleen verwachtte, hem verhoogd heb; dat Ik
den groenen boom, toen hij meende sappig te zijn en in
eigen kracht te kunnen staan, heb doen verdorren, en daar-
na, toen hij in zijn verdorring den ondergang nabij scheen,
hem weer opnieuw heb doen uitspruiten. Want 1k ben te
alien tijde een Waarmaker van Mijn woord.

1k de HEERE heb het gesproken. ZOO zal het daarom
ook geschieden.

9. De HEERE strait rechtvaardig naar des menschen per-
soonlijke verantwoordelijkheid.

	18 : 1	 En het woord des HEEREN geschiedde aldus tot mij:
2 Hoe komt gijlieden er toch bij, dat gij dit spreekwoord

gebruikt in het land Israels: „De vaderen eten onrijpe.
zure druiven en de kinderen krijgen er stroeve tanden van"?
Gij meent, als de vaderen zonden bedrijven, dat de kinderen
de straf daarvoor te dragen krijgen. Mij beschuldigt gij
daarmede van onrecht, als zou 1k onschuldigen straffen; als
zou lk kinderen straffen om de zonden hunner vaderen,
ook als zij zelf aan die zonden zich niet mede schuldig
maken. Uzelf houdt gijlieden voor onschuldige slachtoffers
van het schuldig bedrijf uwer vaderen; gij maakt zoodoende,
door het verzwakken en wegcijferen van de persoonlijke
verantwoordelijkheid, een heel verkeerde toepassing van
wat Ik. in Mijn heilige wet gesproken heb over het bezoeken
van de misdaad der vaderen aan de kinderen en kinds-
kinderen 2 ), omdat deze dreiging niet van kracht is, wan-
neer de kinderen met de zonden der vaderen breken en
zich daarvan bekeeren. Heb lk Zelf niet gezegd, dat de

1) Vgl. I Sam. 2 : 4-9.
2) Ex. 20 : 5.
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vaderen niet gedood zullen worden voor de kinderen, en
de kinderen niet gedood zullen worden voor de vaderen,
maar dat een ieder om zijn eigen zonde zal worden ge-
doodl ) ? Maar die persoonlijke verantwoordelijkheid hebt
gij geheel uit het oog verloren, hoewel gij in Israel tocli
weten moest, dat Ik, als de Rechter der gansche aarde,
recht doe.

3 Daarom, zoo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere
HEERE, Ik zal u wel afleeren dit spreekwoord, dat u zoo
onwaardig is, nog langer in Israel te gebruiken. Mijn ge-
rechtigheid in het straffen zal Ik zoo helder aan het licht
doen treden, dat niemand er meer aan denken zal, dit
spreekwoord nog langer te bezigen.

4 Immers, alle zielen zijn van Mij; de zielen der vaderen
zoowel als de zielen der zonen zijn van Mij. Allen staan
tot Mij in een persoonlijke betrekking. Als daarom de vader
goddeloos is, dan heb Ik het niet noodig den zoon daarvoor
te straffen, alsof de vader zich aan Mijn straffende gerechtig-
heid zou kunnen onttrekken. Ook de vader zelf is geheel in
Mijn macht. En jegens allen, vaderen zoowel als zonen, is
Mijn gezindheid dezelfde, zoodat het ook daarom reeds
uitgesloten is, dat Ik den een anders zou behandelen dan
den ander. Maar degene die zondigt, die zal de straf daar-
voor dragen; hij zal in het komende gericht niet bestaan,
dock sterven.

5 Stel: er is iemand, die in heel zijn leven er naar staat
Mijn geboden te onderhouden. Hij handelt naar wet en
recht, zoodat Mijn wet de uitsluitende maatstaf voor hem

6 is in al zijn doen en laten. Aan den afgodischen eeredienst
met de offermaaltijden op de hoogte neemt hij niet deel
en ook verwacht hij geen hulp van de schandelijke drek-
goden, die door het huis Israels zoo menigvuldig vereerd
worden. Hij onteert niet de vrouw van zijn naaste 2 ) en
nadert ook niet tot een vrouw gedurende den tijd barer

7 onreinheid 3 ) ; hij maakt zich niet schuldig aan onderdruk-

1) Deut. 24 : 16.
2) Naar Lev. 20 : 10 moest dit met den dood worden gestraft.
3) In Lev. 20 : 18 hiertegen eveneens de doodstraf geeischt.
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king om zichzelf ten koste van anderen te bevoordeelen 1),
en het pand, dat hun voor schuld geleend is, geeft hij op
tijd weer terug 2 ) ; hij eigent zich niet onrechtmatig toe wat
aan een ander toebehoort, maar is met barmhartigheid
jegens ellendigen vervuld; hij geeft van zijn brood aan den
hongerige en geeft kleeding aan wie daar behoefte aan

8 heeft; hij leent aan den arme niet uit tegen rente en vordert
geen toeslag op wat in natura door hem aan den arme ge-
leend werd 3 ), hij houdt zich ver van allerlei onrecht en
spreekt eerlijk recht zonder aanzien des persoons, als zijn

9 hulp als scheidsrechter ingeroepen wordt; in een woord: hij
wandelt in Mijn inzettingen, zoodat die hem steeds voor
oogen staan, en hij neemt Mijn rechten in acht om die te
doen en daarnaar uitsluitend te handelen — wie z•5•5 doet,
die is rechtvaardig; zijn vrome levenswandel is in overeen-
stemming met Mijn gebod; hij kan er daarom zeker van
zijn, dat hij het verderf ontkomen en leven zal, spreekt de
Heere HEERE.

10 Maar stel nu, dat deze vrome een zoon krijgt, die een
echte geweldenaar is, een brunt, een die leeft van het plegen
van geweld en bloedvergieten, en die aan al die genoemde

11 boosheden zich wel schuldig maakt, of ook zelfs maar aan
een van die zonden, terwijl zijn vader er zich toch niet aan
had schuldig gemaakt: hij neemt deel aan de offermaaltijden

12 op de hoogten en hij onteert de vrouw van zijn naaste, hij
onderdrukt den ongelukkige en den arme, is een afperser en
geeft het geleende pand niet terug, hij verwacht heil van de
schandgoden en doet gruwelijke dingen, die Mijn heiligen
weerzin gaande maken, hij leent aan den arme uit tegen

13 rente en hij neemt toeslag — zou zoo iemand blijven leven?
Hij zal stellig niet in 't leven blijven. Meen niet dat de
vrome levenswandel van zijn vader hem het gericht zal doen
ontgaan. Al die gruwelen heeft hij gedaan; bloedschuld

1) In Lev. 19 : 13 e.a. is sprake van het onderdrukken van den naaste; in
Ex. 23 : 9 van den in bet midden van Israel wonenden vreemde en in Deut.
24 : 14 van den armen daglooner.

2) Vgl. Deut. 24 : 12, 13, waar de HEERE bepaald had, dat het ten pand
gegeven opperkleed 's avonds aan den pandgever moest worden teruggegeven,
opdat het tot dekking in den nacht kon dienst doen.

3) Vgl. Ex. 22 : 25, Lev. 25 : 36, Deut. 23 : 20.
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heeft hij daarmee op zich geladen, zich des doods waardig
gemaakt. Hij zal daarom zeker sterven!

14 Maar stel nu, dat die goddelooze een zoon krijgt, en
die ziet al die zonden, waaraan zijn vader zich heeft schuldig
gemaakt, maar hij heeft zich door dat slechte voorbeld niet

15 laten verleiden om ook zoo te doen: hij neemt niet deel
aan de offermaaltijden op de hoogten en hij verwat ht ook
geen hulp van de schandgoden, die in Israel vereerd morden,
hij onteert niet de vrouw van zijn naaste, hij onderdrukt

16 niemand, hij houdt geen pand en hij eigent zich niet toe
wat hem niet toekomt, maar hij geeft zijn brood aan den
hongerige en geeft kleeding aan wie daar behoefte aan

17 heeft, en hij vergrijpt zich niet aan den ellendige, die in
kommer verkeert, hij neemt geen ongeoorloofde rente en
vraagt geen toeslag, naar Mijn rechten doet hij en in Mijn
inzettingen wandelt hij, — wie zoo doet, die zal niet sterven
wegens de ongerechtigheid zijns vaders; hij zal stellig leven!
De zonde van den vader kan den zoon, die zelf aan die zonde

18 zich niet schuldig maakt, niet meesleepen in den dood. Wat
echter zijn vader betreft, omdat hij aan afpersingen zich
heeft schuldig gemaakt en roof gepleegd heeft aan zijn
naaste en in het midden van zijn yolk gedaan heeft wat niet
goed is, zal hij om zijn ongerechtigheid zeker sterven!

19 En als gij dan, om uw spreuk 1 ) te rechtvaardigen, met
een geheel verkeerde toepassing van wat Ik in Mijn heilige
wet gezegd heb 2 ), zeggen zoudt: „Waarom draagt de zoon
niet de straf voor de ongerechtigheid des vaders?" dan ant-
Ik: De zoon heeft toch naar wet en recht gehandeld, hij
heeft al Mijn inzettingen in acht genomen en die gedaan;
het zou daarom onrecht zijn, als hij gestraft zou worden;

20 leven zal hij! Want dit is de regel, waaraan Ik Mij houd:
Wie zondigt, zal daar zelf de straf voor dragen; hij zal in
het komende gericht niet bestaan, maar sterven. Een zoon
zal de straf voor de ongerechtigheid zijns vaders niet dragen,
noch een vader de straf voor de ongerechtigheid zijns zoos.
De vrucht van de gerechtigheid des rechtvaardigen komt
alleen hemzelf ten goede, terwijl evenzoo de gevolgen van

1) Zie vs 2.
2) Ex. 20 : 5.

102



---18 : 28

de goddeloosheid des goddeloozen alleen door hemzelf ge-
dragen zullen worden.

21 Als een goddelooze zich echter bekeert van al zijn zon-
den die hij gedaan heeft, en hij houdt Mijn inzettingen en
hij doet recht en gerechtigheid — leven zal hij! Hij zal zeker
niet sterven! Naast Mijn recht zal ook Mijn genade zich

22 gestand doen. Al zijn overtredingen, die hij vroeger gedaan
heeft, zullen hem niet toegerekend worden; er zal niet meer
aan gedacht worden. Om den wille van zijn gerechtigheid,
die hij gedaan heeft, zal hij leven. Wie zich van zijn zonden

23 bekeert, zal leven. En zoudt gij dan durven beweren, dat
Ik behagen heb ik den dood des goddelozen, spreekt de
Heere HEERE, en niet veel meer daarin, dat hij zich bekeert
van zijn weg en leeft? !

24 Wanneer echter iemand, die uiterlijk in zijn levenswan-
del zich richtte naar Mijn geboden, zich daarvan gaat af-
wenden, en hij doet onrecht naar al de gruweldaden van
de goddeloozen — zoudt gij meenen dat hij zoo doen kon
en dan 'even? Al zijn „vrome" daden van vroeger zullen
hem niet kunnen redden; er zal niet meer aan gedacht
worden. Om zijn ontrouw en om zijn zonden, waaraan hij
zich schuldig gemaakt heeft, zal hij sterven. Wie de zonde
kiest tot zijn deel, al met de zonde omkomen; vroegere onbe-
sproken levenswandel kan daar niets vanaf doen.

25 Zult gij Mij nu nog van onrecht durven beschuldigen,
en nog zeggen: Des Heeren handelwijze is niet recht?, niet
door heilige rechtsbeginselen, maar door willekeur laat Hij
Zich leiden? 0 hoort toch, o huis Israels! Zou Mijn handel-
wijze niet recht en billijk zijn, waar Ik toch in het straffen
en in het niet-toerekenen steeds Mijzelf gelijk blijf? Is dit
niet een beschuldiging die op uzelf terugvalt? Is niet veeleer

26 uw eigen handelwijze niet zuiver recht? Immers, als iemand,
die eerst naar Mijn geboden zich richtte, zich daarvan af-
keert en onrecht doet, en daarom sterft, is dat naar heilig
recht; hij sterft dan om het onrecht dat hij gedaan heeft.

27 En als een goddelooze zich bekeert van zijn goddeloosheid,
die hij vroeger begaan heeft, en hij doet recht en gerechtig-
heid, dan is het ook naar heilig recht, dat zoo iemand zijn

28 leven redt. Hij is tot het rechte inzicht gekomen en heeft
zich daarom bekeerd van al zijn overtredingen, die hij ge-
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daan heeft. Daarom zal hij stellig in het leven blijven, en
niet sterven!

29 Als daarom het huis Israels beweren wil: De weg des
Heeren is niet recht, en Zijn handelwijze wordt niet door
heilig recht beheerscht, dan. wijs Ik die beschuldiging met
verontwaardiging terug: Zou Mijn optreden niet zuiver
recht zijn, huis Israels? Is niet veeleer uw eigen handelwijze
niet zuiver recht?

30 Daarom, omdat Mijn handelwijze op heilig recht is
gegrond, zal Ik u een ieder naar zijn eigen wandel richten,
huis Israels, en stipt naar de daden des menschen vonnis
vellen, waarbij dood en leven de vrucht zullen zijn van
ieders persoonlijke verhouding ten opzichte van Mijn inzet-
tingen.. Bekeert u daarom en laat of van al uw overtredingen,
waarmede gij tegen Mij gerebelleerd en Mijn heerschappij
verworpen hebt. Laat uw ongerechtigheid u niet tot een
valstrik zijn, waardoor gij aan den dood ten prooi vervalt.

31 Ja, werpt al uw overtredingen als een last van u, en toont
zoo, dat het u ernst is met uw bekeering, dat gij u een nieuw
hart en een nieuwen geest maakt. Laat in uw gansche leven
door een geheel nieuw, een ander levensbeginsel, u leiden.

32 Want waarom zoudt gij sterven, o huis Israels? Want Ik
heb geen behagen in den dood van hen, die door hun zonden
reeds bezig zijn aan den dood ten prooi te vervallen, die
zelf ook reeds meenen, dat er geen ontkomen aan den dood
voor hen meer mogelijk is, spreekt de Heere HEERE. Be-
keert u dan, opdat gij leven moogt!

10. Klaaglied over Juda's vorstenhuis.

19 : 1 Gij, menschenkind, hef een klaaglied aan over Israels
vorsten, met name over Joahas, die naar Egypte 1 ) en over
Jojachin, die naar Babel 2 ) gevoerd is, in welke beide het
als een droef voorbeeld duidelijk geworden is, wat het
einde is, als Israels koningen hun roeping, het yolk in de
wegen des HEEREN, in verbondsgehoorzaamheid, te leiden,
verzaken, en zij de geweldpolitiek van de heidensche vorsten
gaan navolgen.

1) II Kon. 23 : 31 vv.
2) II Kon. 24 : 12 vv.
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2 Hef een klaaglied aan: Waarom toch, o vorstenhuis van
Juda, heeft uw moeder, heeft Juda, in roofzucht en geweld-
politiek zich aan de heidenen gelijk gemaakt? Waarom wil-
de zij als een leeuwin zijn, die zich legert tusschen de
leeuwen? Waarom bracht zij te midden van jonge leeuwen
haar welpen groot? Waarom wilde Juda, dat zijn vorsten

3 koningen van geweldpolitiek en roofzucht zouden zijn? Eên
van haar welpen kweekte moeder Juda op, zoodat hij werd
tot een jonge leeuw, die prooi leerde verscheuren en zelfs
menschen verslond. Dat was Joahaz, dien het yolk des lands
koning maakte in zijn vaders plaats 1 ), doch die door zijn
gewelddaden deed wat kwaad was in de oogen des

4 HEEREN '2 ) . Maar de volkeren hoorden van hem. Zooals
een leeuw in een valkuil gevangen en met neushaken on-
schadelijk gemaakt wordt, zoo werd hij gevangen genomen
en gebonden naar Egypte gevoerd 3).

5 Toen moeder Juda zag dat haar hoop te schande ge-
maakt en vervlogen was, nam zij een ander van haar welpen
en maakte hem tot een jongen leeuw; Jojachin werd tot

6 den troon verheven. Deze verkeerde te midden van de
leeuwen; hij dreef een geweldpolitiek van roofzucht en
doodslag. Als een jonge leeuw leerde hij prooi verscheuren,

7 hij verslond menschen en vergoot onschuldig bloed. Ja, hij
maakte het zoo erg, dat hij de weerlooze weduwen van het
yolk Israel schond en de steden verwoestte, zoodat het land
en zijn bewoners zich ontzetten over het gebrul van dien

8 leeuw. Toen maakten de volkeren uit de landen rondom zich
tegen hem op. Als bij een leeuwenjacht spreidde zij hun
net over hem uit, in hun vangkuil werd hij gevangen 4 ), en

1) II Kon. 23 : 30.
2) II Kon. 23 : 32.
3) II Kon. 23 : 33.
3 ) Wel zegt II Kon. 24 : 12, dat Jojochin zelf tot den koning van Babel

uitging, maar dat is toch met de beeldspraak van vs 8 niet in strijd. Hij gaf zich
slechts over, omdat ontkomen uit de belegerde stad onmogelijk was. Van
Jojakim, die regeerde tusschen Joahas en Jojachin, wordt hier door Ez. niet
gesproken, omdat hij in Jeruzalem gestorven is (II Kon. 24 : 6) en dus moeilijk
bij een gevangengenomen leeuw vergeleken kon worden. Overigens is de gegeven
schildering van wandaden en geweldpolitiek echter ook geheel op hem van
toepassing, zie II Kon. 23 : 37 en Jer. 22 : 13 vv., waar hij als een tyran ge-
teekend wordt.
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9 zij zetten hem met neushaken in een kooi en brachten hem
naar den koning van Babel. Achter slot en grendel werd
hij opgeborgen, opdat zijn gebrul op Israels bergen niet
meer zou worden gehoord.

10 Ook over land en yolk bracht die geweldpolitiek van
Juda's koningshuis dood en verderf. Vroeger, in den tijd
van vreedzaam en ongestoord geluk, was moeder Juda als
een wijnstok, die geplant was aan overvloed van water en

11 daardoor rijk was aan vruchten en scheuten. Hij kreeg
machtige takken; krachtige koningen waren het, die over
Juda regeerden. En die wijnstok Juda groeide hoog op tot
aan de wolken, ja hij viel op door zijn hoogte en de veelbeid

12 van zijn ranken. Maar in grimmigheid werd hij uitgerukt
en ter aarde geworpen. Als de verzengende Oostenwind, die
de vrucht van den wijnstok doet verdorren, kwam Nebukad-
nezar uit het Oosten aanrukken om verderf te brengen over
Juda 1 ). De machtige takken werden afgerukt, en verdorden,

13 en werden door het vuur van Mijn toorn verteerd. En nu
is de wijnstok geplant in de woestijn, waar niemand er meer
zorg voor draagt, in een dor en dorstig land; het yolk is
weggevoerd Haar Babel, waar Mijn yolk niet gedijen kan, en
waar straks ook het overige van het yolk zal worden heen-

14 gevoerd. Door het koningshuis komt dit onheil over Juda.
Want er gaat een vuur uit van den tak, die tot heerschersstaf
geworden was; Zedekia, door zijn bondsbreuk 2 ), staat
schuldig aan den ondergang van koningschap en rijk; hij
heeft het vuur ontstoken, dat de vrucht van den wijnstok
verteert, zoodat deze geen machtigen tak meer heeft, en
er niemand meer is om den scepter te voeren. In zijn val
zal Zedekia, op wien de ballingen juist hun hoop hadden
gebouwd, de geheele dynastie meesleepen.

De vervulling van dezen klaagzang zal zeker komen;
dan zullen ook de ballingen deze rouwklacht tot de hunne
maken.

1) Vgl. 17 : 10.
2) Vgl. 17 : 15, 18.
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IV. DERDE GROEP OORDEELSAANKONDIGINGEN

1 De spiegel der historie (Israels verleden, heden en
toekomst).

20 : 1 In het zevende jaar van de wegvoering van koning
Jojachin, op den tienden van de vijfde maand 1 ), kwamen
eenigen van Israels oudsten tot mij om door mijn bemidde-
ling den HEERE te vragen, of zij misschien een profetisch
woord ontvangen mochten, dat de toekomst hun ontsluierde
hoe de afloop zijn zou van den strijd tusschen Babel en

2 Juda. Met dat Joel zetten zij zich voor mij neder. En het
woord des HEEREN geschiedde tot mij aldus: Menschen-

3 kind, spreek tot de oudsten van Israel en zeg tot hen: Zoo
zegt de Heere HEERE: Is het om Mij te ondervragen, dat
gij gekomen zijt? Zoo waarachtig als Ik leef, Ik laat Mij

4 door u niet ondervragen, spreekt de Heere HEERE. Wilt
gij, menschenkind, wilt gij hen oordeelen? Wilt gij recht
spreken? Maak hun dan de gruweldaden hunner vaderen
bekend, opdat zij in den spiegel der historie hun eigen
zondige levenshouding aanschouwen mogen en weten wat
hun te wachten staat, en zegt tot hen:

5 Zoo zegt de Heere HEERE: Ten dage als Ik Israel
verkoor, dat het Mijn yolk zijn zou, zwoer Ik aan de nako-
melingen van het huffs Jacobs, en Ik openbaarde Mij aan
hen in Egypteland, en Ik zwoer hun, zeggende: Ik ben de

6 HEERE uw God! 2 ) Te dien dage zwoer Ik hun, dat Ik
hen uit Egypteland zou uitleiden en hen brengen zou naar
het land, dat Ik Zelf voor hen uitgezocht had 3 ), een land
van buitengewone vruchtbaarheid, van veeteelt en wijnbouw,

1) Het was dus Juli—Aug. 591 voor Chr.
2) Vgl. Ex. 6 : 6.
3) Vgl. Ex. 6 : 3 vv.
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7 het heerlijkste van alle landen. En 1k zeide tot hen: Laat
nu ieder de afschuwelijke afgoden, waar gij smeekend de
oogen naar opheft, doch die Mijn weerzin opwekken, weg-
werpen, en laat niemand zich verontreinigen met de voile
schandgoden van Egypte 1 ) , doet al die afgoden weg, want
Ik ben de HEERE uw God en Ik wil alleen gediend worden,
zonder dat ook andere goden naast Mij door u vereerd

8 worden. Maar zij waren wederspannig tegen Mij en wilden
naar Mij niet luisteren. Zij wierpen de afschuwelijke afgoden
niet weg, tot welke zij smeekend hun oogen ophieven, en de
vuile schandgoden van Egypte lieten zij niet varen, zoodat
Ik er over dacht Mijn grimmigheid over hen uit te storten,
om Mijn toorn aan hen te voltrekken in het midden van

9 Egypteland. Maar Ik deed dat niet, niet om eenige reden
in hen, doch ter wille van Mijn heiligen Naam, opdat Mijn
Naam niet ontwijd zou worden in de oogen der volken, in
wier midden zij woonden en voor wier oogen 1k Mij aan
hen geopenbaard had om lien uit Egypteland uit te leiden.
Die volken zouden den ondergang van Israel, dat Ik tot
Mijn yolk aangenomen had, aan Mijn machteloosheid wijten,
en zoo zou Mijn Naam onder hen ontwijd worden, waar 1k
door hen met de goden der volken op een lijn geplaatst zou
worden.

10	 Zoo voerde Ik hen dan uit Egypteland en Ik bracht
hen in de woestijn. Bij den Sinai gaf 1k hun Mijn inzettingen

11 en maakte hun Mijn rechten bekend, opdat door de onder-
houding daarvan een lang leven van voorspoed en zegen
hun deel zou zijn 2 ). Ook gaf Ik hun Mijn sabbaten — die
gij bij het ontbreken van alien offerdienst toch ook in de
baliingschap nog vieren kunt, om daardoor van uw heiden-
sche omgeving onderscheiden te zijn — opdat die tot een
teeken zouden zijn tusschen Mij en hen 3 ), waaraan de om-
wonende volken zouden kunnen erkennen dat Ik, de
HEERE, het yolk Israel tot Mijn yolk aangenomen en voor
Mijn dienst van de andere volken afgezonderd had.

13	 Ook in de woestijn was het huis Israel echter weder-

1) Vgl. Joz. 24 : 14.
2) Vgl. Deut. 30 : 16, 19.
3) Vgi. Ex. 31 : 13.
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spannig tegen Mij: in Mijn inzettingen wandelden zij niet
en Mijn rechten, door de onderhouding waarvan een lang
leven van voorspoed en zegen 's menschen deel is, verachtteii
zij 1 ). Zelfs de rustdagen ontheiligden zij ten zeerste en ont-
trokken die aan Mijn dienst 2 ), zoodat Ik over dacht Mijn
gramschap over hen uit te storten in de woestijn om hen te

14 verdelgen 3 ). Maar Ik deed dat niet ter wine van Mijn
heiligen Naam, opdat die niet ontwijd zou worden in de
oogen der volken, ten wier aanschouwen. Ik hen uit Egypte

15 uitgevoerd had 4 ). Doch al spaarde Ik dan het yolk, toch
zwoer Ik hun in de woestijn, dat Ik dat wederspannige ge-
slacht, dat uit Egypteland uitgetrokken was, niet brengen
zou naar het land, dat Ik voor hen bestemd had, dat zeer
vruchtbare land van veeteelt en wijnbouw, dat het heerlijkste

16 is van alle landen, omdat zij Mijn rechten hadden veracht
en in Mijn inzettingen niet hadden gewandeld en Mijn
sabbaten ontheiligd hadden, want hun hart ging uit naar

17 hun vuile schandgoden. Echter had 1k te zeer medelijden
met hen dan dat Ik hen geheel verdelgde en in de woestijn
een einde aan hen maakte.

18 Maar Ik zeide tot hun zonen, tot het geslacht, dat in de
woestijn opgroeide: Wandelt niet naar de zeden uwer vade-
ren en neemt hun gewoonten niet in acht en verontreinigt

19 u niet met hun vuile schandgoden: 1k ben de HEERE uw
God! Wandelt daarom in Mijn inzettingen en neemt Mijn

20 geboden in acht en doet ze, en heiligt Mijn sabbaten, opdat
zij een teeken zijn tusschen Mij en u, opdat gij in dien weg
ervaren moogt wat het zeggen wil, dat 1k uw God ben.

21 Maar de zonen waren niet anders dan de vaderen. Ook
zij waren wederspannig tegen Mij 5 ) ; in Mijn inzettingen
wandelden zij niet en Mijn geboden, door welker onder-
houding een lang leven voor voorspoed en zegen 's menschen
deel wordt, namen zij niet in acht om die te doers, en Mijn
sabbaten ontheiligden zij. Zoo dacht 1k er over Mijn gram-

1) Ex. 32 : 1-6; Num. 25 : 1-3.
2) Ex. 16 : 27 vv., Num. 15 : 32 vv.
3) Ex. 32 : 10.
4) Num. 14 : 13 vv.
5) Hierbij o.m. te denken aan het oproer van Korach c.s., en de murmureering

van het yolk Israel daarna, Num. 16 en 17.
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schap over hen uit te storten en Mijn toorn tegen hen te
22 laten uitwoeden in de woestijn. Maar Ik hield Mijn hand,

die anders ter vernietiging uitgestrekt zou zijn, nog terug;
zoo deed Ik ter wille van Mijn heiligen Naam, dat die niet
ontwijd zou worden in de oogen der volken, ten wier aan-
schouwen Ik hen uit Egypteland uitgevoerd had. Wel echter

23 zwoer Ik hun in de woestijn, nog voordat Israel Kanaan
binnengetrokken was, dat Ik hen verstrooien zou onder de
volken en hen verspreiden in de landen 1 ), omdat zij Mijn

24 geboden niet deden en Mijn inzettingen verachtten en Mijn
sabbaten ontheiligden, en hun oogen aan de schandgoden

25 hunner vaderen gehecht waren. En ook toen zij in Kanaan
waren, weigerden zij in Mijn wegen te wandelen. Daarom
gaf Ik hun inzettingen, die niet goed waren, en geboden, die
niet het leven, maar den dood ten gevolge hebben. Waar
zij in hun goddeloosheid zich niet wilden richten naar Mijn
inzettingen en geboden, die het leven ten doel hebben, gaf
Ik hen over aan de verdwazing en verblinding hunner
zonden 2 ), en liet door hun oudsten 3 ) en priesters 4 ) en

26 profeten 5 ) het Yolk leiden tot zijn val on ondergang. En
Ik verontreinigde hen door hun offergaven. In plaats dat
hun offeranden hen tot reiniging dienden, hadden zij juist
een tegenovergestelde uitwerking, waar zij al hun eerstge-
borenen door het vuur lieten doorgaan om ze zoo aan
Moloch te offeren 6 ). Zoo gaf Ik aan hun eigen zonde, waar-
door zij onrein werden als de andere volken, hen over,
opdat Ik hen zou kunnen verdelgen en zij ervaren zouden,
wat het zeggen wil, yolk des HEEREN te zijn, als Ik Mijn
oordeelen over hen komen doe.

27 Daarom, omdat zij met deze zonden tot op dezen dag
niet gebroken hebben, daarom wil Ik Mij van hen niet laten
ondervragen. Spreek daarom tot het huis Israel, menschen-
kind, en zeg tot hen: Zoo zegt de Heere HEERE: Ook

1) Zie Lev. 26 : 33, 39; Deut. 28 : 36, 63 vv.
2) Vgl. Hand. 7 : 42, Rom. 1 : 24, II Thess. 2 : 11.
3) Zie I Kon. 21 : 11.
4) Zie Jes. 28 : 7.
5) I Kon. 22 : 20 vv.
6) Zoo heeft Israel vooral gedaan in de periode die onmiddellijk aan den

tijd van Ezechiel voorafging, II Kon 16 : 3, 17 : 17, 21 : 6, 23 : 10.
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nog hiermede hebben uwe vaderen bij hun trouwbreuk
die zij tegenover Mij begingen, Mij gehoond, dat zij in het

28 land, waar Ik hen ingebracht had en dat Ik gezworen had
hun te geven, dat ze dus als Mijn eigendom van Mij ont-
vangen hadden — Mijn gaven aan Mij onthielden en die
aan de niet-goden ten offer brachten. Zij zagen uit naar
elken hoogen heuvel en naar iederen dichtbebladerden
boom, om daar hun offers te slachten en daar hun ergerlijke,
voor de afgoden bestemde gaven te brengen en daar hun
welriekende offergeuren te bereiden en daar bun drank-
offers te plengen. En Ik gaf Mijn verachting daarvoor te

29 kennen en zeide tot hen: Wat zijn dat voor hoogten, waara
heen gij gaat om daar uw vuile lusten bot te vieren 1 ) ?
Maar desondanks heeft Israel die hoogten in stand gehouden
tot op dezen dag.

30 Zeg daarom tot het huis Israels: Zoo zegt de Heere
HEERE: Wat dacht gij, gij, die ten koste uwer vaderen
uzelf vrij pleit van alle schuld aan de oordeelen, die over
Israel kwamen? Gij meent u te kunnen verontreinigen op
dezelfde wijze als uw vaderen, en bun afschuwelijke af-

31 goden te kunnen naloopen, en door het brengen van uw
offergaven op uw hoogte-altaren en door uw zonen in het
vuur aan Moloch te offeren, u te kunnen verontreinigen
met het dienen van al uw schandgoden tot op dezen dag ---
en dan meent gij nog dat Ik Mij door u laat ondervragen,
o huis Israels?! Dat gij met al uw nooden u tot Mij wenden
kunt alsof de verhouding tusschen ons nog ongestoord
ware?! Daar acht gij Mij dan nog goed genoeg voor?! Zoo
waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere HEERE, Ik zal
Mij door u niet laten ondervragen! Op al uw vragen zal
u geen antwoord geven!

32 En wat gij bij uzelf overlegt hebt, zal geenszins ge-
schieden. Gij denkt: Ala de andere volken willen wij zijn,
als de andere geslachten der aarde. Mijn dienst wilt gij
geheel loslaten en evenals de heidenen afgoden gaan dienen,
van bout en steen. Gij meent misschien, dat, als gij met Mijn

1 ) In deze vraag ligt in het Hebr. een woordspeling, die in vertaling niet weer
te geven is: habbamah (de hoogte) en habbaim (de gaanden). Het ww. ba heeft
niet alleen de beteekenis van gaan, maar ook van „ingaan", oefenen van ge-
slachtelijke gemeenschap, Amos 2 : 7.
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dienst radicaal breekt, er dan een einde komen zal aan
33 Mijn tuchtigingen. Maar zoo waarachtig als Ik leef, spreekt

de Heere HEERE, Mijn macht zult gij ondervinden. Met
een sterke hand en een uitgestrekten arm, waarmede 1k in
vroeger daden Mijn verlossingsdaden u getoond heb, toen
Ik u uit Egypteland heb uitgevoerd 1 ) , zal Ik Mij nu tegen
u keeren, en met uitgestorte gramschap zal Ik als Koning

34 over u heerschen 2 ). Uit de volken, aan Welke gij gelijk wilt
worden, zal Ik u uitvoeren, en uit de landen, waarin gij
verstrooid zijt, u verzamelen, met een sterken arm en een

35 uitgestrekte hand en met uitgestorte gramschap. En 1k zal
u brengen naar de woestijn der volkeren; beproeving en
ellende van de zijde der volkeren zal uw deel zijn. Gij wilt
aan de heidenen gelijk worden, doch 1k zal u onder hun
druk doen lijden en zoo er voor waken, dat gij niet in de
heidenen opgesmolten wordt. Met Mij zult gij te doen
krijgen. Den verteerenden vuurgloed van Mijn toorn zal Ik
in Mijn gerichten u doen ondervinden. Gelijk Ik met uw
vaderen van aangezicht tot aangezich op den berg Sinai
gesproken heb uit het midden des vuurs 3 ), en het ver-
teerende vuur van Mijn heiligheid DV) vreeselijk voor hen
was, dat het gansche yolk sidderde 4 ), zoo zal Ik nu in de
woestijn der volkeren, terwijl gij hun druk te verduren hebt,
Mij aan u doen kennen in den vuurgloed Mijns toorns,

36 opdat gij Mij zult leeren vreezen. Zooals Ik gericht ge-
houden heb over uw vaderen in de woestijn, toen Ik hen
uitgevoerd had uit het land Egypte, alzoo zal Ik over u

37 gericht houden, spreekt de Heere HEERE. En zooals een
herder, als hij 's avonds met zijn kudde naar de kooi terug-
keert, zijn schapen onder zijn staf doet doorgaan, om de
vreemde schapen buiten te sluiten en daarmede aan de
wilde dieren prijs te geven, zoo zal Ik u onder Mijn staf doen

1) De woorden: met een sterke hand en een uitgestrekte arm, zijn in den
Pentateuch staande term voor de machtsdaden, waarmede de HEERE Zijn yolk
uit Egypte bevrijdde, Ex. 6 : 5, Dent. 4 : 34, 5 : 15, 17 : 19, enz.

2) In het Hebr. melek: met zinspeling op den dienst van melek of moloch,
waaraan in vs 26 en 31 gedacht is. In tegenstelling met dien valschen melek
zal de HEERE echt Koning over hen zijn.

3) Dent. 5 : 4.
4) Ex. 20 : 18.
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doorgaan en u onder Mijn bijzonder opzicht nemen. De
bindende kracht van bet verbond zal Ik u doen ondervinden,
allereerst in straffen en oordeelen, maar dan ook in zege-

38 ningen en weldaden, en Ik zal nit uw midden uitzuiveren 1)
de wederspanningen en alien, die van Mij afgevallen zijn,
Uit het land hunner ballingschap, waar zij als vreemdelingen
verkeerd hebben, zal 1k hen wel uitvoeren, maar in het
land Israels, waar alleen voor het bondsvolk plaats is, zal
niet een hunner komen. Van de door de valsche profeten
gewekte verwachtingen 2 ) zal niets komen. Zoo zult gij
ondervinden, wat het zeggen wil, dat Ik de HEERE ben.

39 Maar gij, huis Israels, zoo zegt de Heere HEERE : Wie
nu, na Mijn strafdreigingen. gehoord te hebben, nog lust
heeft zijn afgoden te dienen, hij ga zijn. gang! Mijn heilsplan
voor Mijn yolk zal daardoor niet verijdeld worden. Eens zal
zeker de tijd komen dat gij naar Mij hooren zult en Mijn
heiligen Naam niet meer ontheiligen zult door uw offer-

40 gaven en door uw schandgoden. Maar op Mijn heiligen
berg 3 ), op den daartoe alleen aangewezen berg Sion, daar
zal heel het huis Israels in zijn geheel, Juda en Efraim
tesamen, Mij dienen. In dien tijd van de uitstraling der
Messiaansche heerlijkheid zal heel Kanaan, het heilige land,
een enkele hoogte zijn rondom den heiligen berg des
HEEREN, in geestelijk opzicht, om zijn rijke geestelijke
beteekenis, zich ver verheffende boven alle andere landen 4).
In dat land, dat de wereld omvatten zal, zal Mijn yolk Mij
dienen. Daar zal Ik een welgevallen aan u hebben. Daar
zullen uw offergaven Mijn gramschap niet meer gaande
maken, maar Ik zal ze zelfs als een gunst van u vragen;
vragen zal Ik om uw offeranden en om het beste uwer

41 gaven bij al uw gewijde offeranden. Als aan een welriekenden
geur, zoo zal Ik een welgevallen aan u hebben, als Ik u nit
de volken uitleid en u verzamel uit de landen, waarin gij

3 ) Hebr. baroti, woordspeling met het onmiddellijk voorafgaande berith, ver-
bond.

2) Zie Jer. 28.
3) Deze naam, veelvuldig bij de profeten, Jesaja (11 : 9 enz.), Jeremia (31 : 231.

Joel (2 : 1, 3 : 17), en in de Psalmen (2 : 6, 3 : 5, enz.), komt alleen hier bij
Ez. voor.

4) Vgl. 17 : 23; een dergelijke gedachte ook Jes. 2 : 1-4, Micha 4 : 1-4, Ez. 40 : 2.
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verstrooid zijt. Dan zal Mijn Naam niet ontwijd worden in
de oogen der volken 1 ), maar ten aanschouwe der volken zal
Ik in u geheiligd worden, waar Ik als de Heerlijke en de
Heilige Mij toonen zal in alles wat Ik met u doe. Waar zij
uw ballingschap aan Mijn onmacht geweten hadden, zullen
zij Mij din als den Heilige erkennen, den boven alles Verhe-

42 vene, Die met andere goden niet te vergelijken ben. Dan zult
gij nog eenmaal ervaren, wat het zeggen wil, dat Ik de HEE-
RE ben, de getrouwe VerbondsGod, als gij Mijn zegeningen
genieten zult in het land der vaderen, dat Ik gezworen had

43 hun te geven. Dan zult gij voor Mij u ook verootmoedigen2).
Het schuldig verleden zal voor u herleven en gij zult al uw
handel en wandel gedenken, waarmede gij u verontreinigd
hebt, en om al uw boosheden die gij begaan hebt, zult gij

44 van u zelf walgen. Zoo zult gij, door de grootheid uwer
zonde en daartegenover den rijkdom Mijner genade, Mij
leeren kennen, dat Ik de HEERE ben, dat slechts de heer-
lijkheid en heiligheid Mijns Naams Mij bewegen kon, Mij
zoo diep tot u neer te buigen, dat Ik naar louter genade met
u handel en u niet doe naar uw booze wegen en naar uw
verdorven daden, o huis Israel, spreekt de Heere HEERE.

2. Des HEEREN zwaard tegen Jeruzalem.

45 En het woord des HEEREN geschiedde tot mij, zeggende:
46 Menschenkind, richt uw aangezicht tegen de Zuidstreek

en laat uw profetisch woord dreigend kletteren tegen het
Zuiderland Juda en Jeruzalem, ten bewijze dat het dreigend
oordeel nu al nader komt 3 ) , en profeteer tegen het woud
van het Zuiderveld, tegen het yolk van Juda, en spreek tot

47 hen: Zoo zegt de Heere HEERE : Zie, Ik zal een vuur in u
ontsteken, dat elken groenen boom en elken dorren boom in
uw midden verteren zal, zoodat noch de rechtvaardige noch
de goddelooze 4 ) onder u ontkomen zal, maar het gansche
yolk door dat verteerende oorlogsvuur ten onder zal gaan.

1) Zie vs. 9 en 14.
2) Vgl. 6 : 9, 16 : 61, 36 : 31.
3) Deze profetie dateert uit de jaren 590/89, toen Nebukadnezer tegen Jeruzalem

begon op te trekken.
4) Vgl. 21 : 3, Ps. 1 : 3 en Luc. 21 : 31.
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Ondanks alle pogingen daartoe, zal die laaiende vlam niet
uitgebluscht worden, maar van Zuid tot Noord, over de
gansche lengte van het land, zal het blijven branden, zoodat

48 alien daardoor verzengd zullen worden. En al wat leeft, niet
alleen in Israel, maar ook van de volkeren rondom, zullen
het merken, dat Ik, de HEERE, dat vuur aangestoken heb,
dat Ik Zelf het ben, Die het Zuiderwoud in vuur en vlam
doe opgaan en Mijn eigen yolk ten ondergang, doem. Want
er zal geen blusschen aan zijn!

49 Toen zeide ik: Ach Heere HEERE, zij zullen zelfs ook
dit ernstige dreigende woord niet willen aannemen, maar er
zich luchthartig van afmaken, want zij zullen zeggen: Hij is
een fantast, die zich met het uitspreken van raadselspreuken
onledig houdt!

21 : 1,2 Daarop zeide de Heere HEERE tot mij: Menschenkind,
die aankondiging van den ondergang van het rijk van Juda
in het beeld van den alles-verteerenden boschbrand moet gij
nog nader voor hen verduidelijken. Richt daarom uw aange-
zicht tegen Jeruzalem en laat uw profetisch woord kletteren

3 tegen hun heiligdom, en profeteer tegen het land Israels, en
zeg tot het land Israels: ZOO zegt de Heere HEERE: Let op,
gij krijgt met Mij te doen. Ik trek Mijn zwaard uit zijn
schede en Ik verdelg uit u rechtvaardigen en goddeloozen.

4 Omdat Ik rechtvaardigen en goddeloozen uit u verdelgen
wil, daarom zal Mijn zwaard uit zijn schede uitgaan tegen al
wat leeft in het gansche land van Juda, van Zuid tot Noord.

5 En al wat leeft, niet alleen Israel, maar ook de heidenen,
zullen erkennen dat Ik, de HEERE, Mijn zwaard uit zijn
schede getrokken heb. En het komt daar niet weer in,
voordat het zijn verdelgingsarbeid volbracht heeft.

6 En gij, menschenkind, zucht! Op hartbrekende wijze en in
bittere smart moet gij zuchten voor hun oogen, om 66k door
uw houding en door uw daden aan uw woorden kracht bij te
zetten. Niet alleen hooren, maar ook zien moeten zij, wat
Juda en Jeruzalem te wachten staat, en hoe het Israel daarbij

7 vergaan zal. En als zij u dan vragen: Waarom zucht gij zoo?
dan moet gij tot hen zeggen: Over de boodschap die ik u
gebracht heb; want die zal zeker in vervulling gaan, en dan
zal ieder hart versmelten van vertwijfeling en angst, en alle
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handen zullen slap worden, en er zal niemand meer raad
weten; alle moed en kracht tot tegenstand zal ten eenen
male gebroken en verlamd zijn. Want het komt, denk er
maar om, het zal zeker gebeuren, spreekt de Heere HEERE.

8	 En het woord des HEEREN geschiedde tot mij, zeggen-
9 de: Menschenkind, zing een zwaardlied om daarin de ver-

woestingsdaden van Nebukadnezar te bezingen, waarmee hij
dood en verderf over Mijn yolk brengen zal; profeteer en
zeg:

Zoo zegt de Heere HEERE: Een zwaard! Een zwaard!
10 Gescherpt is het en ook gewet; gescherpt, om een bloedbad

aan te richten, gewet, opdat het bliksemen zou, en met de
snelheid van den bliksemstraal zijn vijand op het lijf valle.
Denk niet: Wij hoeven voor dat scherp gewette zwaard des
HEEREN niet te vreezen, omdat Juda de belofte heeft, dat
de schepter van hem niet zal wijken 1 ), dat de heerschers-
macht van Juda niet verbroken zal worden en Juda daarom
over elke vijandelijke macht glorierijk triumfeeren zal. Die
belofte, door vader Jacob aan zijn zoon Juda gegeven, zal u

12 nu niet baten, want geslepen is het zwaard, niet om in de
schede gestoken te worden, maar opdat het gehanteerd zou
worden. Ja, gescherpt is het zwaard en ook gewet, opdat een
doodslager het hanteeren zou.

12 Schreeuw daarom en weeklaag, gij menschenkind, want
het zwaard komt nu over Mijn yolk, het komt over alle
vorsten van Juda. Met Mijn yolk zullen zij weldra aan het
zwaard vervallen.

13 Sla u daarom op de heup, ten teeken van schrik en
ontzetting, want de proef is al genomen. De door Nebukad-
nezer behaalde overwinningen hebben reeds een proeve van
de scherpte van het zwaard geleverd. Daaruit kunt gij
afleiden hoe het gaan zal, als ook de snoevende macht van,
Juda, die zich pochend boven alien verhief, voor het moor-
dend zwaard van Nebukadnezer niet bestaan zal, spreekt de
Heere HEERE.

14 En gij, menschenkind, profeteer en klap uw handen
tegen elkaar om de maat te slaan bij de bliksemde wendin-
gen van het moordzwaard, opdat het zich in zijn moordende

1 ) Gen. 49 : 10.
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werking verdubbele, ja verdrievoudigd worde, het moordend
zwaard dat zijn verslagenen velen maakt, waaraan niet alleen
het yolk, maar ook de koning van Juda ten offer vallen
zal 1 ), het moorzwaard dat voortdurend rondom hen ge-

15 zwaaid wordt, zoodat er geen ontkomen aan is. Daarom zal
er ook geen moed tot tegenstand overblijven, en zal iedere
poging om het te ontkomen vruchteloos zijn. Want Ik heb
het getrokken zwaard gericht tegen alle poorten van Israel,
opdat aan de inwoners de moed ter verdediging ontzinken
zou, en er velen door het zwaard vallen zouden.

Ha, zwaard, gemaakt tot een bliksem! uit de schede
16 getrokken voor een bloedbad! Wend u met alle kracht naar

rechts, naar links, deel uw slagen uit in alle richtingen,
17 waarin gij gezwaaid wordt! Dan zal Ik, Ik de HEERE Zelf,

de maat daarbij slaan en Mijn toorn ten voile laten uitrazen.
ZOO zal het zeker geschieden; Ik, de HEERE, heb het ge-
sproken.

18,19 En het woord des HEEREN geschiedde aldus tot mij: Gij,
menschenkind, teeken op een kleitafel 2 ) twee wegen, waar-
langs het zwaard van den koning van Babel, den moordenaar
in wiens had het zwaard gegeven is 3 ), zou kunnen gaan.

20 Van het eene land Babel moeten beide wegen uitgaan. En
zet een handwijzer bij het beginpunt van den weg, waarlangs
het zwaard komen kan tegen Rabba van de kinderen Am-
mons, en een handwijzer bij het beginpunt van den weg,
waarlangs het zwaard komen kan tegen Juda en het ver-

21 sterkte Jeruzalem. Want de koning van Babel staat voor de
keus, tegen welk van deze beide hij het eerst optrekken
zal 4 ). Hij houdt halt op het kruispunt bij het begin van de

1 ) Waar de HEERE niet een werkelijk zwaard hanteert, is met het bier gezegde
niet in strijd dat Zedekia niet door het zwaard is gedood, maar verblind naar
Babel gevoerd werd, vgl. 12 : 13.

.2 ) Vgl. 4 : 1.
3) Zie vs. 11.
4) „Dat de koning hier wordt voorgesteld als staande voor een hoogst moeilijke

beslissing, hangt samen met de politieke verhoudingen van die dagen. Immers,
terwijl de Ammonieten in 602 aan Nebukadnezar's zijde streden tegen Juda (2
Kon. 24 : 2), trachtten ze in 594 Zedekia te bewegen tot afval van Babel in bond
met Edom, Moab, Tyrus en Sidon (Jer. 27 : 1 v.v.), en we hebben niet de minste
reden om te vermoeden, dat Ammon daarna zijn tegenstand tegen Babel heeft
opgegeven. Veeleer doet Jer. 41 : 10 ons het tegendeel vermoeden." Noordtzij,
a.w. blz. 234.
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beide wegen, om eerst naar den wil der goden te vragen,
waarbij hij zeer nauwkeurig te werk gaat en alle middelen
der waarzeggerij te baat neemt. Hij raadpleegt het pijlorakel
en schudt de pijlen met de namen van de beide steden in een
pijikoker door elkander; door middel van een priester met
een godenmasker ondervraagt hij de goden; ook maakt hij
gebruik van het leverorakel, om uit de lever van het ge-
slachte offerdier de gewenschte aanwijzingen te verkrijgen,
en te weten, tegen welke van de beide steden hij optrekken

22 moet. Met de gelukaanbrengende rechterhand trekt hij een
van de pijlen, waarbij het orakel de beslissing geeft, dat hij
optrekken zal tegen Jeruzalem, om stormrammen daartegen
op te richten en met zijn krijgsgeschreeuw te verschijnen
voor de muren van de stad, om de stad te bestormen en
een belegeringswal op te werpen en aanvalstorens te bouwen.

23 De inwoners van Jeruzalem meenen echter, dat het
een ongegrond orakel is, zoodat zij zich geen vrees behoeven
te maken. Heeft de HEERE niet met heilige eeden Zijn
beloften hun gegeven? Maar zij vergeten, waaraan de ver-
vulling van die beloften verbonden is. Omdat zij, zonder
hun trouwelooze bondsbreuk te gedenken, op de goddelijke
beloften zich verlaten, daarom zal Hij, op Wiens met eede
bezworen beloften zij zich beroepen, door Zijn gericht hun
zonden hun in herinnering brengen, en maken dat zij al
te samen gegrepen en gestraft zullen worden.

24 Daarom spreekt de Heere HEERE alzoo: Door uw
schaamteloos optreden hebt gij Mij als het ware getart aan
uw ongerechtigheden te denken en daar bezoeking over te
doen; uw overtredingen zijn dermate openbaar geworden,
dat uw zonden in al uw doen gezien worden en daardoor de
herinnering aan u levendig is; als straf voor uw schaamte-
loos optreden zult gij daarom door den vijand gegrepen
worden. Geen ontkomen zal voor u mogelijk zijn.

25 En gij, o vorst van Israel, verworpeling, booswicht, voor
u is de dag van gericht gekomen. Uw ongerechtigheid heeft
het oordeel voor u doen aanbreken.

26 Zoo spreekt de Heere HEERE: Weg met priesterhoed
en koningskroon! Zoo blijft het niet! 't Zal uit zijn met
hoogepriesterschap en koningschap, en daarmede is het
einde voor de theocratie gekomen. Alles gaat onderst boven!
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27 Wat laag is, gaat omhoog; wat hoog is, omlaag! Wat nog
nooit gebeurd is, zoolang Ik in Jeruzalem woon, zal nu
geschieden: Een puinhoop, een radicale puinhoop zal
er van maken. Nergens zal vastigheid zijn; nergens veilig-
heid. Maar ook die ondergang zal niet het einde zijn. 't Zal
duren totdat de Rechthebbende 1 ) komt, totdat Hij ver-
schijnt, Wien het recht op kroon en priesterschap toekomt.
Hem zal Ik het geven.

3. Des HEEREN zwaard tegen Ammon.

28 Opdat niemand echter meene, dat Ammon aan het
oordeel ontkomen zal, en dat de ondergang van Juda aan
Mijn onmacht te wijten zou zijn, moet gij, menschenkind,
ook tegen het vijandelijke Ammon profeteeren: Zoo zegt de
Heere HEERE met betrekking tot de kinderen Ammons en
hun hoonend gedrag, waarmede zij over den ondergang van
Juda zich vroolijk maken 2 ) : Ook over u komt het zwaard!
Een bloedbad zal het aanrichten! Het is getrokken ter

29 slachting en gescherpt om bliksemend te verteren. Gij meent
dat gij niets te vreezen hebt, omdat gij vertrouwt op
visioenen en orakels van uw profeten. Maar dat is al ijdel-
heid en leugen! Want het zwaard is tegen u getrokken om
u in het stof te doen bijten naast de onthalsde lichamen
van de goddelooze inwoners van Juda. Hun ongerechtigheid
heeft ten laatste den uiteindelijken ondergang voor hen doen
aanbreken 3 ), en gij zult in hetzelfde lot deelen.

30 Meent niet dat tegenstand u nog baten zal. Gij kunt uw
zwaard gerust weer opsteken. In uw eigen land, waar gij
geboren zijt, zal 1k het oordeel over u doen komen. Ik zal

31 Mijn toorn over u uitgieten en het vuur van Mijn gramschap
tegen u aanblazen en u overgeven in de macht van on-

32 menschen, van woeste verderfsmeders. Evenals Juda 4 ) zult
ook gij door vuur verteerd worden. In stroomen zal uw
bloed in uw land vergoten worden, en zoo zal uw gedachtenis

1) Zinspeling op den naam Sjilo, Sjello (= aan wien (de schepter) toekomt)
uit Gen. 49 : 10.

2) Vgl. 25 : 3, 6; Zef. 2 : 8.
3) Zie vs 25.
4) Zie 20 : 47 vv.
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van onder den hemel uitgedelgd worden 1 ). Zonder eenige
hoop op herstel — die Ik aan Juda en Israel nog heb doen
verkondigen 2 ) — zult gij spoorloos ondergaan. Ik de
HEERE heb het gesproken.

4. Jeruzalems zondenregister.

	22 : 1	 En het woord des HEEREN geschiedde verder tot mij,
2 zeggende: Menschenkind, oordeel de bloedstad Jeruzalem.

Onttrek u niet aan de zware taak, recht over haar te spreken.
3 Houd haar al haar gruwelen voor, en zeg: Zoo zegt de

Heere HEERE: Wee der stad, die door kinderoffers en door
geweldenarij en door rechtsverkrachting bloed in haar mid-
den vergoten heeft, die door dat alles haar eigen ondergang
bewerkt heeft, zoodat nu de straftijd voor haar gekomen is.
Wee der stad, die zich overdekt heeft met vuile godenbeelden

4 om zich daarmee te verontreinigen. Schuldig en onrein zijt
gij. Zedelijk en godsdienstig verval gingen hand aan hand.
Door uw bloed, dat gij vergoten hebt, staat gij schuldig, en
door uw vuile godenbeelden die gij gemaakt hebt, zijt gij
verontreinigd. Daardoor hebt gij uw gerichtsdag naderbij
gebracht. Het einde uwer jaren is gekomen. Daarom zult
gij, die u zoo gaarne boven de omwonende volken verheffen
mocht, nu aller boon en spot over u zien henengaan. Niet

5 alleen die dichtbij wonen, maar zelfs ook de verst-afwonen-
den zullen met u spotten: Ha die stad, die berucht is om
haar onreinheid en vol is van bandeloosheid en warboel!

6 Zie, de vorsten en rijksgrooten in uw midden, die leiding
moesten geven en een voorbeeld moesten zijn van gehoor-
zaamheid aan de wet, zijn alleen maar ieder op zijn eigen
voordeel bedacht en maken ieder naar zijn positie misbruik
van hun mocht om bloed te vergieten. Vader en moeder

7 worden in uw midden geminacht. De vreemdelingen, die
zich in uw midden gevestigd hebben en die door de wet
in een bijzondere naastenliefde worden aanbevolen 3 ), heb-
ben allerlei rechtsverkrachting, te verduren. Wees en weduwe,

1) Vgl. 25 : 10.
2) Vs 27.
3) Ex. 22 : 21, 23 : 9, Deut. 10 : 19, 24 : 17, 27 :19.
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die van mannelijke bescherming verstoken zijn, en die even-
eens onder bijzondere bescherming van de wet staan 1),
moeten op allerlei wijze den druk van anderen ondervinden,

8 waarbij hun rechten worden geschonden. Mijn heiligheden
worden door u veracht, tempel, altaar en offers voor den
afgodendienst misbruikt of eenvoudig verwaarloosd, terwiji

9 Mijn sabbaten door u ontwijd worden 2 ). Oorblazers zijn er
in uw midden op uit, met valsche aangiften of getuigen-
verklaringen anderen aan te brengen, om er zelf wat aan
te verdienen, zonder er zich om te bekommeren, dat op deze
wijze onschuldig bloed vergoten wordt. Daarbij wordt de
hoogtedienst van de balls en astaroth met de offermaaltijden
in uw midden in eere gehouden. En gevolg van dien hoogte-
dienst is mede de velerlei bloedschande, die in uw midden

10 bedreven wordt. Voor den gruwelijksten vorm van onnatuur-
lijke ontucht deinst men in uw midden niet terug. Er zijn
er die gemeenschap hebben met de vrouw van hun vader,
en die gemeenschap hebben met wie maandstondelijk onrein

11 zijn 3 ). De een doet gruwelijke dingen met de vrouw van
zijn naaste en de ander verontreinigt in bloedschande zijn
schoondochter, terwijl een derde in uw midden zijn zuster

12 verkracht, de dochter van zijn vader. Rechters en getuigen
laten zich in uw midden omkoopen om bloedvergieten
mogelijk te maken, zoodat aan onschuldigen de doodstraf
voltrokken wordt. Woeker en toeslag neemt men in uw
midden 4 ) en op allerlei wijze maakt men misbruik van de
omstandigheden, om zichzelf ten koste van zijn naaste te
bevoordeelen. Maar bij die algeheele zedelijk-religieuze ver-
wording vergeet gij Mij, spreekt de Heere HEERE!

13 Meen echter niet, dat 1k Mij over dat alles onbetuigd
laten zal. Let op, 1k zal Mijn heilige en grimmige veront-
waardiging u doen gevoelen over al dat onrechtmatig gewin,
dat gij u verkregen hebt, en over de bloedschulden, die in
uw midden. zijn. Dan zal alle moed en kracht u ten eenen

14 male ontzinken. Of dacht gij misschien, dat uw hart stand-
vastig en onbewogen kan blijven, en dat uw handen sterk

1) Ex. 22 : 22, 23; Deut. 24 : 17, 27 : 19.
2) Vgl. 20 : 12, 23 : 38.
3) Vgl. 18 : 6 met de daar aangehaalde Schriftplaatsen.
4) Vgl. 18 : 8.
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zullen zijn in die dagen, als Ik Mij met u bemoeien zal?
Gij meent dat niets van dit alles u overkomen zal. Maar

gij vergist u! Ik de HEERE heb het gesproken en Ik zal Mijn
15 woord waar maken. Verstrooien ga Ik u onder de volken,

verspreiden in de landen. Zoo zal Ik al het onreine uit uw
16 midden uitdelgen, en zal door uw eigen goddeloosheid het

heilige Jeruzalem voor het oog der volkeren ontheiligd
worden, en gij zult het aan den lijve ondervinden, dat Ik
de HEERE ben.

17	 Verder geschiedde het woord des HEEREN aldus tot
18 mij: Menschenkind, het huis Israels is voor Mij als een

hoop waardelooze slakken geworden. Allen tesamen zijn ze
zilverslak, de waardelooze bestanddeelen van koper en tin
en ijzer en lood, die in den smeltoven van het zilver afge-

19 scheiden worden. Zeg daarom: Zoo zegt de Heere HEERE:
omdat gij alien samen slakken geworden zijt, zie, daarom
zal Ik u midden in Jeruzalem als een smeltoven verzamelen.

20 Zooals men zilver en koper en ijzer en lood en tin in den
smeltoven verzamelt en het vuur daartegen aanblaast om het
to smelten, zoo zal Ik in Mijn toorn en in Mijn grimmigheid

21 u verzamelen en u in den oven werpen en smelten! Ja,
door den inval van Nebukadnezar zal Ik u bijeenbrengen in
Jeruzalem, dat in zijn belegering als een smeltoven zijn zal,
waar Ik in honger en pest en zwaard het vuur van Mijn
grimmigheid tegen u aanblazen zal. In dien oven zal uw
waardeloosbeid aan het licht treden, als gij door het vuur
van Mijn grimmigheid zult smelten en verteerd worden.

22 Ja, een geweldige vuurgloed zal het zijn, alsof het louter
zilver ware dat gesmolten moest worden, zoodat gij verteerd
zult worden. Zoo zult gij ervaren, dat Ik Mijn gramschap
over u uitgestort heb.

23	 En het woord des Heeren geschiedde aldus tot mij:
24 Menschenkind, zeg tot Jeruzalem en tot het land Juda: Gij

zijt een land, dat om de zonden van alle rangen en standen
aan het oordeel der onvruchtbaarheid is prijsgegeven, waar-
op ten dage des toorns geen regen noch zonneschijn gekomen

25 is. De vorsten des lands 1 ), alien die tot den hofkring be-

1 ) Met de Septuaginta nemen we een kleine tekstwijziging aan, zie Noordtzij,
Keil en Troelstra t.p.
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hooren en van koninklijken en adellijken bloede zijn, zijn
in het midden des lands als een brullende leeuw, die in roof-
zucht zijn prooi verscheurt. In hun onverzadelijke begeerte
naar have en goed maken zij zich door machtsmisbruik van
schatten en kostbaarheden meester, ja, zij schromen niet om
op onbarmhartige wijze zelfs menschenlevens daaraan op te
offeren, waardoor zij velen tot weduwen gemaakt hebben

26 in het land. De priesters, wier taak het is aan het yolk de
wet te leeren 1 ), gaan zelf het yolk er in voor, de wet geweld -
dadig te verkrachten, en ontheiligen wat Mij heilig is. Hoe-
wel zij een voorbeeld moesten geven, maken ze geen onder-
scheid tusschen het heilige, wat tot Mijn dienst afgezonderd
is, en het profane, en aan het yolk leeren zij niet, wat juist in
Mijn dienst zoo'n voorname plaats inneemt, het onderscheid
tusschen het reine en het onreine 2 ). De ontheiliging van
Mijn sabbaten door het yolk laten zij oogluikend toe, zonder
er tegen op te treden, zoodat Ik in hun midden ontheiligd

27 word. De overheidspersonen, ambtenaren en rechters, die
juist tot handhaving van het recht geroepen zijn, zijn in het
land als vraatzuchtige, bloeddorstige wolven, die er op uit
zijn buit te behalen en bloed te vergieten en menschen in
het verderf te storten, om zich maar op onrechtmatige wijze

28 te bevoordeelen. En de profeten misleiden het yolk en
kweeken valsche gerustheid aan met hun drogredenen. Den
beschuttingsmuur, die het yolk zich in zijn verbeelding ge-
bouwd heeft en waarachter het meent veilig te zijn, be-
strijken zij met kalkwater 3 ), zoodat de ondeugdelijkheid
van die overleggingen van het yolk verborgen blijft. Dat
doers de profeten door bedriegelijk den schijn voor te wen-
den, dat zij gezichten ontvangen hebben, en door leugen-
achtige voorspellingen, waarmede zij in Mijn Naam tot het
yolk komen, hoewel Ik tot hen niet gesproken heb. En

29 het gewone yolk doet als zijn voorgangers. Zooals zij zelf
den druk der grooten ondervinden moeten, zoo verdrukken
en berooven zij op hun beurt, wie ze kunnen; armen en
ellendigen benauwen zij, en tegenover den vreemdeling
plegen zij geweld met vertreding van alle recht.

1) Zie Deut. 33 : 10.
2) Vgl. Lev. 10 : 10, 11.
3) Vgl. 13 : 10.
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30 Ik zocht onder het gansche yolk naar iemand, die
krachtig zou kunnen ingrijpen om paal en perk te stellen
aan die afval en ongerechtigheid en die zoo redding zou
kunnen brengen en als een held voor land en yolk tegenover
Mij in de bres zou kunnen staan om Mijn slaande hand
nog tegen te houden. Maar Ik heb niemand gevonden 1).

31 Zoo zal Ik dan Mijn grimmigheid over hen uitgieten en
met het vuur van Mijn gramschap een einde aan hen maken.
Naar al hun Baden zal 1k hun vergelden, spreekt de Heere
HEERE.

5. De ontuchtige zusters Ohola en Oholiba.

	23 : 1	 En het woord des HEEREN geschiedde tot mij, zeg-
2 gende: Menschenkind, er waren eens twee vrouwen, dochters

van een zelfde moeder, de beide deelen van het eene yolk
3 Israel. Zij hoereerden in Egypte, toen zij nog jong waren;

in Egypte is de afval al begonnen. Daar werden haar
borsten betast en werd haar maagdelijke boezem gedrukt.
Daar heeft het yolk zich reeds met den Egyptischen afgoden-
dienst bezoedeld 2 ) en zich zoo zeer aan het gemeenschaps-
leven met de heidensche omgeving overgegeven, dat het

4 daardoor reeds geheel verontreinigd werd. De naam van de
eene zuster is Ohola. Zij — het noordelijk tien-stammenrijk
van Samaria — is de grootste van de beide zusters. Zij heeft
„haar eigen tent" 3 ) en heiligdommen gesticht te Bethel en
Dan. En de naam van de andere zuster is Oholiba; zij is
Jeruzalem, waar Ik in Mijn heiligen tempel „Mijn tent in
haar" 4 ) gesticht had. Die beide zusters werden Mij tot
vrouwen en baarden zonen en dochteren; het yolk ver-
menigvuldigde en brak uit in menigte.

	

5	 Maar Ohola, de grootste van de beide zusters, verbrak
de huwelijkstrouw tegenover Mij en ontbrandde in harts-

1) Ook zelfs Jeremia kan Jeruzalem niet redden, zie Jer. 11 : 14, 14 : 11, 15 : 1,
vgl. ook Ez. 14 : 14 vv. Niet maar een voorbidder heeft Israel noodig, om te
pleiten, maar een redder, die de oorzaak van het verval kunnen wegnemen.
„Niet een Jeremia, maar een Josia is noodig" (Troelstra, a.w. bl. 168).

2) Vgl. 20 : 7.
3) Dit is de beteekenis van den naam Ohola.
4) Dit is de beteekenis van den naam Oholiba.
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tocht voor haar minnaars, de Assyriers, met wie zij zich
6 innerlijk verwant gevoelde. Zij werd bekoord door de heer-

lijkheid en de macht van het wereldrijk, door de pracht van
de in purper gekleede stadhouders en onderkoningen, alien
bevallige jongelingen, en door het militair vertoon van de

7 ruiterij. Zoo kwam het tien-stammenrijk er toe, niet langer
op Mij te vertrouwen en van Mij zijn verwachting te hebben,
maar een verbond aan te gaan met Assyrie, wat tevens ten
gevolge had dat zij de afgoden van Assyrie gingen dienen 1).
Ohola gaf zich aan de Assyriers prijs, aan de keur van.
Assyrie's zonen, en verontreinigde zich met al de schand-
goden van al haar minnaars, waarvoor zij in hartstocht ont-

8 brand was. Maar tegelijk liet zij ook haar hoererij met de
Egyptenaren niet varen, met wie zij zich reeds had afge-
geven in haar jeugd; die hadden haar toen reeds geschonden
en hun hoererij over haar uitgestort. Ook nu werden de
Egyptische afgoden door haar gediend, terwijl bovendien,
als tegenwicht tegen Assyrie, door het tien-stammenrijk ook
nauwe relaties aangeknoopt werden met Egypte 2 ), dat het
rijk Israel maar al te gaarne gebruiken wilde als voorpost
tegenover de beheerschers van de Eufraat-Tigris-vlakte.

9 Daarom gaf 1k haar over in de hand van haar minnaars, de
zonen van Assyrie, naar wie zij zoo gesmacht had. Die
konden die ontrouw in den vazal, dat heulen met Egypte,
niet dulden 3 ), en maakten zich daarom op om Ohola te

10 straffen. De vrouwen uit het tien-stammenrijk hebben zij
geschonden, de zonen en dochteren des lands, de inwoners
van Samaria, geroofd en in ballingschap gevoerd, terwijl ze
Ohola zelf met het zwaard gedood en aldus aan het bestaan
van het rijk Israel een einde gemaakt hebben. Zoo werd de
straf aan haar voltrokken en werd Ohola tot een spreek-
woord voor de vrouwen, Samaria tot een bespotting voor
de omwonende volken en tot een waarschuwend voorbeeld
voor het lot dat een trouwelooze treffen moet.

11	 Dit alles zag haar zuster Oholiba, het rijk van Juda.
Maar zij liet zich daardoor niet waarschuwen, doch maakte

1 ) Jehu en Menaham en zijn opvolgers zochten hulp bij de Assyriers, II Kon.
15-17, Hos. 5 : 13, 7 : 11, 8 : 9, 12 : 2.

'2 ) Hos. 7 : 11, 12 : 2, II Kon. 17 : 4.
3 ) II Kon. 17.
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haar hoererij nog erger dan haar zuster Ohola, door zich
niet alleen met Assur, maar ook met Chaldea en Egypte in

12 te laten. Zij hunkerde naar de Assyriers, en werd verblind
door de heerlijkheid en macht van het Assyrische wereldrijk,
door de praal van stadhouders en onderkoningen met hun
schitterende kleedij en door het militair vertoon van de
fiere ruiters, alien bevallige jongemannen, aan wie zij inner-
lijke verwantschap gevoelde 1).

13	 Zoo zag 1k, dat ook zij zich verontreinigde, zij gingen
14 beiden een zelfden weg. Maar met deze hoererij, waaraan

ook Ohola zich schuldig maakte, was Oholiba niet tevreden.
Zij bedreef nog meer hoererij en smachtte ook naar de Chal-
deen. Zij hoorde van de weelde, die er bij hen heerschte en
de pracht, die er gevonden werd in de Babylonische tempels
en paleizen, de prachtige schilderingen, die daar met roode
verf op de muren waren aangebracht, de Chaldeen voor-

15 stellende ais strijdbare helden, met een gordel om de heupen
en overhangende veelkleurige tulbanden op het hoofd,
waardoor zij veel gelijkenis vertoonden met de Babyloniers.

16 Toen zij daarvan hoorde, ontbrandde zij ook van hartstocht
voor die Chaldeen en zond boden tot hen om politieke en
handels-betrekkingen met hen aan te knoopen, daarbij

17 tegelijk aan Babel's goden eer bewijzende 2 ). Zoo kwamen
de Babyloniers tot haar om gemeenschap met haar te hebben
en zij verontreinigden haar met hun hoererij. Maar nadat zij
zich met hen verontreinigd en zich met hun heidendom
bezoedeld had, voelde Oholiba op pijnlijk-drukkende wijze
haar afhankelijkheid van haar Chaldeesche vrienden en
kreeg daardoor een walg van hen.

18 Om die openlijke hoererij, die Oholiba al schaamte-
loozer bedreef, waardoor zij ontrouw pleegde tegenover Mij
en met iedereen wel een verbond wilde aangaan, maar het

1) Hier wordt gezinspeeld op Juda's politiek onder Achaz, waardoor Juda vazal
werd van Tiglath-Pileser IV, II Kon. 16 : 7 vv., Jes. 7 : 25, Jer. 2 : 28, en daarna
onder Manasse, II Kon. 21; gevolg hiervan was de vereering der Assyrische
goden, zelfs de plaatsing van een Assyrisch altaar in den tempel te Jeruzalem,
II Kon. 16 : 10 vv.

2) Van de relaties van Juda met Babel is ons te weinig bekend om te kunnen
aanduiden waarop hier gezinspeeld wordt. Misschien was het gezantschap van
Merodach-Baladan, II Kon. 20 : 12 vv., Jes. 39, een antwoord op een van Juda
uitgaande poging om verbinding met Babel te verkrijgen.
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verbond met Mij vergat, kreeg 1k echter een walg van haar,
19 zooals 1k van haar zuster een walg gekregen had. Maar zij

bedreef nog meer hoererij en ging zich nu ook l afgeven met
Egypte 1 ), zooals zij dat ook in haar jeugd in Egypteland

20 reeds gedaan had en zij ontbrandde in hartstocht voor de
verweekelijkte Egyptenaren, om van hen hulp te verwach-
ten. En die slappe, verwijfde Egyptenaren waren maar al te
begeerig om daarop in te gaan. Hun macht was reeds lang
aan het tanen, zoodat elk bondgenootschap, onverschillig
met wie, hun welkom was, en zij met verachtelijk verlangen
er naar hunkerden gemeenschap te hebben met Oholiba.

21 Zoo hebt gij, Oholiba, uw jeugdzonden weder opge-
haald; niet alleen in uw jeugd hebt gij aan ontucht met
Egypte u overgegeven, toen die van Egypte hun hoererij met
u bedreven, maar ook nu hebt gij aan die zelfde zonde u
weer schuldig gemaakt.

22 Daarom, Oholiba, hoor het woord van den Heere
HEERE: Zie, 1k zal u vonnissen door hen, met wie gij u
afgegeven hebt. Omdat gij de trouw tegenover Mij geschon-
den hebt, zal 1k in heilige jaloerschheid uw minnaars, van
wie gij een walg gekregen hebt, tegen u ophitsen en van alle
kanten tegen u doen oprukken: de Babyloniers en de Chal-

23 deesche overheerschers van het Babylonische wereldrijk, met
al hun hulptroepen van Arameesche stammen, en ook de
door hen onderworpen Assyriers. Al die bevallige jongeman-
nen, naar wie uw begeerte vroeger is uitgegaan, stadhouders
en onderkoningen, strijdbare helden en voorname raadshee=
ren, alien fiere ruiters te paard, door wier pracht gij vroeger

24 verblind zijt om het van hen te verwachten, die zullen nu
tegen u ten strijde komen met een menigte van strijdwagens
en raderen en met een schare van volken; groote en kleine
schilden en helmen zullen zij rondom tegen u stellen, en 1k
zal hun de rechtzaak in handen geven en zij zullen naar hun

25 eigen wreed oorlogsrecht u vonnissen. Zoo zal Ik Mijn ja-
loerschheid u doen ondervinden. Met grimmigheid zullen zij
u behandelen; uw gevangenen zullen zij verminken en hun
neus en ooren afsnijden, en wat er van u overblijft, zal door

1) Zoowel Jojakim als Zedekia zoeken hulp in Egyte, Jes. 30 en 31, Jer.
37 : 5 vv.
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het zwaard vallen. Uw zonen en dochteren zullen zij rooven,
en de leege huizen, die na die slachting en wegvoering van
Jeruzalem nog over zullen zijn, zullen door het vuur verteerd

26 worden. En zij zullen de hoerenstraf 1 ) aan u voltrekken
en u uw kleederen uittrekken en uw versierselen. ontnemen

27 en Jeruzalem plunderen. Zoo zal Ik een einde maken aan
uw ontucht en aan uw hoereeren met de Egyptenaren, zoodat
gij uw oogen niet meer tot hen zult durven opheffen en aan

28 aan Egypte niet meer denken zult. Want zoo zegt de Heere
29 HEERE: Zie, 1k geef u in de macht van hen die gij haat,

van wie gij een walg gekregen hebt, en die zullen uit haat
met u handelen en al wat gij bezit, u ontnemen en u naakt
en bloot achterlaten. Zoo zult gij de straf voor uw hoererij
dragen en zal de schande van uw hoererij en uw ontucht

30 openbaar worden. Dit alles zal u overkomen, omdat gij als
een hoer de volken achterna geloopen hebt en u veront-

31 reinigd hebt met hun voile schandgoden. Den weg van uw
zuster Ohola hebt gij bewandeld, daarom zal Ik haar beker
u in handen geven en in haar lot u doen. deelen.

32 Zoo zegt de Heere HEERE: Den beker van uw zuster
Samaria, den zwijmelbeker van Mijn goddelijken toorn, zult
gij drinken. Tot een belaching en bespotting, zult gij daar-

33 door worden, vol van dronkenschap en koinmer. Want die
beker is diep en wijd en kan veel bevatten; het is een beker
van huivering en ontzetting, die beker van uw zuster Sama-

34 ria. Tot den laatsten druppel zult gij hem ledigen, zelfs de
scherven zult gij stukbijten, om er nog maar meer uit to
halen dan er in zit. Ja, in den waanzin, die zich van u
meester maakt, zult gij zelfs uw borsten, waar gij uw lief-
hebbers mee hebt dronken gemaakt, er mede openrijten.
Zoo zult gij uw eigen ongeluk drinken uit den oordeelsbeker,
dien 1k u in handen geef. Want 1k, de Heere HEERE, heb

35 het gesproken; 1k zal u doen drinken. Omdat gij Mij ver-
geten en Mijn Naam veracht hebt, draag daarom nu de straf
voor uw ontucht en uw hoererij!

36	 En de HEERE zeide tot mij: Menschenkind, wilt gij
37 over Ohola en Oholiba recht spreken? Houd haar dan haar

gruweldaden voor: dat zij de huwelijkstrouw tegenover Mij

1 ) Vgl. 16 : 39.
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geschonden en echtbreuk gepleegd hebben met haar af-
goderij, en dat er bloed kleeft aan haar handen van de
kinderoffers, die zij gebracht hebben. Want met haar vuile
schandgoden hebben zij echtbreuk gepleegd, en haar zonen,
die zij Mij gebaard hadden en die als bondskinderen Mij
toebehoorden, hebben zij door het vuur doen doorgaan om

38 ze aan Moloch te offeren. En dan meenden ze tegelijk Mij
ook nog te kunnen dienen, want zij ontzagen zich niet op
denzelfden dag ook nog in Mijn heiligdom te komen, dat
zij zoo verontreinigd hebben. Mijn dienst meenden zij met
den Moloch-dienst wel te kunnen combineeren. En Mijn

39 sabbaten ontwijdden ze. Op denzelfden dag waarop zij hun
kinderen aan Moloch offerden, kwamen zij ook in Mijn
heiligdom, dat zij daardoor ontwijd hebben. Zelfs voor de
heiligheid van Mijn huis hebben zij geen eerbied getoond.

40 Ja, als een uitgedoschte hoer hebben zij mannen tot
zich gelokt. Zij zonden boden uit, opdat van verre de man-
nen tot haar komen zouden, die aan die noodiging gehoor
gaven en kwamen. En Oholiba baadde zich voor hen en
blankette haar oogen en deed haar versierselen aan. Als een
hoer maakte zij zich gereed voor de ontvangst van haar

41 minnaars, en zij ging op een prachtige divan zitten met een
gedekte tafel er voor; en de wierook en olie, die zij van
Mij ontvangen had om die voor Mijn dienst te gebruiken,
die misbruikte zij in haar festijnen met haar Chaldeesche
minnaars, om hun gunst te winnen en voor hun afgoden te

42 reukofferen. Door het verbond dat zij sloot met die Chal-
deesche minnaars van over ver, brak er een tijdperk van
rust aan voor Jeruzalem. En bij die „vrienden" die zij had,
die tot het minste slag menschen behoorden, voegden zich
daarna nog zuipende drinkebroers uit de Arabische woestijn,
volken die stonden op den laagsten trap van cultuur 1 ). Die
deden spangen om haar armen en zetten een pracht-diadeem
op haar hoof d.

43	 Toen zeide Ik: Juda is zoo aan de hoererij verkleefd,
dat zij die zonde niet meer laten kan; nu zal zelfs die door

1 ) Vermoedelijk is hier gedoeld op pogingen, door Jeruzalem onder de
regeering van Zedekia ondernomen, om tegen Babel steun te krijgen bij Ara-
bische stammen, evenals Hiskia dat in 701 tegenover Assyrie gedaan had, toen
hij een verbond sloot met den Ethiopia. Tirhaka (II Kon. 19 : 9).
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hoererij verwelkte nog echtbreuk plegen; haar zucht tot
hoereeren is zoo sterk, dat die zich zelfs nog gelden laat,
nadat de kracht tot hoererij reeds bij haar vergaan is.

44 Ja, zij gingen tot haar in, zooals men ingaat tot een hoer. Zoo
zijn ze ingegaan tot Ohola en Oholiba, die vrouwen van

45 ontucht! Maar de straf zal niet uitblijven. Als werktuig van
Mijn straffende gerechtigheid zullen de Chaldeen een recht-
vaardig vonnis aan haar voltrekken en haar vonnissen naar
het voor echtbreeksters en bloedvergietsters geldende recht.
Want echtbreeksters zijn ze, en er kleeft bloed aan haar

46 handen. Want z4545 zegt de Heere HEERE: Ik zal een yolks-
vergadering tegen haar bijeen roepen; uit allerlei natie's
samengestelde legers zal Ik tegen haar doers optrekken, en
Ik zal haar overgeven om mishandeld en geplunderd te

47 worden. En die volksverzameling zal haar steenigen en haar
met zwaarden in stukken houwen. Haar zonen en haar doch-
ters zullen zij dooden en haar huizen met vuur verbran-

48 den 1 ). Zoo zal Ik de ontucht uit het land wegdoen en zult
gij een waarschuwend voorbeeld zijn voor alle omwonende
volken om geen ontucht te bedrijven, zooals gij gedaan
hebt. Uw ondergang zal hen doen verstaan wat het zeggen
wil, van den HEERE of te wijken en zal hun de machte-
loosheid laten zien van de goden, die gij gediend hebt, en

49 die u niet hebben kunnen redden. Zoo zal men u uw
ontucht vergelden en zult gij de gevolgen van de zonden met
uw vuile schandgoden dragen, op dat gij erkennen moogt,
dat 1k de Heere HEERE ben, de machtige Heerscher, Die
de volken gebied, en de jaloersche VerbondsGod, Die ge-
ducht ben in Mijn wraak over Mijn trouwelooze bondsvolk.

6. De roestige pot.

24 : 1	 In het negende jaar van de wegvoering van koning Joja-
chin 2 ), op den tienden dag van de tiende maand 3 ), ge-

2 schiedde het woord des HEEREN aldus tot mij: Menschen-

1) Vgl. 16 : 40,41.
2) Vgl. 1 : 2.
3) Dec.-Jan. 589/8. Deze zelfde datum wordt ook genoemd in Jer. 52 : 4,

39 : 1 en II Kon. 25 : 1; daar echter niet genoemd naar Jojachin's wegvoering,
maar naar de regeering van den in zijn pleats tot koning aangestelden Zedekia.
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kind, noteer dezen datum, want op dezen zelf den dag heeft
de koning van Babel met zijn legers zich geworpen op
Jeruzalem. Daarom moet gij nu dezen datum noteeren,
opdat uw medeballingen, als zij later het bericht van die
belegering ontvangen, zooveel te meer erkennen zullen, dat
Ik tot u gesproken heb, en verstaan zullen, dat de onder-
gang van de stad niet aan de macht van den koning van
Babel, maar aan Mijn wil te darken is. Bovendien brengt
deze dag voor u de afsluiting van het moeilijkste deel van
uw arbeid, namelijk het aankondigen van het gericht;
straks zult gij beloften van herstel tot het yolk mogen
spreken.

3 Geef nu aan het wederspannig geslacht der ballingen
een raadsel te raden en spreek tot hen in een gelijkenis,
om het lot van Jeruzalem hun daarin voor oogen te stellen,
en zeg tot hen:

Zoo zegt de Heere HEERE: Zet een pot op het vuur,
4 een vleeschpot; zet hem op het vuur en giet er water in en

doe er stukken vleesch in, alleinaal goede stukken, schen-.
kel- en schouderstukken, en vul hem met uitgezochte been-

5 deren van het beste kleinvee, en stapel ook houtblokken er
onder, en laat alles dan flink koken, niet alleen de stukken
vleesch, maar ook de beenderen; laat alles in den pot gaar
koken!

Zoo is Jeruzalem de pot, en zijn inwoners de stukken
vleesch, die van het vuur der belegering te lijden zullen
hebben, waarbij honger en pest en zwaard zullen saam-
spannen ter vernietiging, en waarbij vooral de voornaamsten
van de stad het zullen moeten ontgelden.

6 Want zoo zegt de Heere HEERE: Wee de bloedstad,
waarbinnen onschuldig bloed vergoten is 1 ), waardoor Je-
ruzalem, de vleeschpot, met roestvlekken bezoedeld is, die
bijkans niet te verwijderen zijn. Ook door alles wat tot
hiertoe aan Jeruzalem overkomen is 2 ), is het van zijn
bloedschuld niet gereinigd. Haal daaroin nu zonder onder-
scheid alle stukken vleesch uit den pot, want ditmaal zal er

1) B.v. Jer. 26 : 20 vv.
2) Hier wordt gezinspeeld op de tuchtiging van Jeruzalem bij de inname in

597 door Nebukadnezer en de wegvoering van Jojachin c.s. in ballingschap.
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niemand gespaard worden. De gansche bevolking van
Jeruzalem zonder uitzondering zal worden weggedaan;
voorzoover zij niet tijdens de belegering en bij de inname
van de stad op eenigerlei wijze den dood vinden, zullen zij

7 in ballingschap worden weggevoerd. Want er is onverzoend
bloed in de stad, dat ten hemel roept om wraak. Op een
kale rots is het uitgestort, zoodat het niet in de aarde opge-
nomen noch met stof bedekt is; het is onbedekt en onver-
zoend 1 ), het blijft daarom ten hemel schreien om wraak.
Schaamteloos heeft Jeruzalem gezondigd! Niets heeft het
gedaan om zijn zonden te bedekken; geen spoor van boete

8 of berouw heeft het getoond. Die bloedschuld wil Ik aan
de bloedstad nu wreken; Ik wil Mijn grimmigheid over haar
uitstorten en Mijn wraak aan haar koelen. Daarom heb Ik
het door haar vergoten bloed op een kale rots laten vloeien,
opdat het niet bedekt zou worden, en de roep om wraak
niet verstommen zou.

9	 Daarom spreekt de Heere HEERE alzoo: Wee de
bloedstad! Om de schuld te wreken zal Ik een groot vuur

10 tegen haar aansteken. Stapel het hout op, steek het vuur
aan, last het vleesch tot brei gaar koken, dat ook de been-

11 deren verteerd worden. Zet den pot dan leeg op het vuur,
dat zijn koper rood-gloeiend worde en zijn onreinigheid
smelt en zijn roest verdwijnt, want als de inwoners van
Jeruzalem gedood of weggevoerd zijn, zal ook de stad zelf
aan de vernietiging prijs gegeven en verbrand worden 2).

12 Alle vroegere pogingen om den pot van zijn roest te reinigen,
hebben geen baat gebracht. Noch de beloften en dreigingen
der profeten 3 ), noch de tuchtiging van de stad en de weg-
voering onder koning Jojachin, hebben ten gevolge gehad,
dat Jeruzalem met zijn vuile zonden gebroken heeft. Daarom
blijft er nu maar een middel meer over: dat alles door het

13 vuur vernietigd worde! Door uw vuile ontucht, die gij met
uw afgoden bedreven hebt, hebt gij u des doods waardig
gemaakt. Omdat alle pogingen, die Ik vroeger ondernomen

1) Hieraan ligt de gedachte ten grondslag, dat onbedekt bloed om vergelding
roept, vgl. Gen. 4 : 10; Lev. 17 : 13; Deut. 12 : 16, 24; Jes. 26 : 21; Job 16 : 18;
Hebr. 12 : 24.

2) II Kon. 25 : 9; Jer. 39 : 8, 52 : 13.
3) II Kron. 36 : 15 vv.
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heb om u te reinigen, vruchteloos gebleven zijn, wijl zij
afgestuit zijn op uw onwil en tegenstand, daarom zal nu
Mijn onweerhouden toorn tegen u losbranden en zult gij
niet rein worden vOOrdat lk Mijn toorn aan u gestild zal
hebben.

14 Het uur der afrekening heeft nu geslagen. Gij hebt het
aan uw eigen zonden te danken. Ik, de HEERE, heb het
gesproken en 1k zal niet aflaten en geen erbarmen noch
medelijden hebben. Uw verdiende loon zult gij ontvangen;
naar uw daden zal men u richten, spreekt de Heere HEERE.

7. Door smart verpletterd over Jeruzalem's ondergang.

15	 En het woord des HEEREN geschiedde tot mij, zeg-
16 gende: Menschenkind, de lust uwer oogen, uw vrouw die

gij zielsliefhebt, zal 1k door een plotselingen dood van uw
zijde wegrukken, maar gij moogt geen doodenklacht houden

17 noch weeklacht aanheffen, en geen traan laten. ZOO vent
pletterd zult gij wezen van smart, dat gij zacht en stil
voor u been zuchten zult, maar verder moogt gij geen rouw
bedrijven. Gij zult niet blootshoofds gaan, met asch op het
hoofd 1 ), en barrevoets 2 ), maar gij zult als in normale
omstandigheden uw hoofddoek om uw hoofd binden en uw
sandalen aan uw voeten doen; het benedengedeelte van uw
gelaat zult gij niet omhullen 3 ), en ook niet eten van het
brood, dat de menschen, om hun deelneming te betuigen,
bij u in het sterfhuis brengen zullen 4).

18 Nadat ik 's morgens aan de ballingen meegedeeld had
wat de HEERE mij geopenbaard had, stierf 's avonds plotse-
ling mijn vrouw. En den volgenden morgen deed ik, zooals
de HEERE mij bevolen had; in doffe vertwijfeling zuchtte
ik stil voor mij heen, terwijl ik mij verder van alle uiterlijk
rouwbetoon onthield.

19 Het yolk zag mijn vreemde gedrag. Zij begrepen wel,
dat ook dat weer een prediking voor hen moest zijn 5 ), en
vroegen mij daarom, wat dit alles voor hen te beteekenen

1) Vgl. Jes. 61 : 3.
2) II Sam. 15 : 30, Jes. 20 : 2.
3) II Sam. 19 : 4; Jer. 14 : 3; Micha 3 : 7. Vgl. ook Lev. 13 : 45.
4) Zie Jer. 16 : 7; Hos. 9 :4; vlg. ook II Sam. 3 : 35.
5) Evenals 12 : 9, 21 : 7 en later nog 37 : 18.
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20 had. Toen zeide ik tot hen: Het woord des HEEREN ge-
21 schiedde aldus tot mij: Zeg tot het huis Israels: Zoo zegt de

Heere HEERE: Zie, Mijn heiligdom, den prachtigen tempel
te Jeruzalem, waar gij zoo trotsch op zijt, ga Ik ontwijden.
Gij stelt uw vertrouwen op het bezit van dien tempel, omdat
gij meent dat die tempel als plaats Mijner inwoning niet in
de macht der heidenen kan worden overgegeven, maar dat
Ik met den tempel ook Jeruzalem en zijn inwoners be-
schermen zal 1 ). Maar dien prachtigen tempel, waar gij zoo
aan gehecht zijt, die het liefste is wat gij bezit, de lust uwer
oogen, waar uw ziel naar uitgaat, zal Ik ontwijden door hem
aan de verwoesting prijs te geven. En uw zonen en dochteren,
die gij bij uw wegtrekken in Jeruzalem hebt achtergelaten,

22 zullen door het zwaard vallen. Dan zult gij door de smart
z(iii overweldigd en verpletterd worden, dat gij in doffe ver-
twijfeling met stomheid geslagen zult zijn, en er alleen maar
een diep zuchten bij u wezen zal over uw zonden, die dat
ontzettende onheil veroorzaakt hebben. Dan zult gij, evenals
ik, geen rouw mogen bedrijven, en van alle uiterlijk rouw-
betoon u hebben te onthouden. Gij zult niet blootshoofds en
barrevoets gaan, noch ook met luid misbaar een dooden-
klacht houden of een weeklage aanheffen. Door smart zult
gij verteerd worden en onder de straf voor uw ongerechtig-
heden wegkwijnen. Zelfbeschuldiging en wroeging zullen u
van uw kracht berooven. Gij zult alleen nog maar tegenover

24 elkander kunnen zuchten en klagen. En Ezechiel zal u door
wat hij ondervindt en door de manier, waarop hij zijn smart
draagt, tot een teeken zijn. Zooals hij gedaan heeft bij het
verlies van zijn geliefde doode, zoo zult gij ook doen bij
den ondergang van uw geliefd Jeruzalem.

Zoo zult gij door die straf tot belijdenis uwer zonden
en tot boete en berouw gebracht worden, en tot de erkente-
nis komen, dat Ik de Heere HEERE ben 2).

8. Ezechiel in zijn zwijgen en spreken een teeken voor de
ballingen.

25	 En wat u aangaat, menschenkind, evenals voor de bal-

1) Vgl. Jer. 7 : 4.
2) Zie Lev. 26 : 40 vv.
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lingen zal ook voor u de ondergang van Jeruzalem een keer-
punt beteekenen in uw profetische bediening. Zie, ten dage
als Ik den tempel te Jeruzalem, de vastigheid, waarop zij
vertrouwen en de heerlijkheid, waarover zij zich verheugen,
de lust hunner oogen, waar hun hart naar uitgaat, en ook
hun zonen en hun dochteren hun ontnemen zal, zullen de

26 ballingen, die aan het verderf ontvloden zijn en den onder-
gang van de stad overleefd hebben, tot u komen om voor

27 aller oor te vertellen wat er geschied is. Tot zoo lang zult
gij nu verder moeten zwijgen 1 ), om aan Mij het woord te
laten, dat Ik tot hen spreken zal in daden van oordeel en
gericht. Dan echter, als die uit de stad ontkomen ballingen
uw prediking zullen komen bevestigen, zult gij niet meer
behoeven zwijgen 2 ). Als uw medeballingen, door smart over-
weldigd, verstommen zullen, zal uw mond weer ontsloten
worden. Zoo zult gij in uw zwijgen en in uw spreken hun
tot een wonderteeken zijn 3 ), om hen tot de erkentenis te
brengen dat 1k de HEERE ben.

1) Vgl. 3 : 22.
2) Zie 33 : 21, 22.
3) Vergelijk het opschrift boven 3 : 22-27: Met zwijgen en spreken in

's HEEREN dienst.
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Ezechiel 25 :1-1

EERSTE HOOFDDEEL: HET BOEK DES GERICHTS.

B. HET GERICHT OVER DE VOLKEN.

1. Het gericht over de vier omwonende volken.

a. Het oordeel over Ammon.

25 : 1 En het woord des HEEREN, geschiedde aldus tot mij:
Menschenkind, nu het oordeel over de beide rijken van
Israel en Juda aangekondigd en voltrokken is, hebben de
heidenvolken daaruit de gevolgtrekking gemaakt, dat die
ondergang van Israel en Juda aan Mijn onmacht te wijten
is. 't Is echter mijn toorn, die zich tegen hen gekeerd heeft,
om hen te straf fen. voor hun zonden, waarmede zij Mij ver-
laten en trouweloos Mijn verbond verbroken hebben. Dat
hebben de volken niet begrepen. Met onheilige blijdschap
hebben zij over dien ondergang van Israel en Juda zich
verheugd, en in euvelen hoogmoed en snoode zelfvergoding
Israel en Juda bespot, en aan hun vai en ondergang mede-
gewerkt. Aan Mij, den HEERE, Israels VerbondsGod, heb-
ben zij zich daarmede vergrepen. Ook tegen die heidenen
moet gij uw stem daarom nu verheffen en uw profetie doen
hooren, om Mijn straf hun aan te kondigen. Heil zal er
voor Mijn yolk nog weer dagen, maar dat kan niet, tenzij
eerst de macht dier heidenvolken verbroken is. VOOr gij
daarom van dat heil voor Mijn yolk zult mogen profe-
teeren. 1 ), moet gij eerst uw gerichtsprediking tegen de vol-
keren doen hooren. Om die gansche, aan Mij en Mijn yolk
vijandige wereldmacht saam te vatten, moet gij tegen zeven
volkeren uw profetie doen uitgaan.

Eerst zult gij u richten tegen de vier omwonende vol.

1 ) In het tweede hoofddeel van zijn profetie, 33 : 1-48 : 35.
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Ezechiel 25 : 2—

ken, Ammon, Moab, Edom en Filistea, die het meeste con-
tact met Mijn yolk gehad hebben. Vervolgens moet gij
tegen Tyrus en Sidon profeteeren, om ten laatste uw pro-
fetie tegen Egypte te richten, waartegen Nebukadnezar het
laatst oprukken zal. Ik de HEERE, Israels VerbondsGod,
ben over al die volken, over de geheele wereld, de Heere,
de almachtige Gebieder, Die blijft leven en regeeren, ook
al valt Jeruzalem. In tegenstelling met uw vroegeren tijd-
genoot Jeremia 1 ) zult gij tegen Babel niet rechtstreeks pro-
feteeren. Dat is de bakermat van het nieuwe Israel, dat daar
in het betrekkelijk veilige en rustige toevluchtsoord van
Babels vlakten uit Jojachins ballingen geboren zal worden.
De telkens herhaalde belofte van terugkeer van Mijn yolk
uit de ballingschap houdt trouwens zijdelings reeds in een
prediking van oordeel over Babel. In uw gerichtsprediking
tegen de volken zult gij Babel daarom niet anders ter sprake
brengen dan als werktuig in Mijn hand om de macht van
Tyrus en Sidon en Egypte te breken.

2 Tegen Ammon zult gij allereerst u richten. Reeds van
oude tijden of hebben zij vijandig tegenover Mijn yolk ge-
staan 2 ), waaraan zij toch verwant waren, en ook nog in
de laatste jaren hebben zij vijandelijk tegen Mijn yolk ge-
handeld 3).

Nu moet gij het oordeel hun aanzeggen om de rol, door
hen bij den ondergang van stad en tempel gespeeld, en de
houding daarna door hen aangenomen 4). Daarom zult gij

3 nu in uw profetisch woord het oordeel hun doers hooren,
en tot hen zeggen:

Hood, gij Ammonieten, het woord van Hem, Die
Israels VerbondsGod is, maar Die ook de almachtige Heer-

1) Zie Jer. 50 en 51.
2) Reeds ten tijde( der richteren, Richt. 10 : 7, 11 : 12 vv; ten tijde van Saul,

I Sam. 11 : 1 vv, 14 : 47; van David, II Sam. 8 : 12, 10 : 1 vv; van Josafat, II
Kron. 20 : 1; van Uzzia, 26 : 8, en van Joram van Juda, 27 : 5.

3 ) In 602 waren zij Nebukadnezars bondgenooten bij diens strijd tegen Juda,
II Kon. 24 : 2, Jerem. 12 : 14, Zeph. 2 : 8 vv. In 594 deden zij een poging om
Zedekia tot afval van Babel te bewegen, Jer. 27 : 1 vv., terwijl zij ook in 588
Zedekia tot gewapend verzet tegen Babel schijnen te hebben aangezet, Ez.
21 : 28 vv.

4) Medeplichtigheid aan den moord van Gedalja door den Davidide Ismael,
met al den droeven nasleep daarvan, Jer. 40 : 14, 41 : 10, 15, en het zich meester
maken van Judeesch gebied, Jer. 49 : 1.
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scher en Gebieder is van alle volken der gansche aarde:
ZOO zegt de Heere HEERE:
Omdat gijlieden leedvermaak gekoesterd hebt over Mijn

heiligdom, toen dat ontwijd werd, en vreugde bedreven hebt
over de verwoesting van het land en den ondergang van.

4 het yolk Juda, toen dat in ballingschap gevoerd werd, daar-
om zal Ik, de HEERE, Mijn straf nu over u doen komen.
Want in Mijn yolk hebt gijlieden u aan Mij, Israels God,
vergrepen, en door uw onheilig leedvermaak over den onder-
gang van Mijn yolk, Mij gekwetst 1 ). Daarom zal Ik uw land
aan de Oosterlingen ten erfdeel geven, aan de bedoelenen-
stammen uit de Arabische woestijn, waarop gij met . zoo
groote verachting uit de hoogte neerziet. Die bedoelenen,
boven welke gij u zoo ver verheven acht, die zullen hun
tentenkampen in u opslaan en zich legeren in uw land.
Met hun ontelbare kudden. 2 ), die het gewas des velds op-
vreten zullen en het gezaaide vertreden, zullen zij het land
overdekken, en zich aan de opbrengst van uw land tegoed

5 doen. Zelfs uw steden zullen niet gespaard blijven. Rabba,
uw hoofdstad, zal worden tot een weideplaats voor
kameelen, ja, het geheele land met al de steden van de
Ammonieten zal worden tot een legerplaats voor de schapen.
Zoo zal Ammon weer een echt nomadenland worden 3 ), en
zult gij het aan den lijve ondervinden, wat het zeggen wil,
dat Ik de HEERE, Israels VerbondsGods, ben. Op een lijn
hebt gij , Mij gesteld met uw eigen goden en met de goden
van de omwonende volken, en daarom gemeend, dat de
ondergang van Mijn yolk aan Mijn onmacht to wijten was,
en dat met Israels ondergang ook Mijn einde gekomen was.
Nu zult gij het ondervinden, al is Mijn heiligdom dan ook
verwoest, dat Ik toch leef, en Mijn vijanden straf.

6 Want zoo zegt de HEERE Heere, de VerbondsGod van
het yolk Israel en de Gebieder van alle volken der aarde:
Omdat gij zielsblij geweest zijt over den ondergang van het
land Israels, en van louter leedvermaak en om uiting to

7 geven aan uw verachting, zelfs met handen en voeten ge-

1) Vgl. 35 : 13, 36 : 20, Klaagl. 2 : 15 vv.
2) Vgl. Richt. 6 :5.
3) Vgl. Jes. 5 : 17, 32 : 14, Jer, 33 : 12 vv, Zeph. 2 : 14 vv.
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applaudisseerd hebt, daarom zal Ik, Israels God, Dien gij
door uw optreden gehoond hebt, Mijn hand tegen u uit-
strekken. Aan de volken zal Ik u ten buit geven, en u weg-
doen uit de natien, en u verdelgen uit de landen; ja, nit-
roeien zal Ik u, zoodat uwer niet meer gedacht worden zal.
Zoo zult gij tot de erkentenis komen, dat Ik de HEERE, de
God van Mijn yolk Israel, ben.

b. Het oordeel over Moab.

8 Zoo zegt de Heere HEERE: Omdat Moab dezelfde ge,-
dachten van haat tegen het geestelijk eerstgeboorte-recht van
Mijn yolk Israel gekoesterd heeft als het Edomitiesche Sell.,
en de geheel eenige beteekenis van Mijn yolk ontkend heeft,
door te zeggen, dat het huis Juda in niets van alle andere
volken onderscheiden is, en dat door den ondergang van
Juda en Jeruzalem wel gebleken is, dat Israels beweerde

9 meerderheid niets dan schijn was, daarom zal 1k Mijn straf
ook over Moab doer, komen. Het gansche land, in zijn volle
uitgestrektheid, met al zijn steden, van het eene uiterste
des lands tot het andere, zal 1k openleggen voor de
bedoeienen-stammers van het Oosten. Die zullen van hun
heerlijk land zich meester makers, te beginnen juist met die
steden, die oorspronkelijk tot het tienstammenrijk behoord
hebben 1), doch waarvan Moab, na de wegvoering van het
tienstammenrijk van Israel in ballingschap, zich weder-
rechtelijk heeft meester gemaakt 2 ) : Beth-Hajjesimoth,

10 Baal-Meon en Kirjathaim. Evenals het land der kinderen
Ammons zal Ik ook het land der Moabieten aan de
bedoeienen-stammen uit de Arabische woestijn ten erfdeel
geven, zoodat Moab het lot van Ammon deelen zal en ook
zijn gedachtenis van onder de volken zal worden uitgeroeid.

11 Zoo zal Ik aan Moab gerichten oefenen, en zullen zij het
aan den lijve ondervinden, dat Ik de HEERE, de Verbonds-
God van Mijn yolk ben, Die met andere goden niet op een
lijn te stellen ben.

1) Num. 32 : 37 vv, 33 : 49, Joz. 12 : 1 vv, 13 : 20.
2) in Jes. 15 en 16 en Jer. 48 :1, 23 worden deze steden weer als Moabitiesche

steden genoemd.
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c. Het oordeel over Edom.

12 Zoo zegt de Heere HEERE: Omdat Edom niet alleen,
zooals Ammon en Moab, leedvermaak over den ondergang
van Mijn yolk gekoesterd, en de bijzondere roeping van Mijn
yolk te midden van de andere volken ontkend heeft, maar
daarbij door wraakzucht in zijn optreden tegen het huffs
Juda zich heeft laten leiden, daarom zal Ik nu Mijn wraak
hun, doen gevoelen. Door fellen broederhaat hebben zij zich
zeer schuldig gemaakt, doordat zij bij Jeruzalem's onder-
gang de Chaldeen geholpen 1 ) en hun haat aan Juda botge-
vierd hebben 2 ), om zoo wraak te nemen over den tijd, dat

13 zij aan Juda onderworpen waren 3 ). Daarom zal Ik, de
HEERE Heere, de God van Mijn yolk Israel en de almach-
tige Gebieder over alle volken der aarde, Mijn hand tegen
Edom nu uitstrekken, en mensch en dier daaruit verdelgen,
en Ik zal het land tot een woestenij maken, van Theman tot
Dedan. 4 ). Ja, van noord tot zuid zullen zij vallen door het

14 zwaard. Tegenover him wraak stel Ik nu de Mijne. En op-
dat het gericht volkomen zij, zal Ik de uitoefening van Mijn
wraak tegen. Edom aan, Mijn yolk Israel, dat van hun wraak
te lijden heeft gehad, in harden geven 5 ). Zoo zullen zij
ervaren, dat Ik wraak over hen oefen, spreekt de Heere
HEERE.

d. Het oordeel over de Filistijnen.

15 Zoo zegt de Heere HEERE : Omdat de Filistijneri
wraakzuchtig tegen Mijn yolk gehandeld hebben, en in hun
leedvermaak over Jeruzalems val 6 ), ook hun eeuwig-durende
vijandschap 7 ) tegen Mijn yolk vrij spel gegeven hebben om

1) Obadja: 10-14.
2) Jer. 49 : 7 vv, Klaagl. 4 : 21 vv, Ps. 137 : 7.
3) II Kon. 14 : 7 vv, 16 : 6.

4) Soortgelijke uitdrukking als: van Dan tot Berseba, van Dollart tot Schelde.
5) Jes. 11 : 14, Amos 9 : 12, Obadja: 17 vv. , in 554/3 is Edom door Nabonedus

van Babel getuchtigd, later door de Arabieren verwoest, Mal. 1 : 4, en in den
tijd der Maccabeen geheel door de Joden vermeesterd.

6) Vgl. Ez. 16 : 57.
7) Reeds dateerend uit de dagen van Simson en Eli, Samuel en Saul, Richt.

13 : 1 vv, I Sam. 4 : 1 vv, 13 : 3 vv.
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Mijn yolk te verderven 1 ), daarom, zegt de Heere HEERE,
16 Die de God van Mijn yolk Israel ben en de Heerscher van

alle volken der gansche aarde, daarom zal Ik nu Mijn hand
tegen. de Filistijnen uitstrekken, en die van Kreta afkom-
stige Kerethieten 2 ) inkorten 3 ) en verdelgen. J a, tot den
laatsten man toe zal Ik verderven alien, die nog van dat
aan de zeekust tusschen Karmel en Egypte wonende yolk
overgebleven zijn.

17 Geducht zal Ik wraak over hen oefenen en met grim-
migieid hen kastijden. Zoo zullen zij, door die oefening van
Mijn wraak, tot de erkentenis komen, dat Ik de HEERE,
,de VerbondsGod van Mijn yolk Israel, ben.

2. Het oordeel over Tyrus en Sidon.

a. Aankondiging van Tyrus' ondergang.

26 : 1 En het woord des HEEREN geschiedde tot mij in het
elf de jaar van de wegvoering van Koning Jojachin 4 ), op
den eersten dag der elf de maand 5 ), zegg,ende:

2 Menschenkind, ook tegen. Tyrus moet gij uw profetie
doen hooren, omdat ook Tyrus bij den ondergang van
Jeru.zalem betrokken is geweest, en door zijn politiek, die
het gevoerd heeft, daar mede schuldig aan staat 6 ). Ook dat
trotsche Tyrus, de vertegenwoordigster van de grootheid der

1) Misschien door de in hun midden wonende Joden te dooden, of zich aan
de vluchtelingen te vergrijpen en die als slaven te verkoopen.

2) Om hun Kretensische afkomst worden de Filistijnen hier met dezen naam
aangeduid.

3) In het Hebr. is hier een woordspeling: wehikratti et keretim; ter weer-
gave hiervan doct Troelstra in T.U. den voorslag: de Kerethieten inkorten.

4) 587/6.
5) In het Hebr. staat alleen: op den eersten der maand, zonder aanwijzing

welke maand bedoeld is. Na: in het lie jaar, zijn de woorden: in de lie maand,
vermoedelijk uitgevallen. Deze profetie dateert dan uit het einde van het lie
jaar, dat is begin 586.

Sinds 605, slag bij Karchemis, waar farao Necho door Nebukadnezar ver-
pletterend verslagen werd, heeft Tyrus, meer nog dan Juda, een anti-Chaldeesche
politiek gevoerd, waaraan Egyptische invloed wel niet vreemd geweest zal zijn,
vgl. Jer. 25 : 22, en 27 : 3. In 594 wordt door Tyrus een nieuwe poging onder-
nomen tot het vormen van een Syro-Palestijnsche coalitie tegen Nebukadnezar
(Jer. 27 : 3 vv), terwijl, blijkens deze hoofdstukken van Ezechiel, in 588 het
door Tyrus gegeven voorbeeld van beslissenden invloed geweest is op de
houding, die Zedekia tegenover Babel aangenomen heeft.
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volken 1 ), wier rijkdom voor Israel een verleiding was, zal
door Mijn oordeel getroffen worden. Hoewel Zedekia's
bondgenoot, heeft zij toch vreugde bedreven over Jeruzalems
val, wijl daarmede aan het bestaan en den invloed van een
mededingster van haar handel een einde gemaakt werd. Vol
leedvermaak heeft zij g,ejubeld over Jeruzalems ondergang:
Ha! verbroken is de poort der volken, aan het knooppunt
der wegen, waar de karavanen langs moesten trekken! Ge-
daan met dat handelscentrum, dat zijn profijt trok van de
passeerende karavanen! Weg,gebroken die hinderpaal voor
het handelsverkeer! Naar mijn karat is die poort geopend,
zoodat de stroom der volken zich nu naar mij richten zal en
ik vol zal worden van rijkdom en handelsgewin, omdat zij
verbroken is!

Zoo heeft Tyrus in blijdschap gejubeld over Jeruza-
lems val.

3 Daarom, zegt de Heere HEERE alzoo: Pas op, 1k kom
tegen u, o Tyrus! J a, uw verwachting zal in vervulling gaan!
Vele volken zullen tot u komen. Maar op andere wijze dan
gij meent! Een machtig leger, uit allerlei natien saamge-
steld 2 ), zal Ik tegen u aanvoeren. Zijn aandrang zal even
onweerstandelijk wezen als van de vloedgolven, die gij bij
eigen ondervinding kent. Die golven, vroeger de dragers van
uw steeds toenemenden rijkdom, vertolken u nu de predi-

4 king van wissen. ondergang. Wat de zee, met haar aanrol-
lende golven, de eeuwen door niet vermocht, zal deze „vol-
kerenzee", als zij haar aanvalsgolven tegen u aanrollen doet,
wel vermogen: de muren van Tyrus zal zij verwoesten en
haar torens neerhalen. Zelfs het overgebleven puin zal Ik
door de vloedgolven van die volkerenzee, ver wegspoelen. 3),
zoodat van de eertijds zoo trotsche handelsstad niets over-

5 blijven zal dan een kale rots, die zelfs aan visschers geen
woonplaats meer biedt, maar alleen dienen zal tot een
plaats, waar zij midden in de zee 4 ) hun netten uitspreiden
om die to drogen.

1) Vgi. Jes. 23, Jer. 47 : 4, Joel 3 : 4 vv., Amos 1 : 9 vv., Zach. 9 : 2 vv.
2) Zie vs. 7 en 23 : 23.
3) Hier in het Hebr. een woordspeling: wesjichetoe — wesicheetie: Zij zullen

verwoesten — Ik zal wegspoelen.
4) Tyrus was op een klein eiland gebouwd, door een ondiepe zeeengte van

bet vasteland gescheiden.
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Zoo zal het zeker in vervulling gaan, want 1k, de Heere
HEERE, de almachtige Heerscher en Gebieder van alle
volken der aarde, heb het gesproken. Die zelfde trotsche
handeisstad, die eertijds de volkeren uitbuitte, zal de huh

6 der volken zijn. En haar dochtersteden, de nederzettingen
aan de kust van Fenicie, en de van Tyrus afhankelijke
steden op het vasteland, zullen aan het zwaard ten offer
vallen.

Zoo zullen zij tot de erkentenis komen, dat 1k de
HEERE ben.

7 Want zoo zegt de Heere HEERE: Zie, Nebukadnezar,
den „grootkoning" van het Babylonische wereldrijk, den
koning der koningen, wien de koningen der veroverde ge-
bieden als vasallen onderworpen zijn, dien zal Ik als Mijn
knecht 1 ) tegen u, o Tyrus, doen oprukken. Uit het Noorden,
uit zijn hoofdkwartier te Ribla 2 ), zal hij tegen u ten strijde
komen met een groote legermacht, met paarden en strijd-
wagens, met ruiterij en een groote menigte voetvolk, door
hem gerecruteerd uit de vele volken, die hij onder zijn
scepter vereenigd heeft.

8 Uw dochtersteden op het vasteland zullen aan het
zwaard ten offer vallen. Tegen u zal hij een belegerings-
wal opwerpen 3 ), dien hij met torens versterken zal, waarna
hij een dak van aaneengesloten schilden opstellen zal, om
onder beschutting daarvan de stad te kunnen naderen 4).

9 Met het gebeuk van zijn stormrammen zal hij uw muren
10 rammeien en uw torens met zijn breekijzers vernielen. Van

wege de drommen zijner paarden zal bij zijn intocht alles
in een dichte stofwolk gehuld zijn, ja, van het dreunend
geweld zijner ruiters en der raderen zijner strijdwagens zul-
len uw muren schudden, als hij door uw poorten zijn in-
tocht houdt, zooals men binnentrekt in een stad, die door

11 bressen in de muren opengebroken is. Met de hoeven zijner

1 ) Zie Jer. 25 : 9, 27 : 6, 43 : 10; vgl. ook Ez. 29 : 20 en 30 ; 10.
2 ) II Kon. 25 : 6, 20.
3) Van de bijzondere moeilijkheden van de belegering van een eilandenstad

als Tyrus wordt door Ez. geen melding gemaakt; hij spreekt alleen van de
algemeene belegeringstechniek, vgl. 4 : 2, 17 : 17, Jer. 6 : 6, 33 : 4, 52 : 4.

4) Van het gebruik van zulke z.g. „schilddaken" door de Perzen maakt de
Grieksche geschiedschrijver Herodotus meermalen melding.
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paarden zal hij al uw straten stuk stampen. Uw inwoners
zal hij met het zwaard ter dood brengen, en uw trotsche
gedenkzuilen, die machtige obelisken, waarvan er een van
goud en een van smaragd 1 ) opgesteld staat voor den tempel
van uw of god Melkart, zal hij ter aarde nedervellen. Dan.

12 zal alles aan de plundering en vernieling warden prijsge-
geven. Uw rijkdommen zullen zij rooven, uw handelshuizen
plunderer, uw muren omverhalen. uw prachthuizen 2 ) ver-
woesten en uw steunen en balken en puin midden in de zee
werpen, in dezelfde zee, die uw trotsche schepen zoo langen
tijd als heerschers bevaren hebben.

13	 Zoo zal Ik aan uw vreugde een einde maken en het
geklank van uw liederen doen verstommen en het getokkel

14 van uw harpen doen ophouden. Niets zal er van u, de eer-
tijds machtige handelsstad, overblijven. Tot een kale rots
zal 1k u maken, waar nooit meer de vroolijke muziek van
vroeger dagen weerklinken zal, dock die alleen gebruikt zal
worden om er netten uit te spreiden om te drogen. Ook
zult gij niet meer herbouwd worden. Mijn woord staat er u
borg voor. Want 1k, de HEERE, heb het gesproken, zegt
de Heere HEERE, Die de VerbondsGod ben van Mijn, yolk
Israel en de Gebieder van alle volken der aarde.

15 Zoo zegt de Heere HEERE tot Tyrus: Groote ontroering
zal zich meester maken van alien, die het bericht van uw
ondergang ontvangen zullen. Bij het vernemen van de tijding
van uw dreunenden val, als zij hooren van het steunen der
gewonden, en hoe het moordend zwaard in uw midden ge-
woed heeft, zullen de eilanden en kuststreken van de Mid-
dellandsche zee en de Fenicische kolonien beven van ont-
zetting, dat een zoo machtige en rijke stad met donderend

16 geweld is ineengestort. De handelsvorsten, die koninklijk de
zee beheerschten 3 ), zullen rouw bedrijven. Hun opper-
kleeden en bontgestikte gewaden zullen zij afleggen; rouw-
gewaden zullen zij aandoen en in het stof op den grond
neerzitten, aldoor sidderend. Ja, ontzetting zal om uwentwil

1) Volgens mededeeling van Herodotus.
2) De paleizen van Jes. 23 : 13.
3) Vgl. Jes. 23 : 8, waar van Tyrus gezegd wordt, dat haar kooplieden vorsten

zijn.
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Ezechiel 26 : 17—

hen aangrijpen, en vrees voor eigen heerschappij, nu zelfs
Tyrus gevallen is.

	

17	 Dan zullen zij over u een klaagzang aanheffen, en van
u zeggen:

Hoe is 't mogelijk, dat gij zoo smadelijk zijt to grond
gegaan? Dat uw macht en heerlijkheid zoo plotseling een
einde genomen heeft? Dat gij zoo ten eenen male van de
zee verdreven zijt, gij hooggeprezen stad, die zoo machtig
waart ter zee, die met uw inwoners schrik en ontzag in-
boezemde aan alle bewoners van de stranden der Middel-
landsche zee?

18 Nu sidderen de kustlanden, ten dage van uw dreunen-
den val, van uw ongedacht en onverwacht uiteinde, dat ont-
zetting teweeg brengt bij alle eilanden in de zee.

19 Want zoo zegt de Heere HEERE: 1k maak u tot een
verwoeste stad, gelijk steden die niet meer bewoond wor-
den. Den grooten oceaan zal Ik over u doen opkomen, zoo-
dat gij als door een zondvloed overdekt zult worden en
onder de golven van de zee begraven zult zijn als een doode

20 onder den grond. Zoo zal lk u doen neerzinken bij hen, die
in het doodenrijk neergedaald zijn, waar alien bijeen zijn,
die reeds rinds overoude tijden gestorven zijn, en zal u doen
wonen in de onderwereld, in de overoude bouwvallen, waar
het levee van alle kracht en heerlijkheid beroofd is, bij
hen die in de groeve neergedaald zijn. Nooit zult gij weer
herbouwd noch bewoond worden.

Na dien ondergang van u, Gode-vijandige wereldmacht,
zal 1k echter op aarde, in het land der levenden, een beer,
lijk werk tot stand brengen in de oprichting van Mijn rijk.

21 Gij echter zult, door het lot dat u getroffen heeft, tot
een verschrikking wezen. Ontzetting en huivering zal de ge-
dachte aan u teweeg brengen. Spoorloos verdwenen is uw
heerlijkheid. Gij zult gezocht worden, maar in eeuwigheid
niet meer gevonden worden, spreekt de Heere HEERE.

b. Klaagzang over Tyrus.

	27 : 1	 En het woord des HEEREN geschiedde aldus tot mij:
2, 3 Menschenkind, hef een klaagzang aan over Tyrus, de stad,

die met Naar beide havens, de Egyptische en de Sidonische,
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den wereldhandel beheerschte, waar alle zeeschepen binnen-
liepen en uitvoeren, en zeg tot die stad, die de tusschen-
schakel vormde tusschen den handel van de volken van
West-Azie en van de eilanden en kustlanden der Middelland-
sche zee:

Zoo zegt de Heere HEERE : Gij, o Tyrus, gij dacht bij
uzelf: Ik, ik ben een statig zeekasteel, een trotsch koop-
vaardijschip, aan welks uitrusting geen kosten zijn gespaard,
en aan welks schoonheid en heerlijkheid niets ontbreekt.
Geen kosten hadden uw bouwers ontzien om u te maken
tot een bloeiende handelsstad van volmaakte schoonheid.

4 In het hart van den oceaan lag uw gebied, de zee werd door
u beheerscht. Van alle zijden liet gij materialen aanrukken,
alle landen moesten hun voortbrengselen leveren, om uw

5 schoonheid te verhoogen. Van duurzaam cypressenhout van
den Senir, van het Hermon-gebergte 1 ), werden al uw
scheepsplanken vervaardigd; van kostbaar cederhout van

6 den Libanon maakten uw bouwers u een mast. Voor uw
roeiriemen moest het hout nog verder weg komen, van het
ten Oosten van de Jordaan gelegen gebergte van Bazan,
beroemd om zijn steeneiken 2 ). Uw kajuitwand maakten zij
van pijnboomhout, dat aangevoerd werd van de eilanden
der Kitthieten, namelijk van Cyprus en de eilanden ten
westen daarvan, welk kostbaar hout nog kostbaarder ge-
maakt werd door het in te leggen met ivoor, dat uit het

7 verre Ofir aangevoerd moest worden. Uw zeil, dat tevens
tot bather u diende, was van het fijnste lijnwaad van Egypte,
in bonte kleurenpracht met bloemmotieven doorweven. Van
paars en rood purper van Elisja 3 ) was uw tentdoek, dat ale
zonnescherm uitgespannen werd.

8	 Ook uw bemanning bestond uit een uitgelezen, bijeen-
gezochte keurtroep. Uw roeiers waren niet, zooals gewoon-

1) Zie Deut. 3 : 9, I Kron. 5 : 23, Hoogl. 4 : 8.
2) Zie Jes. 2 : 13.
3) Het is niet met zekerheid te zeggen, waar dit Elisja gezocht moet worden;

sommigen hebben gedacht aan Cyprus, dat in de Amarna-brieven Alasja ge-
noemd wordt, anderen hebben gedacht aan den Peloponnesus, die bekend stond
door zijn vele purperslakken; hiervoor pleit ook de klankovereenkomst van
Elisja en Hellas (= Griekenland, waartoe de Peloponnesus behoort); nog weer
anderen hebben gedacht aan Zuid-Italie, bekend door zijn purperbereiding, en
aan Carthago, wier stichter Dido den bijnaam Elissa had.
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Ezechiel 27 : 9a-

lijk, slaven of krijgsgevangenen, maar vrije burgers van in
rang op u volgende Fenicische steden, van het eertijds mach-
tige Sidon, en van de eilanden-stad Arvad 1 ), die bekend
staan als uitstekende zeevaarders, terwijl de kundigste en
ervarenste van uw eigen burgers als kapiteins en stuurlieden

9a dienst deden. Scheepstimmerlieden eindelijk kwamen uit het
oude, trotsche Gebal 2 ) ; zelfs de oudste en bedrevenste van
haar inwoners waren er niet te goed voor, uw schepen te
kalefateren.

Zoo hebben in een woord alle Fenicische steden het
hare er toe moeten bijdragen om uw macht en heerlijkheid
te vermeerderen, en hebt gij als de eerste handelsstad van
het geheele kustland, als machtige beheerscher van de Mid-
dellandsche zee, u doen gelden en door heel Fenicie u laten
dienen.

10 In overeenstemming met deze heerlijkheid was ook uw
militaire macht, waar uw leger bestond uit vreemde huur-
troepen van Persen, en uit Egypte afkomstige Loediers 3),
en Poetiers, van de kusten van Abessinie en Somaliland.
Hun aan uw stadsmuur opgehangen wapenen verkondigden
luide uw heerlijkheid en macht, dat zoo vele krijgers tot

11 uw verdediging gereed stonden. Dan waren daar verder ook
nog troepen uit Arvad 4 ) en uw eigen inheemsche leger-
corps. Dat waren de dapperen op uw muren en op utv
torens, wier wapentuig prijkte aan de muren in het rond.
Die groote militaire macht en sterke bewapening maakten
u nog sierlijker en voerden uw schoonheid ten top.

9b Uw handel was in waarheid een wereldhandel; uw
havens wemelden van schepen van alle zeevarende natien,
die tot u kwamen om ruilhandel met u te drijven.

12	 Uit het verre Westen kwamen Tarsisvaarders 5 ) tot u,

1) Arvad, het tegenwoordige Roewad, gelegen op een eiland dicht bij de
kust, ten noorden van Tripolis.

2) Gebal, door de Grieken Byblos, boekenstad, genoemd, het tegenwoordige
Dsjebeil, tusschen Tripolis en Beiroet.

3) Loed in Gen. 10 : 13 en I Kron. 1 : 11 in verbinding gebracht met Egypte;
in Jer. 46 : 9, Ez. 30 : 5 en Nah. 3 : 9 worden de Loediers en Poetiers ook naast
elkander genoemd, als deel uitmakende van het Egyptische leger.

4) Zie bij vs. 8.
5) Jes. 23 : 1, 6 spreekt ook van „schepen van Tarsis," naar welke plaats men

alleen per schip komen kon. De schepen van Tarsis waren de grootste zee-
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uit Tarsis in Spanje, om handel met u te drijven van wege
de menigte uwer goederen. Zilver, ijzer, tin en lood leverden
zij u als koopwaar.

13 De Joniers, van de eilanden in de Egelsche zee, dreven
handel met u, en betaalden uw waren met slaven 1 ) en
koperwerk, evenals Toebal en Mesech 2 ), uit het oostelijk
gedeelte van Klein-Azie en West-Armenia.

14	 Uit de streek van Togarma, in Cappadocia, leverde men
u paarden en rossen en muildieren als koopwaar 3).

15 De bewoners van Rhodus 4 ) en van de vele kustlanden
van de Egeische zee waren ook al dienstbaar aan uw handel;
hun taak was u te voorzien van olifantstanden en ebben-
hout.

16 Edom 5 ) voorzag u van allerlei grondstoffen, die gij
voor de vervaardiging van uw veelvuldige kunstvoorwerpen
noodig had, en die door hen uit Zuid-Arabia aangevoerd
werden: granaat, rood purper, geborduurde stoffen, lijn-
waad, koralen en robijnen.

17 Juda en het land Israel betaalden uw waren met de
fijne Minnith-tarwe, die door hen betrokken werd uit de
Ammonitische korenschuur 6 ), en met meel en wilden
honig 7 ) en olijfolie en geurige mastixhars van Gilead 8).

schepen van dien tijd; vergelijk voor de uitdrukking „Tarsisvaarders" ons
„Oostindievaarders". Ook Salomo had „schepen van Tarsis" in zee, die ook hem
o.m. zilver brachten, I Kon. 10 : 22. In Jer. 10 : 9 wordt Tarsis eveneens ge-
noemd als uitvoerhaven van zilver.

1) Vgl. Amos 1 : 6, 9 en Joel 3 : 6.
2) Javan = Jonie, Toebal en Mesech ook naast elkander genoemd in Gen.

10 : 24.
3) Ook Herodotus maakt nog melding van den paardenrijkdom van dit

gebied.
4) De Hebr. tekst heeft hier Dedan, dat ook in vs. 20 voorkomt, waar het

past in de geographische orde. Met de Grieksche vertaling zal hier in vs. 15
wel Rodan gelezen moeten worden, wijl hier van kustlanden gesproken wordt.

5) De Hebr. tekst heeft hier: Aram, dat (met Damaskus) eerst in vs. 18 ver-
meld wordt, en hier in vs. 16 een verbreking is van de geographische orde.
Met de Grieksche en Syrische vertaling zal wel Edom te lezen zijn.

6) Blijkens Richt. 11 : 33 was Minnith een Ammonitische stad, terwij1 nit
II Kron. 27 : 5 blijkt, dat Ammon een der korenschuren van Palestina was; zie
verder I Kon. 5 : 11, Ezra 3 : 7 en Hand. 12 : 20.

7) Vgl. Gen. 43 : 11; Troelstra in T.U. denkt aan vruchtengelei.
8) Jer. 8 : 22, 46 : 11; de Stat. Vert. heeft op al deze plaatsen het woord

balsem, maar de echte balsem kwam uit Arabia.
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Ezechiel 27 : 18—

18 Damascus, zelf ook handelscentrum met veel buiten.-
landsch verkeer, nam eveneens deel aan uw uitgebreiden
handel in allerlei goederen; het verhandelde met u den
beroemden wijn. van Chelbon 1) en wol van Sachar 2).

19	 Zelfs tot Arabie had uw wereldhandel zich uitgestrekt.
Uit Wedan 3 ) en Javan 4) en Oezal 5 ), de streek, be-

roemd om haar zwaardklingen, kwam voor u gesmeed ijzer,
terwijl zij verder kaneel en kalmus inruilden voor uw
handelswaren 6).

20	 De nog verder zuidwaarts wonende bedoeIenen-stam uit
21 Dedan. 7 ), in Noord-Arabie, dreef handel met u in kostbare

zadeldekken, terwijl de nomaden nit het Arabische woestijn-
en steppe-gebied ten oosten van Palestina, met name de
Kedarenen, als bezitters van veel kleinvee, met u handel
dreven in lammeren en rammen en bokken.

22 Ook de kooplieden van Sjeba 8 ) en Raema 9 ), uit Zuid-
Arabie, dreven handel met u. De fijnste van alle reukwerken
en allerlei edelsteenen en goud leverden zij u als koopwaar.

23 In het Oosten had uw handelsverkeer tot de Eufraat-
Tigris-vlakte zich uitgebreid. Met de oude handelsstad
Haran en met Kalneh 10 ) en Eden, aan den middenloop van
den Eufraat 11 ), ja, met alle inwoners van Assyrie, in den

1) Het tegenwoordige Chalboen, ten N.-W. van Damascus, nog altijd beroemd
om zijn wijn.

2) Ons verder niet bekend; anderen denken aan glanzend-witte wol.
3) Aileen hier genoemd, niet nader bekend; misschien de beroemde handels-

stad Aden of Wadaan, een stad tusschen Mekka en Medina.
4) Waarschijnlijk een plaats in Jemen, in Arabie; misschien een Grieksche

(Jonische; Javan = Jonie) nederzetting.
5) Ook genoemd Gen. 10 : 27 en I Kron. 1 : 21; Oezal waarschijnlijk de oud-

Arabische naam van Sanaa, de toenmalige hoofdstad van Jemen.
6) Kaneel en kalmus, beiden ingredienten van de heilige zalfolie, Ex. 30 : 23.
7) Op verschillende plaatsen in de Schrift genoemd als Arabische stam,

Gen. 10 : 7, 25 : 3, I Kron. 1 : 9, 32, Jer. 25 : 23, 49 : 8 en Ez. 38 : 13.
8) Zoo heette het land en de hoofdstad der Sabeers, vanwaar ook de koningin

van Sjeba (= Scheba) tot Salomo kwam, I Kon. 10; zie verder Gen. 10 : 7, 28;
25 : 3, Ps. 72 : 10, Jes. 60 : 6 en Jer. 6 : 20. Men vergelijke voor de hier genoemde
producten I Kon. 10 : 10.

9) Van Raema verder niets bekend, dan dat het in Gen. 10 : 7 en I Kron. 1 : 9
in verband gebracht wordt met Dedan en Sjeba, en dat het in de Sabeesche
opschriften genoemd wordt.

10) Het Kalneh van Gen. 10 : 10, dat we misschien identificeeren mogen met
de groote en belangrijke handelsstad Nippoer in Noord-Babylonia.

11) II Kon. 19 : 12, Amos 1 : 5, Jes. 37 : 12.
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noordoost-hoek van de Eufraat-Tigris-vlakte, en met geheel
Medie 1 ), het ten oosten van genoemde vlakte gelegen berg-

24 land 2 ), werden handelsrelatie's door u onderhouden. Zij
handelden met u in prachtgewaden, in paars-purperen en
bont-gestikte mantels, in tweekleurige tapijten en veel-
dradige ineengevlochten touwsnoeren.

25 Zoo was uw handel in waarheid een wereldhandel, die
zich uitstrekte over geheel West-Azie, van de Zwarte en
Kaspische zee af tot den Stillen Oceaan, en van het gebergte
van Iran in het Oosten langs de kusten en eilanden van de
Middellandsche zee tot het Spaansche Tarsis in het verre
Westen. De Tarsisschepen, volgeladen met allerlei waar,
voeren voor u af en aan, zoodat gij rijk en zeer geeerd werd,
gelijk een sierlijk en trotsch koopvaardijschip, volgeladen
met kostbare vracht uit alle landen, varende op den
Oceaan 3 ) .

26 Zoo waagdet gij de stoutste reizen. Uw roeiers brachten
u in volle zee, voor geen gevaar waren de bestuurders van
uw „schip van staat" beducht.

Toen kwam de catastrofe.
Plots werd gij overvallen door den Oostenwind, die u

in voile zee verbrijzelde. Zoo werd het verderf over u ge-
bracht door het uit het Oosten tegen u oprukkende mach-
tige leger van Nebucadnezar. Dat was de schipbreuk, de
finale ondergang van uw machtig schip van staat. Het hart
van den Oceaan, eertijds het terrein van uw macht en
eere 4 ), werd nu uw graf.

27 Met man en muis vergaan is uw schip, de geheele be-
manning met alle in het schip gestouwde waren to gronde
gegaan. Uw goederen en uw koopwaren, uw matrozen en
uw stuurlieden, uw scheepstimmerlieden en uw handelaars,
al uw krijgslieden, ja heel de menigte die in u was — om-

1) De vertaling „alle inwoners van Assyrie" en „geheel Medie" berust op
wijzigingen van den Hebreeuwschen tekst, de laatste in overeenstemming met
den Targoem, zie Noordtzij KV, t.p.

2) Het tegenwoordige Iran.
3) Van de stad, waarvan in de voorgaande verzen sprake was, hier weer de

overgang naar de beeldspraak van ) vs. 3, waar Tyrus zichzelf vergeleek met een
trotsch koopvaardijschip; die beeldspraak ook weer in de laatste verzen van
dezen klaagzang.

4) Zie vs. 4.
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gekomen zijn zij, onherroepelijk met u omgekomen in voile
zee.

28 Schrik en verwarring heerschte op het zinkende schip.
Stuurlieden en kapiteins, die leiding moesten geven,
schreeuwen het uit van angst en doers van hun noodkreten
de kusten l ) daveren.

29 Ontzetting maakt ook van de bemanning van andere
schepen zich meester. De schrik slaat hun om het hart. Er
is niemand, die nog op zee durft blijven. Zoo snel mogelijk
storten alien zich uit hun schepen. Roeiers, matrozen en
zeeloodsen spoeden zich aan land. Uw ondergang heeft de
kracht van alien, die in uw kielzog voeren, ten eenen male
verbroken, zoodat er niet een is, die nog tegenstand durft

30 bieden 2). Zij kunnen niet anders meer dan weeklagen en
jammeren. Op allerlei wijze geven zij uiting aan hun rouw
over uw ondergang. Luidkeels jammeren ze, bitter
schreeuwen ze over u. Zij strooien stof op hun hoofd en

31 wentelen zich in de asch. Zij scheren zich kaal en trekken
rouwzakken 3 ) aan. In zielsbitterheid weenen zij over u

32 met een bittere rouwklacht. In bun jammerend weeklagen
heffen zij een klaagzang over u aan:

Wie was als Tyrus, als de stad, die verwoest is midden
in de zee?

33 Als uw koopwaren uit den oceaan opkwamen, ver-
zadigdet gij vele volken. Door uw wereldhandel, die u een
keur van veelsoortige artikelen over zee aanvoeren deed,
voorzaagt gij in de behoefte van tal van natien. Met den
overvloed uwer goederen en ruilartikelen hebt gij de
koningen der aarde verrijkt, die in uw wereldhandel een
mild-vlietende bron van inkomsten bezaten.

34	 Hoe is dat alles veranderd!
Door schipbreuk zijt gij ondergegaan! Weggevaagd van

1) De vertaling van dit woord is onzeker en ' is hier uit het verband geraden.
Het enkelvoud van het bier gebruikte woord dient om de open ruimte rondom
een gebouw of stad, of de weide rondom de Levietensteden aan to duiden
(Stat. vertaling: voorsteden). Troelstra T.U. vertaalt het woord daarom door
„zeevlak"; anderen denken aan de bij Tyrus behoorende landstreken op het
vasteland.

2) Vgl. Jes. 47 : 15.
3) Grove, harige lappen, of ook wel gewone, maar gescheurde kleederen.

20



-28 : 2

den oceaan! Verdwenen in de diepte der zee! Uw koop-
waren, en al wat gij hadt, met uw geheele bemanning, met
u zijn zij in de diepte verzonken!

35 Alle bewoners van de kustlanden der Middellandsche
zee, die uw ondergang zagen, zijn over u ontzet. Ontroering
heeft van hun koningen zich meester gemaakt, huivering
heeft hen aangegrepen, terwiji de schrik hun op het gelaat
te lezen. staat.

36 De andere kooplieden geven fluitend uiting aan het
leedvermaak, dat hen bezielt, nu hun machtigste en ge-
vaarlijkste mededingster voor goed van den aardbodem ver-
dwenen is.

Ja, verdwenen zijt gij; voor eeuwig verdwenen van de
aarde!

Zoo zijt gij geworden tot een schrikbeeld. Slechts met
verbijstering en ontzetting zal men uwer nog gedenken.

c. De ondergang van Tyrus' vorst.

28 : 1,2 En het woord des HEEREN geschiedde tot mij: Men-
schenkind, spreek tot den vorst van Tyrus als vertegenwoor-
diger van zijn yolk, in wien de deugden en gebreken zijns
yolks zich weerspiegelen, spreek tot hem, om zijn zonde van
zelfvergoding, waaraan hij, met zijn stad, zich heeft schul-
dig gemaakt, en die zich in hem als het ware belichaamd
heeft, hem voor te houden, en zijn ondergang hem aan te
zeggen; spreek en zeg tot hem:

ZOO zegt de Heere HEERE: Aan matelooze zelfverhef-
fing, ja aan zelfvergoding hebt gij u schuldig gemaakt, waar
gij in zelfgenoegzamen waan u zoo verheven hebt geacht,
dat gij meendet van niets en niemand afhankelijk te zijn,
en bij uzelf zeidet: „Een god ben ik! Een godenwoning
bewoon ik, in mijn onneembare en ongenaakbare eilanden-
stad 1 ), die als een godenberg 2 ), als een heilig eiland is, in
het midden van zee!"

Al die verwaten zelfvergoding, waaraan gij met uw stad
u hebt schuldig gemaakt, is niets dan ingebeelde waan.

1) Twee belegeringen door de Assyriers waren vruchteloos geweest.
2) Vgl. vs. 14 en 16.
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Slechts een mensch zijt gij, en geen god, al hebt gij u dat
ook verbeeld; een schepsel, meer niet, dat eens de souve-
reine meerderheid van den Schepper ondervinden zult.

3 0 zeker, in uw verwaandheid hadt gij u genoeg ver-
beeld! In waanzinnige zelfoverschatting hieldt gij u voor
wijzer zelfs dan de wijze Daniel 1 ). Alle geheimen kondet

4 gij doorgronden en ontsluieren! Al uw rijkdom, uw ver-
mogen en macht, hadt gij aan eigen wijsheid en inzicht te
danken! Diardoor alleen hadt gij goud en zilver opgestapeld

5 in uw schatkamers! Door uw groot beleid bij uw handel-
drijven hadt gij uw vermogen groot gemaakt. Zoo heeft uw
hart op uw vermogen zich verhoovaardigd.

6 Daarom spreekt de Heere HEERE, Die niet alleen de
VerbondsGod ben van Mijn yolk Israel, maar ook de almach-
tige Heerscher en Gebieder van alle volken der aarde: Om
uw zelfvergoding, waarin gij gemeend hebt als een god boven
alle menschelijke zwakheid en beperktheid verheven te zijn,

7 daarom zal Ik de macht van menschen u doen. ondervinden.
Vreemde volken, op wie gij met minachting neerziet, wilde
horden van het wreede Chaldeesche leger, zal Ik over u
brengen. Die zullen tegen u te velde trekker, en vernietigen
al die pracht en heerlijkheid, die gij door uw wijsheid hadt
tot stand gebracht. Tegen hun zwaarden zal uw schitterende
wijsheid nets vermogen. Zoo weinig zal er van al die heilige
onaantastbaarheid, waar gij in uw verblinde zelfvergoding
van gedroomd hadt, overblijven, dat alle praal en glans van
uw stad met wreed geweld door die horden zal worden ont-
wijd.

8 In plaats van als een god eeuwig te levee, zult gij als
een verworpeling een gewelddadigen en schandelijken dood
sterven. Uit uw godenwoning zullen zij in de kuil u doen
neerdalen. Als een verslagene zal geen eervolle begrafenis
uw deel zijn. De zee, waardoor gij zoo groot en machtig ge-
worden waart, zal uw graf zijn, waar de visschen der zee u
eten zullen.

9	 Zult gij dan aan uw ijdelen waan nog durven vast-
houden! ?

Zult gij, dan, ten overstaan van hen die u dooden, nog

1) Zie Dan. 1 : 17, 2 : 10 vv.
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den moed hebben te zeggen.: „Een, god ben ik," terwijl het
juist, als gij zijt in de macht uwer vijanden, zoo duidelijk
blijkt, dat gij een mensch en geen god zijt?

10 Zoo zult gij, die gemeend hebt een god te zijn, smade-
lijk ondergaan. Gij, die op de besnijdenis prijs steldet, en
op alle onbesnedenen als onreinen met minachting neer-
zaagt 1 ) — door de hand van vreemden zult gij den dood
der onbesnedenen sterven, waardoor een eervolle begrafenis
u onthouden zal worden 2 ). Smaadheid op smaadheid zal
uw deel zijn. En gij zult het niet ontkomen. Mijn woord
staat u er borg voor. Want Ik, de Heere HEERE, de Ge-
bieder van hemel en aarde, heb het gesproken.

d. Klaagzang over Tyrus' vorst.

11, 12 En het woord des HEEREN geschiedde aldus tot mij:
Menschenkind, gelijk gij een klaaglied aangeheven hebt over
Tyrus, hef zoo ook een klaagzang aan over Tyrus' vorst, en
zeg tot hem:

Zoo zegt de Heere HEERE: De heerlijkheid, die uw
deel was, herinnerde aan die van den eersten, door God ge-
schapen mensch in het paradijs, wiens volkomen-gelijkend
evenbeeld gij waart. Zooals een zegelafdruk in was geheel
beantwoordt aan het op het zegel gegraveerde, zoo waart
gij in uw heerlijkheid een volkomen-gelijkende afdruk van
het door God gemaakte model. Vol van wijsheid waart gij

13 en volmaakt van schoonheid 3 ). In den lusthof van Eden,
den hof Gods, het oord van heerlijkheid en schoonheid, van
rust en gelukzaligheid 4 ), woondet gij. Met allerlei kostelijke
edelsteenen was uw gewaad overdekt: robijn, topaas en
jaspis, chrysoliet, onyx en sardonix, saffier, granaat en

1) Naar een bericht van den Griekschen geschiedschrijver Herodotus hadden
ook de Feniciers de besnijdenis; alleen de Filistijnen heetten onder de Pales-
tijnsche volken „onbesnedenen".

2) Het schijnt, dat volken die de besnijdenis hadden, de lijken van onbe-
snedenen niet, of zonder eerbetoon begroeven, vgl. 39 : 11 en Jes. 14 : 19 vv.,
of van meening waren dat het lot van zulken in de onderwereld droever was
dan dat van anderen.

3) In dit klaaglied doelt Ezechiel waarschijnlijk op een Babylonische of
Fenicische mythe, die overeenkwam met het paradijs-verhaal, doch die ons verder
onbekend is. Blijkens de laatste woorden van vs. 12: Volmaakt van schoonheid,
heeft Ezechiel ook in 27 : 3 en 11 reeds aan deze mythe gedacht.

4) Vgl. Jes. 51 : 3.
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smaragd 1 ), die in goud waren gevat en met het fijnste werk
van goudsmeedkunst bevestigd 2 ). Zoo was uw heerlijkheid,

14 de heerlijkheid van uw rijk, Coen dat geschapen werd. Ja,
op den godenberg gaf Ik u een plaats 3 ), temidden van de
cherubs, die met uitgebreide vleugelen de bewakers zijn der
goddelijke heerlijkheid; uw voorrecht en heerlijkheid was
als van den hoogepriester, die naderen mocht tot de cherubs,
die met uitgebreide vleugelen in het allerheiligste de ark
overschaduwden 4).

Zoo waart gij op den godenberg, temidden van de
vurige steenen van den dien berg omringenden muur. Als
die berg, omringd van een muur van fonkelend edelge-
steente, zoo was Tyrus, de eilandenstad, in heilige onaan-
tastbaarheid ongenaakbaar voor ieder sterveling.

15 Heerlijker echter dan al die uiterlijke glans was uw
innerlijke ongereptheid. Uw geheele levensopenbaring was,
gelijk van u verwacht mocht worden. Onberispelijk was uw
gedrag; geen vlek ontsierde u bij uw schepping, bij het ont-
staan van uw rijk. Zoo hadt gij al uw heerlijkheid niet aan
eigen wijsheid en vermogen te darken, gelijk gij in uw hoog-
moedige zelfverblinding meendet 5 ), maar eenig en alleen
aan den Heere, den God der gansche aarde, Die ieder yolk
zijn plaats aanwijst 6).
Helaas zijt gij in dien rechten weg echter niet gebleven.
Ondanks alle voorrechten, door den Heere u geschonken,

16 hebt gij aan onrecht u schuldig gemaakt. Uw handel werd
oorzaak van uw val. Uw macht leidde tot machtsmisbruik.
Rijkdom bracht u uw handel, maar het gevolg was hoog-

1) In gewijzigde volgorde worden hier de steenen genoemd, die Ex. 28 : 17 vv.
in de eerste, tweede en vierde rij van de borstlap staan.

'2 ) Vgl. Ex. 28 : 20. Wat Ezechiel hier precies bedoelt, is niet met zekerheid
te zeggen; waarschijnlijk zijn het technische termen, waarin hij beschrijft, hoe
de edelsteenen in goud gevat of met goud vastgehecht waren.

3) Zinspeling op den godenberg, waarvan in vele oostersche mythologieen
sprake is, en die ergens in het Noorden gedacht wordt, vgl. Jes. 14 : 13.

4) De Hebr. tekst zegt, dat Tyrus' vorst zelf een cherub was. Onbegrijpelijk
is dan echter, waarom de Hebr. tekst het vrouwelijk pers voorn.w. voor „gij"
gebruikt. In plaats van de vertaling: „gij (waart) een cherub", heeft de Grieksche
sending der Septuaginta met kleine wijziging: „bij den cherub", Welke vertaling
hier gevolgd is, zie Troelstra, T.U., biz. 72.

5) Zie vs. 1-10.
6) Amos 9 : 7.
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moed en heerschzucht. Zoo hebt gij uw voorrechten ver-
zondigd, waar gij door uw veelvoudigen handel u met ge-
weldenarij ihebt vervuld, en daarmede het recht om op den
heiligen godenberg te wonen, verbeurd hebt. De straf kon
niet uitblijven. Als een onheilige heb II van den godenberg
u verstooten. De cherubs, wier taak het is Mijn heiligheid
te bewaken, verdreven u uit het midden van de vonkende
steepen van den muur van den godenberg, zoodat het ge-
daan was met uw heilige onaantastbaarheid.

17 Dat is de vrucht van uw hooghartigheid, waarmede gij
u verhoovaardigd hadt op uw schoonheid. Zoo hebt gij uw
praal en uw wijsheid beide verdorven. Wat zagen en eere
had kunnen zijn, werd u tot vloek en schande. Ontkracht
wierp 1k u ter aarde, ten aanschouwe van de koningen, die
eertijds met bewondering en of guest hoog tegen u hadden
opgezien en voor uw macht hadden gevreesd, opdat zij nu
vanaf de hoogte hunner koningstronen met verachting en

18 nauw bedwongen vreugde op u zouden neerzien. Zelf zijt gij
door uw tallooze ongerechtigheden, door uw oneerlijkheid bij
uw handeldrijven, er schuldig aan, dat dit alles u overkomen
is. Zelf hebt gij uw heiligdommen, de woningen uwer goden,
met den beroemden tempel van uw bag Melkart, waar gij
zoo trotsch op waart en waarom gij u zoo hoog boven an-
deren had verheven, door uw handelwijze ten ondergang
gewijd. Met u zijn ook uw goden, die gij vereerdet, met hun
heiligdommen, smadelijk ondergegaan. Met uw geweldenarij
en ongereehtigheden hebt gij zelf de brandstof opgestapeld,
die 1k tot een vuur heb doen ontbranden, dat uw stad
verteerd heeft, zoodat er nets dan wat asch van overbleef,
en gij voor alien, die u zagen, tot een schouwspel ge-

19 worden zijt. Ja, alien die u in uw heerlijkheid gekend heb-
ben onder de volken, hebben zich over u ontzet. Uw onder-
gang is hun geworden tot een bron van ontzetting en schrik.
Voor eeuwig zijt gij weg, verdaan van de aarde.

e. Het oordeel over Sidon.

20	 Verder geschiedde het woord des HEEREN aldus tot
21 mij: Menschenkind, richt uw aangezicht tegen Sidon, om

met het noemen van dit laatste der volken, die leedvermaak
over den ondergang van Juda gekoesterd hebben, den kring,
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dien gij met deze profetieen om Juda getrokken hebt, te
sluiten, en profeteer tegen haar, die met Tyrus de vertegen-
woordigster is van het yolk der Feniciers, dat eeuwen ach-
tereen door zijn vele handelsrelaties zoo'n grooten invloed

22 op Israel uitgeoefend heeft, en zeg:
Zoo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik kom tegen u, Sidon,

met oordeel en strafgericht, waardoor ik Mijn heerlijkheid
in uw midden openbaren zal. Zoo zullen zij tot de er-
kentenis komen, dat 1k de HEERE ben, de God van Mijn
yolk Israel, Die met andere goden niet op een lijn gesteld
kan woeden, als Ik het gericht aan hen voltrek en aan hen

23 geheiligd word. Het voile gewicht Mijner wrekende heilig-
heid zal Ik hun, doen gevoelen, wijl ook zij aan. Mijn yolk,
en dies aan Mij, zich vergrepen hebben. Daarom zal Ik ver-
nietigende oordeelen over hen doen komen. Niet alleen zal
de pest in Sidon woeden, maar daarbij zal ook komen de
ellende van belegering, waardoor de nood ten top zal stijgeri,
als het bloed in haar straten, vloeien zal, en door het zwaard
van den belegeraar hare verslagenen vele zullen zijn. Pest en
zwaard zullen hand aan hand gaan, om Sidon te doen er-
varen, wat het zeggen wil, dat Ik de HEERE ben, de God

24 van Mijn. yolk Israel. Zoo zal Ik afrekenen met al die volken
in het rond, die vol leedvermaak Mijn yolk Israel hebben
veracht en heimelijke vreugde gekoesterd hebben over Juda's
ondergang. Nu zullen zij zelve Ondergaan, en daardoor voor
het huis Israel geen wondende doom noch smartelijke stekel
meer kunnen zijn 1 ), zooals zij in het verleden geweest zijn.
Als boosaardige doornen hebben zij met hun vijandelijke in-
vallen in Israelitisch gebied, waarbij zij menschen uit Israel
roof den 2 ), Mijn yolk gestoken. Niet alleen den rechtmatigen
trots van het yolk, dat Mijn, eigendom is, hebben zij daar-
door gewond, maar tevens Mijn yolk met de onreine smet-
stof van het heidendom geinfecteerd 3 ). Aan dat alles zal

1) Vgl. Num. 33 : 55, waar van de KanaUnieten, die Israel niet uitroeien zou,
gezegd wordt, dat zij tot doornen in hun oogen en tot prikkelen in hun zijden
zouden zijn.

2) Vgl. Amos 1 : 9.
3) Het woord wondend voor doom komt, behalve hier, alleen nog voor in

Lev. 13 : 51 vv. en 14 : 44, om het kwaadaardige van melaatschheid aan kleeren
of muren te kennen te geven.
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Ik nu een einde makers, en zoo zullen zij tot de erkentenis
komen, dat Ik de Heere HEERE ben, de God van Mijn
yolk Israel en de Almachtige Heerscher en Gebieder van
alle volken der aarde.

25 Voor Mijn yolk zult gij daarom nu reeds, na deze profe-
tieen tegen de omwonende volken, in het kort een troost-
boodschap doen hooren, als voorspel van de breedere heils-
prediking, die gij hun later zult mogen verkondigen 1 ), en
tot hen spreken.:

Zoo zegt de Heere HEERE: Terwijl Israels vijanden
door Mijn gerichten ondergaan, gaat Mijn yolk Israel een
blijde toekomst tegen. Verzamelen zal Ik hen van onder
de volken, waaronder zij nu verstrooid zijn. Dan zal Ik ook
aan hen, evenals aan de heidenen 2 ), geheiligd worden en
Mijn heiligheid, nu niet in straffende gerichten, maar in
zegenende lief de, in hun midden ten toon spreiden, ten
aanschouwe van alle volken. Ik zal hen weer terugbrengen
en doen wonen in het land, dat Ik Mijn knecht Jacob, den

26 stamvader des yolks, eenmaal geschonken heb 3 ). Daar zul-
len zij ongestoorde rust mogen genieten en veilig wonen. De
huizen zullen worden herbouwd, de wijngaarden weer wor-
den geplant. Geen vijand zal hen meer benauwen. Door
Mijn gerichten zullen ondergaan alien, die juichten. over
Israels ondergang. Aan de verachting zullen zijn prijsge-
geven alien, die meenden Mijn yolk verachtelijk to mogen
behandelen.

Zoo zal die val der heidenen en het herstel van Mijn
yolk Israel Mijn heerlijkheid in het licht stellen, zoodat
niemand — ook "Mijn Israel niet — er nog aan zal kunnen
twijfelen, dat Ik, de HEERE, hun God ben.

3. Het oordeel over Egypte en Farao.

a. 's HEEREN oordeel over Egypte aangekondigd.

29: 1 Op den twaalfden dag van de tiende maand in het
tiende jaar van de wegvoering van koning Jojachin 4 ) sprak
de HEERE aldus tot mij:

1) Het 2e hoofddeel van zijn profetie: het boek des heils, hoofdst. 33-48.
2) Vgl. vs. 22.
3) Vgl. 11 :17; 20 : 41; 36 : 22 vv.
4) Het was dus in Januari 587.
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2 Menschenkind, op Egypte worden door het yolk Israel,
dat nog in bet land der vaderen is achtergebleven, steeds
weer verwachtingen gebouwd, wijl zij meenen door Egypte's
hulp van Babels juk te zullen worden verlost. En dat zijn
verwachtingen, die ook bij uw medeballingen weerklank
vinden. Zoo is het ook nu weer in dezen tijd, nu Farao
Hofra van Egypte 1 ) met een leger zich heeft opgemaakt
om Jeruzalem te ontzetten 2 ). Maar het is immer zoo ge-
weest, dat zij, die eerst door Egypte tot afval geprikkeld
werden, daarna, in de ure des gevaars, door Egypte trouwe-
loos in den steek gelaten. werden. 3 ). Zoo zal het ook nu
weer gaan. Ook nu zal er voor Jeruzalem van Egypte geen
werkelijke hulp te wachten zijn, omdat Farao Jeruzalem
aan haar lot overlaten zal en met zijn leger zal terugtrekken
naar zijn land, om zich veilig te stellen achter de barriere
van de zandwoestijn, die er ligt tusschen Palestina en het
Nijldal. Die trouweloosheid van Egypte zal echter niet on-
gewroken blijven. Daarom moet gij nu uw woorden van
oordeelsdreiging doen uitgaan tegen Farao Hofra, den
koning van Egypte, en tegen hem en zijn regeering 4 ) en
tegen heel Egypte aldus profeteeren:

3 Zoo zegt de Heere HEERE, de almachtige Heerscher
van alle volken der aarde, Die de VerbondsGod van Mijn
yolk Israel ben:

Zie, Ik maak Mij op tegen u, Farao, Koning van Egypte,
die door uw snoode, snoevende taal Mij gelasterd hebt. Als
een groote krokodil, die daar ligt tusschen de talrijke water-
wegen van de Nijldelta, zoo hebt gij trotsch u verheven op
uw' macht, en gevoelt gij u als de almachtige heerscher van
Egypte, waar gij zegt: Ik, ik zelf ben de schepper van de
grootheid van mijn rijk, omdat ik de schepper ben van den
Nijl, de groote rivier, waar Egypte zijn bloei aan te danker

1) 588-570 v. Chr.
2) Zie Jer. 37 : 5; het beleg van Jeruzalem was aangevangen in het 9e jaar,

op den tiende van de tiende maand, zie 24 : 1.
3) II Kon. 18 :21; Jes. 20 :5 v.; 30 : 1 v.; 31 : 1 v.; Jer. 42 vv.; Vgl. ook

Klaagl. 4 : 17.
4) Het woord Farao is gevormd van een Egyptisch woord, dat eigenlijk be-

teekent: „het groote of hooge huis," en dient ter omschrijving van wat wij
„regeering" noemen, vgl. b.v. „de heilige stoel", „het Witte huis".
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heeft. In Mijn eere als Schepper hebt gij Mij daarmede
4 aangetast. Daarom zal Ik Mijn straf over u doen komen en

uw macht verbreken. Ik zal haken in uw kaken slaan, zoo-
als krokodillen gevangen worden, en Ik zal u uit de rivier
optrekken. En al de visschen uwer stroomen zal Ik aan uw
schubben doen kleven. Want niet alleen gijzelf, maar ook
uw yolk zal Mijn straffende hand aan den lijve ondervinden.

5 Want Ik zal u, met al de visschen uwer stroomen, tesamen
neersmijten in de woestijn, op den drogen en brandend-
heeten woestijngrond, waar gij, met uw leger, smadelijk
zult ondergaan. De woestijn zal uw graf worden, als gij in
een beslissenden slag door Nebukadnezar in de woestijn
tusschen Egypte en Palestina, verslagen zult worden, zoodat
geen begrafenis u ten deel zal vallen 1 ), maar uw doode
lichaam een prooi van wilde beesten en roofvogels zal zijn.
Zoo zal Ik, als van een krokodil, die uit het water op het
droge geworpen wordt, uw macht geheel verbreken, omdat
gij medegewerkt hebt aan den val van Mijn yolk Israel.

6 Op deze wijze zal Ik Mijn doel bereiken, dat Ik in uw
ondergang verheerlijkt word, en dat alle inwoners van
Egypte tot de erkentenis zullen komen, dat Ik de HEERE
ben en dat uw ondergang Mijn werk is.

Zoo zult gij de straf moeten dragen voor uw trouwe-
loosheid jegens het yolk Israel. Gij zijt aan het Het gelijk,
dat in zoo groote menigte aan uw oevers groeit 2 ). Ook voor

7 Israel zijt gij een rietstaf geweest. Als men u met de hand
aangrijpt, knakt gij, en verwondt de hand die steun bij u
zoekt; als men op u leunen wil, breekt gij, zoodat, wie
steun bij u zoekt, niet blijft staan, maar gaat wankelen.

8	 Daarom breng Ik het zwaard over u, en zal Ik u op
9 het diepst vernederen. De vruchtbare Nijlvlakte zal ver-

anderen in woestenij en wildernis, waar mensch noch beest
meer verblijf houdt.

Zoo zult gij tot de erkentenis komen, dat Ik de HEERE
ben, als Ik uw trouweloosheid jegens Mijn yolk gewroken
zal hebben.

1) Vooral voor de Egyptenaren niet alleen smadelijk, maar ook noodlottig,
wij1 geen begrafenis beteekende: geen voortbestaan na den dood; misschien
ook een sarcastische zinspeling op het balsemen van de lijken der krokodillen.

2) Rabsak6 noemde Egypte een gebroken rietstaf, II Kon. 18 : 21.
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Omdat gij in trotschen waan u tegen Mij verheven hebt,
en gedachten gekoesterd hebt, alsof gijzelf den Nijl ge-
schapen hadt en de schepper waart van de grootheid van

10 uw rijk, daarom maak Ik Mij nu tegen u op, tegen u en
tegen uw stroomen, waar gij u zoo trots op beroemd hebt;
te vuur en te zwaard zal Ik Egypte verwoesten, dat het een
verlaten wildernis wordt, in zijn gansche uitgestrektheid,
van Migdo1 1 ), de grensstad in het Noord-oosten, tot aan
Syene 2 ), in het verre Zuiden, waar Egypte grenst aan
Ethiopie. Het eertijds zoo rijke en dichtbevolkte land zal
een uitgestorven wildernis zijn, waar mensch noch beest een
voet in zetten of er door trekken zal. Zoo zal het veertig
jaren duren, dat het land niet bewoond zal zijn, even lang
als ook Israels lijdenstijd duren zal 3).

12 In het lot, dat Israel en andere volken getroffen beef t,
zal Ik ook u doen deelen. Ook Egypte zal Ik maken tot een
verwoesting, te midden van de verwoeste landen, en zijn
steden zullen tot een woestenij zijn te midden van verwoeste
steden, veertig jaren lang. Ja, ook in ballingschap zal 1k
de Egyptenaren wegvoeren, zoodat zij verspreid zullen zijn
onder de volken en verstrooid over de landen.

13 Na verloop van veertig jaren, spreekt de Heere HEERE,
zal Ik het lot der Egyptenaren echter wenden en aan hun
ellende een einde maken. 1k zal hen verzamelen uit de

14 volken, waarheen zij verstrooid werden, en hen terug-
brengen in Pathros, in Opper-Egypte, het land van hun her-
komst, waar de eerste grondslagen van het Groot-Egyptische
rijk, dat ook Beneden-Egypte omvatte, gelegd zijn 4 ). Met
dat oude stamland in het Zuiden zullen zij zich tevreden
moeten stellen. Het lot, dat Farao aan Juda bereid had 5),
zal dan het deel van Egypte zijn. Voorgoed zullen zij van
hu.n wereldmacht zijn, beroofd, zoodat zij Israel niet meer
schaden kunnen, waarvan zij niet alleen door de woestijn,

1) Niet ver van Pelusium, waarschijnlijk de tegenwoordige tell-es-Samoet, ten
Oosten van Kantara aan het Suez-kanaal.

2) Het tegenwoordige Assoean (Aswan), tegenover het eilandje Elefantine.
3 ) Vgl. Ez. 4 : 6, 32 : 13; wellicht beteekent dit, dat Babel's heerschappij over

Egypte, die volgens 29 : 17-21 omstreeks 570 begint, na 40 jaar eindigen zal.
4) Menes, de eerste koning van het Egyptische rijk, dat Opper- en Neder-

Egypte omvatte, kwam uit Thinis in Opper-Egypte.
5) Vgl. 17 : 14.
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maar ook door de woestenij van Beneden-Egypte gescheiden
zullen. zijn. Een gering koninkrijk zullen zij zijn, waar juist
het vruchtbaarste gedeelte van het geheele Nijldal, Beneden-

15 Egypte, hun voor immer ontnomen zal zijn. Geringer dan
andere koninkrijken zullen zij zijn, zoodat zij zich niet meer
boven andere volken verheffen zullen, en gering in aantal
zal Ik hen maken, zoodat zij niet meer over de volken zul-
len kunnen heerschen.

16 Zoo zal Israel er van genezen worden, nog langer op
Egypte in plaats van op Mij zijn vertrouwen te stellen.
Door zijn grootheid vormde Egypte steeds weer een ver-
zoeking voor Israel 1 ), en was zoo een aanklager, die telkens
weer Israels schuld bij Mij in gedachtenis bracht, wijl Israel
aan, Egypte gaf wat het aan Mij onthield.

Door hun vernedering en door hun slechts gedeeltelijk
herstel zullen zij echter tot de erkentenis worden gebracht,
dat Ik de Heere HEERE ben, de God van Mijn yolk Israel,
een jaloersch God, Die Mijn eer Mij door geen anderen
laat ontrooven.

b. Egypte's buit de belooning voor Nebukadnezar.

17 Op den Nieuwjaarsdag van het zevenentwintigste jaar
van de wegvoering van koning Jopachin 2), sprak de
HEERE aldus tot mij:

18 Menschenkind, koning Nebukadnezar heeft zijn leger
zware diensten laten verrichten bij het langdurige beleg
van Tyrus 3 ). Dat was een moeizame arbeid, met veel ge-
draaf en gesjouw. Zware balken en veel steenen en manden
met aarde waren er noodig om een verbindingswal tusschen
Tyrus en het vaste land tot stand te brengen. Van het torsen
van die lasten zijn alle hoof den kaal geworden en is aller
schouder geschaafd 4 ). De uitkomst is echter niet evenredig

1) Vgl. 23 : 27, Jes. 30 : 2 vv., 36 : 46.
2) Maart-April 571 v. chr.; dit woord is dus de jongste profetie van Ezechiel,

twee jaar later gedateerd dan hoofdst. 40-48, dat gedateerd is op October 573,
zie 40 : 1.

3) Volgens een niet meer te controleeren bericht van Flavius Jozefus heeft
het beleg van Tyrus niet minder dan 13 jaar geduurd, en wel van 585-573,
of, volgens anderen, van 598-586.

4) Uit Assyrische voorstellingen weten we, dat de lasten op het hoofd ge-
dragen werden.
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geweest aan de moeite, die zij zich getroost hebben. De buit,
die hun van Tyrus in handen viel, had niet veel te be-
teekenen 1 ), zoodat Nebukadnezar en zijn leger Been loon
naar verhouding voor al hun moeite ontvangen hebben.

19 Daarom zal Ik, de Heere HEERE, Die naar souverein wel-
behagen over alle volken landen te beschikken heb, er
voor zorgen, dat Nebukadnezar, de koning van Babel, nog
loon ontvangen zal voor wat hij in Mijn dienst tegen Tyrus
gedaan heeft. Zie, Egypteland zal Ik hem tot een buit geven;
Egypte's rijkdom zal hem in handen vallen, zijn buit zal
hij weghalen en zijn roof zal hij rooven. Dat zal de be-
looning zijn, waardoor hij schadeloos gesteld zal worden
voor de moeite, die hij zich met zijn, leger tegen Tyrus ge-

20 troost heeft. Omdat hij in Mijn loondienst tegen
Tyrus gearbeid heeft, waar Ik Mij van hem heb willen
bedienen om Tyru g te tuchtigen voor wat het aan Mijn yolk
Israel misdaan heeft, daarom zal Ik er ook voor zorgen,
dat hij zijn, arbeidsloon ontvangen zal, en zal 1k het rijke
Nijidal met al zijn steden en schatten hem ten buit geven,
om de buit van Tyrus daarmede aan te vullen 2).

21 Dan zal Ik voor Mijn yolk Israel ook een tijdperk van
nieuwen bloei en krachtsontplooling doen aanbreken. Als
Egypte, waar Mijn yolk nu zoo hoog tegen opziet, door den
zwaren druk van Nebukadnezars hand krachteloos terneer
ligt, zal Ik voor het nu zoo vernederde Israel heil doen
dagen, dat in de komst van den Messias zijn voleindiging
vinden zaP).

Ook voor u als Mijn profeet zal die tijd een groote ver.
andering ten goede met zich brengen. Door de spraak der
feiten zal de waarachtigheid van uw woorden, die gij in Mijn
naam gesproken hebt, bevestigd worden. Egypte's onder-
gang zal de rechtvaardiging zijn van uw profetisch woord

1) De veronderstelling dringt zich hier aan ons op, dat Tyrus ten slotte voor
Nebukadnezar gecapituleerd heeft, waarbij een van de voorwaarden dan ge-
weest zal zijn het afkoopen van de plundering der stad.

2) In het 37e jaar zijner regeering, in 568, heeft Nebukadnezar een tocht tegen
Egypte ondernomen, waarna hij met buit overladen naar het Noorden terug-
keerde.

3) Letterlijk zegt Ezechiel: Ik zal voor het huis Israel een hoorn doen uit-
spruiten, welke uitdrukking ook voorkomt in Ps. 132 : 17, vgl. Luc. 1 : 69. Het
woord „spruiten" herinnert aan Jes. 4 : 2, Jer. 23 : 5 e.a.
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tegenover de ballingen, die nu over uw woorden nog menig.
maal ongeloovig de schouders ophalen. Zoo zult gij met
voile vrijmoedigheid uw arbeid in hun midden kunnen
voortzetten, om in Mijn naam onder hen to blijven ge-
tuigen en prediken, en zij zullen tot de erkentenis komen,
dat Ik de HEERE ben, de getrouwe VerbonsGod, Die Mijn
yolk gedenk en Wiens woorden waarachtig zijn.

c. De dag des HEEREN over Egypte aanstaande.

	30 : 1	 Verder gesehiedde 's HEEREN woord aldus tot mij:

	

2	 Menschenkind, profeteer en zeg: Zoo zegt de Heere
HEERE: Jammert met luide weeklachten over den dag,

3 die aanstaande is! Want nabij is de dag, de dag der af-
rekening! De dag waarop de Rechter der gansche aarde ge-
richt oefen.en. zal! Dat zal een dag zijn van wolken en
donkerheid, waarop alle verschrikkelijke krachten en mach-
ten der natuur in onheilspellend noodweer over de aan
Israel vijandige heidenvolken ondergang zullen brengen.

4 De jammer van den oorlog zal over Egypte dan los-
barsten, ja het geheele Nijldal zal door het wreed, ver-
nietigend oorlogsgeweld getroffen worden. Ethiopie zal in-
eenkrimpen, als de verslagenen zullen vallen in Egypte, als
zijn rijkdom als buit zal worden weggevoerd en zijn grond-
slagen zullen worden omvergerukt, en er van de huur-
troepen, waar Egypte op steunt, niets zal overblijven.

5 Ja, het zwaard zal woeden tegen Egypte en tegen de
volken, die er mee verbonden zijn, die tesamen Mijn wraak
aan den lijve ondervinden zullen. Ethiopie, en Poet 1 ), en
Loed 2 ), en Lybie 3 ), en al het gemengde yolk van de huur-
troepen, waarvoor al die landen hun contingent geleverd
hebben — met de Egyptenaren zullen zij alien tesamen. aan

1) Poet is het land Punt van de Egyptische opschriften, waarschijnlijk de
Somali-kust, zie 27 : 10.

2) Vgl. 27 : 10.
3) De Hebr. tekst heeft bier Koeb, wat waarschijnlijk wel een verschrijving

zal zijn voor Loeb = Lybie, zooals ook door de Grieksche vertaling gelezen
wordt. Lybie is de landstreek ten Westen van het Nijldal, welker bewoners
Nah. 3 : 9, Dan. 11 : 43, II Kron. 12 : 3, 16 : 8, naast of althans in nauw ver-
band met de Egyptenaren genoemd worden.
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het zwaard ten offer vallen, evenals de Israelieten, die reeds
sedert lang van de Egyptische hulptroepen deel uitmaken 1).

6 Ja, al die volken, die met Egypte verbonden waren en
waar Egypte's macht op steunde, zullen verbroken worden.
Van Noord tot Zuid zal de storm der verwoesting alle
vastigheid van Egypte, waarop het zich zoo trots verhief
en waardoor het meende niet te kunnen ondergaan, doen
ineenstorten, van Migdol of tot Syene toe Door het
zwaard zullen alle helpers in gansch Egypteland vallen en
gedood worden, spreekt de HEERE.

7 Zoo zal het Nijldal met zijn verwoeste steden van alle
kanten omringd zijn door verwoeste landen en steden, zoo-
dat het van geen enkelen kant hulp voor zijn, wederopbouw
te verwachten. heeft.

8 Aldus zullen zij tot de erkentenis komen, dat Ik de
HEERE ben, als Ik het oorlogsvuur met al zijn vernielende
verwoesting in Egypte doe woeden, en al zijn helpers en
bondgenooten verpletterd zullen. worden.

9 Dan zal Ik ook boden uitzenden naar Ethiopie, in het
Zuiden, dat achter het gebergte bij de stroomversnellingen
van den Nijl zich zoo veilig waande. Sidderen van angst
en ontzetting zal Ethiopie om den oordeelsdag, die over
Egypte gekomen is, als het van de Egyptenaren, die per
schip naar Ethiopie gevlucht zijn, het lot van Egypte's ver-
woeste steden vernemen. zal. In Egypte's ondergang zal het
een voorbode zien van eigen val. Daarom zal er een sidde-
ring door Ethiopie varen van wege al die gerichten. Want
die zullen zeker komen!

	

10	 Zoo zegt de Heere HEERE: Aan de schatten van het
volkrijke Egypte zal Ik een einde makers door de hand van

11 Nebukadnezar, den koning van Babel. Met zijn yolk, het
gruwzaamste onder de volken 3 ), zal Ik hem naar Egypte
doen optrekken, waar Ik hem in staat zal stellen Mijn
oordeelen te voltrekken. Het land zullen zij verwoesten en
hun zwaarden. tegen Egypte ontblooten, en het land met

1) Jer. 24 : 8; de opgravingen te Elefantine hebben aan het licht gebracht,
dat nog anderhalve eeuw later daar een Joodsche militaire kolonie met eigen
heiligdom gevestigd was.

2) Vgl. 29 : 10.
3) Vgl. 28 : 7.
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12 verslagenen vullen. De Nijlarmen zal Ik droog leggen, waar-
door aan de vruchtbaarheid van Egypte een einde komt en
de vruchtbare vlakte wordt tot een dorre woestenij ; daarbij
zal Ik het land overleveren in de hand van booswichten 1),
zoodat de trotsche Egyptenaren, die zich zoo hoog boven
andere volken verheven waanden, geen baas in hun eigen
land meer zullen zijn. Ja, aan Egypte's eeuwenoude cultuur
zal Ik met een slag een einde maken, waar Ik het land met
al wat er in is, zijn paleizen en tempels en zijn kunstwerken
voor irrigatie, zal laten verwoesten door de hand van bar-
baren, op wie de verwaten. Egyptenaren van uit de hoogte
meenden to mogen neerzien.

Zoo zal het geschieden, want Ik, de HEERE, heb het
gesproken.

13 Zoo zegt de Heere HEERE: Mijn macht zal Ik aan
Egypte's goden doen ondervinden, die door Israel zijn ver-
eerd, en van wie Israel heil heeft verwacht 2 ). Egypte's
schandgoden zal Ik vernietigen en de niets-waardige of goden
van Memphis 3 ) verdelgen. Ook zal er geen vorst uit Egypte-
land meer regeeren. Zoo zal Egypte van zijn vorsten en van
zijn goden beroofd worden. Daarom zal schrik zich van hen

14 meester maken. Verwoesten zal Ik Opper-Egypte, Pathros,
waar Ik een vuur zal aansteken in Zoan 4 ), en gerichten

15 voltrekken zal aan Thebe 5 ). Mijn grimmigheid zal Ik uit-
gieten over Sin 6 ), de sterke grensvesting in het Oosten,
Egypte's bolwerk, en verdelgen de pracht van het volkrijke
Thebe.

16 Krijg zal Ik in Egypte doen ontbranden. Sin zal zich
krommen vol smart; in Thebe zal een bres geslagen worden;
van Memphis zullen de vijanden op klaarlichten dag zich

17 meester maken. De jongelingen, de bloem der natie, van

1) Ez. heeft geen bepaalde profetie tegen Babel; hier kunnen we echter
merken, hoe hij, ondanks alle loyauteit, over de Babyloniers dacht.

2) Vgl. 23 : 19
3) Memphis, de oude hoofdstad van Beneden-Egypte, aan den linker Nijl-

oever, iets zuidelijker dan Cairo; de stad waar Ptah en de zwarte stier Apis
vereerd werden.

4) Zoan = Tanis, Egypte's hoofdvesting aan de noordoostelijke grens.
5) Thebe, de hoofdstad van Opper-Egypte, de plaats waar Amon vereerd werd.
6) Sin = Pelusium, ten 0. van het tegenwoordige Port-Said, nu door de

wateren van de Middellandsche Zee verzwolgen.
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het afgodische On 1 ), en van Boebastis 2), zullen door het
zwaard vallen, terwijl de burgerbevolking gevankelijk zal

18 worden. weggevoerd. In Tachpanhes 3 ) zal de dag veranderd
worden in duisternis, als voorspel van het aanbreken van
den grooten gerichtsdag over de volken, als daar de strijd
tusschen Egypte en Babel tot een beslissing zal worden ge-
bracht, waarbij de trotsche macht van Egypte zal onder-
gaan, en als Ik daar een einde zal maken aan de macht,
waarmede Egypte andere volken overheerscht heeft 4 ). De
donkere wolken van den oordeelsdag zullen Tachpanhes in
het duister huller, als het strafgericht aan haar voltrokken
zal worden, terwijl haar dochtersteden in ballingschap zul-
len worden weggevoerd.

19	 Zoo zal Ik gerichten voltrekken aan Egypte, zoodat zij
tot de erkentenis zullen komen, dat Ik de HEERE ben.

d. De vernietiging van Farao's macht door Nebukadnezar.

20 In het elf de jaar van de wegvoering van koning
Jojachin, op den zevende van de eerste maand 5 ), drie
maanden dus nadat ik de eerste profetie tegen Egypte ont-
vangen had 6 ), kwam het woord des HEEREN aldus tot mij:

21 Menschenkind! Farao Hofra is met zijn legermacht uit-
getogen om een poging te wagen, het door Nebukadnezar be-
legerde Jeruzalem te ontzetten 7 ). Ik heb hem daarbij ech-

1) On = Heliopolis = Zonnestad, van ouds hoofdzetel van den Egyptischen
zonnedienst, beroemd om zijn zonnetempel van Re met zijn talrijke en geleerde
priesterschare, vgl. Gen. 41 : 45. De naam On is hier in het Hebr. gevocaliseerd
als Awen = onrecht, bedrog, om op het afgodisch karakter van de stad te
zinspelen.

2) Boebastis = Pibeseth,, in het oosten van de delta, waar in den vorm van
een kat de godin Bastet gediend werd.

3) Tachpanhes, het latere Daphnae, tegenwoordig Tell-Defenne, ten Z.W. van
Pelusium, eveneens van strategisch belang ter bescherming van de Nijldelta
tegen invallen der Semieten.

4) Vgl. Jer. 46 : 9 vv., dat Nebukadnezar te Tachpanhes zijn troon zou vestigen
en Egypte zou slaan.

5) April 587.
6) Zie 29 : 1.
7) Zie Jer. 37 : 5 vv.
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ter de nederlaag doen lijden. Zijn leger is verslagen, zijn
macht verbroken. Tijd om van zijn nederlaag zich te her-
stellen, zal hem niet gelaten worden. Zijn arm is verbroken
en er zullen geen middelen zijn om dien weer te sterken, dat
hij krachtig genoeg zou zijn om het zwaard weer te grijpen.

22 Nog steeds hebben de ballingen hun verwachtingen op
Egypte gevestigd, tot redding van het bedreigde Jeruzalem.
Deze nederlaag, die Farao geleden heeft, is echter het begin
van de volkomen vernietiging van Egypte's macht. Want
zie, Ik. de Heere HEERE, 1k. maak Mij op tegen Farao,
den koning van Egypte, om zijn beide armen te breken.
Van zijn gansche leger zal nets overblijven. Ook de leger-
macht, die hij nog bezit, zal verslagen worden. Algeheele
verbreking zal zijn deel zijn, zoodat alle verdere tegenstand
hem ten eenen male onmogelijk zal zijn en het zwaard hem

23 machteloos uit de hand zal vallen. Ja, zoo volkomen zal
Egypte's macht verbroken worden, dat de Egyptenaren in
ballingschap zullen worden weggevoerd, dat 1k ze ver-
strooien zal onder de . volken en verspreiden zal over de
landen.

24 Maar de armen van den koning van Babel maak Ik
sterk. Hij zal het werktuig zijn in Mijn hand om Mijn von.-
nis aan Egypte te voltrekken, omdat het Zedekia tot trouwe-
loosheid en afval verleid heeft en zoo Juda en Jeruzalem
ten val heeft gebracht. Mijn zwaard zal Ik den koning van
Babel in handen geven, en de armen van Farao breken,
zoodat hij als een verslagene zal neerliggen en kreunen voor
het aangezicht van Nebukadnezar, zooals een verslagene
kreunt voor zijn overwinnaar.

25 Ja, de armen van den koning van Babel zal Ik sterk
maker, maar de armen van Farao zullen krachteloos neer-
zinken.

Zoo zulen zij tot de erkentenis komen, dat 1k de
HEERE ben, als Ik Mijn, zwaard den koning, van Babel in
handen geef, en deze het uitstrekt over Egypteland.

26 Zoo verstrooi 1k de Egyptenaren onder de volken en
verspreid hen over de landen, en zullen alien erkennen, dat
1k de HEERE ben, de machtige VerbondsGod van Mijn yolk
Israel, Die met de volkeren der aarde en hun goden doe
naar Mijn welbehagen.
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e. Assurs heerlijkheid en val Egypte ten voorbeeld.

31 : 1 Bijna twee maanden later, op den eersten van de derde
maand van datzelfde elf de jaar van de wegvoering van
koning Jojachin 1), kwam het woord des HEEREN aldus
tot mij:

2 Menschenkind, al is de poging van Farao Hofra am
Jeruzalem te ontzetten, op een mislukking uitgeloopen, toch
is de hoop van Zedekia evenals van uw medeballingen nog
immer op Egypte gevestigd, vanwaar zij meenen dat hulp
in den hood voor het benarde Jeruzalem zal komen op.
dagen. Daarom moet gij den ondergang van Farao en zijn
rijk nog nader aankondigen.

Zeg tot Farao, den koning van Egypte, en tot al zijn
yolk, dat zoo trotsch is op zijn rijkdom en zijn macht: Weet

3 gij op wien gij gelijkt in uw grootheid? Ik zal het u zeggen:
Assur, dat ook zoo groat was en zoo machtig, dat boven
andere koninkrijken zich verhief en toch zoo smadelijk is
ondergegaan, dairin vindt gij uw beeld. ZOO zal het u
gaan '2).

Een trotsche cederboom van den Libanon was Assur,
met schoone takken die veel schaduw gaven, en zoo hoog
van stam, dat zijn kruin in god-tartenden hoogmoed in de

4 wolken stak. Dien voorspoedigen groei had hij te danken
aan de wateren van den oervloed, de onderaardsche wereld-
zee 3 ), die met haar machtige stroomen de plaats, waar deze
ceder geplant was, overvloedig van water voorzag, terwijl de
andere boomen slechts door beekjes en kanalen van den
oervloed gedrenkt werden, en zich daarom veel minder

5 voorspoedig konden ontwikkelen. Zoodoende overtrof deze
ceder al het geboomte des velds in hoogte; zijn twijgen
werden talrijk en zijn takken lang, van wege den overvloed

6 van water, dien hij toegevoerd kreeg aan zijn wortels. In
zijn takken nestelde al het gevogelte des hemels, terwijI
onder zijn twijgen alle dieren des velds jongen wierpen.
Steeds grooter werd Assurs macht. Tal van stammen. en

1 )Het was dus Juni 587, nog bijna twee maanden voor Jeruzalems val.
2) Nineve's ondergang in 612, een kwart-eeuw te voren, lag nog in het ge-

heugen, vgl. Jes. 10 : 24-34.
3) Dat is de „groote afgrond" van de Stat. Vert. uit Gen. 7 : 11 e.a. pl.
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groote volken waren hem onderworpen of sloten een bond-
7 genootschap en zochten zijn steun. Zoo werd hij schoon in

zijn grootheid door de lengte zijner takken, want zijn wor-
tels waren bij overvloed van water. Alle andere boomen
overtrof hij in heerlijkheid en grootte. Andere cederen,
zelfs zooals die in Gods hof waren, konden met hem niet
vergeleken worden, ja van de heerlijkste boomen, van de
cypressen met hun altijd frissche groen en van de platanen
met hun wijd-vertakten en bladerrijken kroon, had er geen
zulke takken en twijg,en als deze door God aan den over-
vloed van water geplante ceder. Geen van do andere volken
en koninkrijken in Gods heele schepping kon met Assur

9 vergeleken worden. En al die heerlijkheid en macht had
Assur niet aan zichzelf, maar aan Mij to darken. Ik was
het, die Assur gemaakt had tot zoo'n heerlijken ceder met
veel takken, zoo schoon, dat alle andere boomen, zelfs de
boomen van Eden, die in Gods hof, in het paradijs, geplant
waren, in hem den heerlijkste zagen en hem benijdden.
Zelfs de machtigste rijken moesten erkennen dat Assur hun
meerdere was in heerlijkheid en macht.

10 Omdat Assur echter op zijn macht zich verheven heeft,
en Mijn gaven tot een, bron van zelfverheffing heeft ge-
maakt; omdat die ceder, dien Ik groot gemaakt had, in
hemeltergenden hoogmoed zijn kruin verhief tot in de
wolken, en in trotsche verwatenheid des harten op zijn heer-
lijkheid en grootheid zich verhief, daarom sprak Ik, de
Heere HEERE, dat Mijn straf nu ook aan hem voltrokken

11 zou worden, dat Ik hem overgeven zou in de hand van een
beheerscher der volkeren, in de hand van den machtigen
volkeren-bedwinger 1 ) Nebukadnezar, opdat die hem ver-
gelden zou naar zijn boosheid. Want Ik heb hem verstooten!

12 Daarom hebben barbaren, het meest gruwzame yolk
der aarde, dien trotschen ceder omgehouwen en ter aarde
geworpen. Die eertijds zoo heerlijke ceder is daarbij zoo
grondig vernietigd, dat zijn takken braken en op bergen en
in dalen neervielen, en dat zijn twijgen overal verspreid in
valleien en beekbeddingen terecht kwamen. Wijd en zijd
lagen de gedoode lichamen der Assyriers verspreid over de

1) Denk aan den eeretitel van Frederik Hendrik: steden-dwinger.
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aarde, terwijl de anderen in alle richtingen wegvluchtten.
In plaats dat de volken der aarde nog langer bescherming
zochten bij Assurs macht, maakten zij zich weg uit de
schaduw van dien gevallen ceder en lieten zijn kalen stam

13 liggen. Ja, de volken, die vroeger afhankelijk en onderwor-
pen waren, traden nu overmoedig op tegen het gevallen rijk
en poogden zoo veel mogelijk voordeel te trekken uit Assurs
val, zooals de vogels pikken in een gevallen stam en wilde
dieren knagen aan de takken van een gevallen woudreus
om de bladeren op te vreten.

14 Zoo moet die smadelijke ondergang alien anderen vol-
ken en vorsten ter waarschuwing zijn, dat zij aan Assurs lot
zich spiegelen. Geveld en terneergeworpen is die machtige
ceder, opdat in de toekomst geen andere boomen, die gedijen
van het water waaraan zij geplant zijn, zich in hoogheid
zouden verheffen en in trotschen overmoed hun kruin
zouden verheffen in de wolken; opdat geen van de vorsten
of koningen, die afhankelijk zijn van wat zij van Mij ont-
vangen en wat hun door Mij daarom ook elk oogenblik
onthouden kan worden, zich ooit in trotsche zelfverheffing
op eigen macht verlaten zou. Want ook die grooten en
machtigen, koningen en wereldheerschers, hoe trotsch ze
ook prijken, zij moeten toch eenmaal, als andere menschen,
sterven, en, ontdaan van alle heerlijkheid en macht, als ge-
wone menschen in de onderwereld neerdalen1).

15 Zoo zegt de Heere HEERE: Toen. Assur in het dooden-
rijk neerdaalde, liet Ik de gansche schepping, over hem
treuren en rouw bedrijven. Den oervloed, die door zijn
stroomen hem groot gemaakt had, liet Ik verdrogen en zijn
waterrijke stroomen hield Ik tegen. Den Libanon heb Ik
om hem met zwarte wolken overdekt en in rouw gehuld,
en al het geboomte des velds versmachtte om zijnentwil.
De gansche natuur werd door Assurs val smartelijk getrof-
fen, zoodat er rouw was bij alle krachten der schepping, die
Assur hadden groot gemaakt, evenals bij alle vorsten, die
van Assur steun ontvangen hadden en nu zijn val aan den
lijve ondervonden, waar hun steun hun ontvallen was en

16 geen hulp hun meer geboden werd. Door het dreunen van

1 ) Vgl. Ps. 49 : 11.
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zijn val heb 1k de volken doen beven, toes, Ik hem neer-
smakte in het doodenrijk, bij hen die in de groeve neer-
daald zijn. Machtige vorsten en volken hebben gesidderd
om zijn val, want als zelfs het wereldrijk Assur vernietigd,
werd, welk lot zou dan den zwakken te wachten staan?

In de onderwereld kwam echter een gevoel van bevre-
diging bij de andere vorsten, die in den strijd tegen Assur
het onderspit hadden moeten delven en die door Assur in
den krijg tot vestiging van zijn, wereldmacht, met het zwaard

17 waren gedood. Nu was ook Assur door hetzelfde lot, dat
ook hun wedervaren was, getroffen; ook door het zwaard
overwonnen en verslagen en in het doodenrijk neergedaald.
En Assur niet alleen, maar ook allen die hem hulp hadden
verleend, die zijn bondgenooten geweest waren in den strijd.
Allen zijn zij door dat gruwzaamste der volken, door de bar-
baarsche Babyloniers, overwonnen en ten onder gebracht.

Wat zoudt gij, Farao, u dan inbeelden, dat gij voor het
aangezicht van dien beheerscher der volken, van den mach-
tigen Nebukadnezar, zoudt kunnen bestaan?!

	

18	 Weet gij nu in wien gij uw beeld te zien hebt?
Aan Assur waart gij gelijk in heerlijkheid en schoon-

heid onder alle boomen van Eden! Maar het zal ook u
vergaan als dat machtige wereldrijk!

Met alle boomen van Eden, met allen die als vorsten
en koningen geprijkt hebben op aarde, zult gij, van alle
macht en luister beroofd, neergesmakt worden in de onder-
wereld. Temidden van onbesnedenen, wien zelfs geen eer-
volle begrafenis vergund is 1 ), zult gij, de besneden opper-
priester van den God Amon, in oneer neerliggen, bij de
door het zwaard verslagenen!

Zoo zal het Farao en al zijn trotschen menschenscharen
vergaan, spreekt de Heere HEERE!

f. Klaagzang over Farao's ondergang.

32 : 1 In het twaalfde jaar van de wegvoering van koning
Jojachin, op den eerste van de twaalfde maand 2 ), kwam
des HEEREN woord aldus tot mij:

1) Zie bij 28 : 10.
2) Het was dus Maart 585.
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2	 Menschenkind, hef een klaagzang aan over Farao, den
koning van Egypte, en zeg tot hem:

Bij een jongen leeuw onder de volkeren werdt gij ver-
geleken; aangezien voor een, die machtig was vele volken
te overwinnen.

Toch waart gij veeleer gelijk aan een krokodil, een
zeemonster, dat in de rivieren kwam opduiken om het hel-
dere water van de stroomen, de levensbron voor andere
volken, met uw pooten te vertroebelen en modderig te
maken.

3	 Zoo spreekt de Heere HEERE:
Als een krokodil zult gij gevangen worden. Mijn net

zal Ik over u uitbreiden. Vele , volkeren zullen er aan te pas
komen om Mijn, oordeel aan u te voltrekken. In Mijn garen
zullen zij u uit de rivier optrekken. Dan werp Ik u op het
droge, wat uw wissen dood ten gevolge zal hebben. Op het
open veld zal Ik u neersmijten, waar gij een welkom aas
zult zijn voor vogels en wilde dieren. Al het gevogelte des
hemels zal 1k op u laten neerstrijken en het gedierte der
gansche aarde zich aan u laten verzadigen. Zoo zullen
andere volken van uw ondergang profijt trekken, terwijl

5 gansch Egypteland daarentegen door uw aas en bloed ver-
ontreinigd zal worden. De overblijfselen van uw aas zal Ik
over g,eheel Egypte verspreiden, zoodat de bergen er mee

6 bedekt en de dalen er mee gevuld zullen worden. Ja, de
geheele aarde zal het schouwtooneel zijn van uw ondergang;
met uw uitvloeiend vocht zal Ik haar drenken; uw bloed
zal rijzen tot de bergen en de valleien zullen vol worden
van uw water.

7 Zelfs ook aan den hemeltrans zullen de gevolgen van
uw ondergang zich doen. gelden. Uw val, de ineenstorting
van uw wereldmacht, is voorspel van de ineenstorting van
alle Gode-vijandige wereldmachten op den dag des
HEEREN 1 ), waarop de tegenwoordige hemel en aarde door
het vuur van het eindgericht zullen vergaan.

Gij 5 Farao, gij waart als een blinkende ster 2 ). Wanneer

1) Vgl. 30 :2: de dag des HEEREN over Egypteland.
2) Koningen werden vaak bij sterren vergeleken, zie Jes. 14 : 12, waar de

koning van Babel „morgenster" genoemd wordt; vgl. Num. 24 : 17 en Openb.
22 : 16.
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Ik u uitblusch en van uw glans beroof, zal Ik den hemel
bedekken en zijn sterren verduisteren. De zon zal 1k met
een wolk overdekken en de maan zal Naar licht niet doen

8 schijnen. Alle stralende hemellichten zal Ik om uwentwil
verdonkeren, en duisternis zal 1k over uw geheele land
brengen, spreekt de Heere HEERE, opdat uw ondergang
en de vernietiging van uw wereldrijk het voorspel zij van
den grooten dag van het wereldgericht.

9 Daarbij zal schrik en ontzetting van vele volken en
koningen zich meester maken. Het hart der volken zal 1k
doen beven van angst, als zij het bericht van uw ondergang
zullen vernemen. Zelfs tot in landen die gij niet kent, zal

10 de tijding daarvan doordringen. Ontzetting zal om uwentwil
de volken aangrijpen, en hun koningen zullen van schrik
de haren ten berge rijzen, als Ik Mijn zwaard voor hun
aangezicht zwaaien zal. De val, van u, naar wien zij als
hun redder en beschermer Madden opgezien, zal hen doen
huiveren over het lot, dat nu hunzelf te wachten staat, en
zonder ophouden zullen zij sidderen, een ieder voor zijn
leven, ten dage van uw val.

11	 Want zoo zegt de Heere HEERE: Mijn zwaard, dat Ik
over u zal doen komen, is het zwaard van den koning van

12 Babel, die met zijn helden uw menschenmenigte met het
zwaard vellen zal. Het gruwzaamste onder de volken zijn
die Babyloniers. Veroveren en verwoesten zullen zij Egypte.
Zijn grootheid en macht, waar Egypte zoo trotsch op was,

13 zullen zij vernielen en zijn menschenmenigte verdelgen. Zoo
zal het vruchtbare Nijldal van bewoners beroofd worden.
Zelfs ook het vee en alle dieren, die nu aan den Nijloever
leven, zal 1k vandaar verdelgen, dat er geen beest meer te
zien zal zijn. Geen menschenvoet noch hoef van eenig stuk
vee zal het water van Egypte's stroomen meer vertroebelen
of modderig maken. Zoo zal Ik een einde maken aan het
gewelddadig drijven en woelen van Egypte's wereldmacht,
waardoor steeds weer onrust gebracht werd onder de volken.

15 Daarna echter, als Egypte's wereldmacht vernietigd zal
zijn, als Ik Egypteland gemaakt zal hebben tot een
woestenij, en het land beroofd zal zijn van wat er in was,
en 1k de inwoners geslagen zal hebben, zal Ik nog weer

14 een tijd van zegen. voor Egypteland doen aanbreken. De
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opgewoelde modder van zijn wateren zal Ik doen bezinken,
zoodat ze als heldere stroomen vlieten zullen, ja, met olie-
beken zal Ik het land zegenen 1 ). Door de levenskracht van
Mijn Woord en Geest zal ook Egypte in het Messiaansche
heil mogen deelen. En zoo zullen zij tot de erkentenis
komen, dat Ik de HEERE ben.

16 Dit is een klaagzang, dien men over Egypte aanheffen
zal. Waar er in Egypte zelf niemand zijn, zal om de dooden
te beweenen, zullen nu de volken, die eertijds zoo hoog
tegen Egypte hebben opgezien, als de klaagvrouwen op-
treden om de doodenklacht over Egypte en al zijn menschen-
menigte aan te heffen, spreekt de Heere HEERE. Zoo zal
Egyypte bij zijn ondergang ook nog den spot der volken
te verduren hebben.

g. Treurmarsch over Egypte's nederdaling
in de onderwereld.

17 Veertien dagen later, op den vijftiende van diezelfde
laatste maand van het twaalfde jaar van de wegvoering van
koning Jojachin 2 ), geschiedde het woord des HEEREN al-
dus tot mij: .

18 Menschenkind, hef een jammerklacht aan over Egypte's
trotsche menschenscharen. Doe hen, met uw weeklacht be-
laden, neerdalen in de onderwereld, waar ook andere mach-
tige, heerlijke volken reeds zijn neergedaald.

19 Zoudt gij meenen, Egypte, dat gij liefelijker waart dan
andere volken, en dat u daarom een beter lot te wachten
stond dan die anderen getroffen heeft?

Laat uw inbeelding maar varen, Farao!
Daal of tot in de benedenste diepte van de onderwereld:

Uw plaats is niet in het hooger gelegen en meer eervolle
gedeelte van het doodenrijk, bij de helden en bij degenen,
wien een eervolle begrafenis te beurt gevallen is. Nog dieper
moet gij neerdalen, bij de verslagenen door het zwaard,
wier beenderen op het slagveld zijn verbleekt. In de be-

1) Oliebeken zijn in de Schrift beeld van rijken goddelijken zegen, zie Job
29 : 6, Dent. 32 : 13.

2) Vgi. 32 : 1.
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nedenste deelen van de onderwereld, diar is uw plaats!
Leg daar u neder, bij de onbesnedenen! 1)

20 Farao en zijn menigte, zij zullen vallen te midden van
de door het zwaard verslagenen! Het zwaard is aan den
voltrekker van het gericht reeds in handen gegeven 2 ). —
Kom met uw helden 3 ), koning van Babel, om Egypte met
al zijn trotsche menschenscharen met uw zwaard neer te
stooten in de onderwereld! —

21 De voornaamsten der helden uit het doodenrijk spreken
over Farao en over zijn bondgenooten, die reeds voor hem
in de onderwereld afgedaald zijn.4)

„Hetzelfde lot, dat de andere door God geoordeelde
volken en wereldheerschers getroffen heeft, is nu ook
Egypte ten deel gevallen! Nu zijn ook zij afgedaald in de
onderwereld! Daar liggen zij nu, Farao en zijn helpers, als
onbesnedenen, verslagen door het zwaard!"

22	 Een gansche rij van eertijds machtige volken is het, die
Farao bij zijn nederdalen in de onderwereld aantreft.

Daar ligt allereerst Assur, de geheele menigte van het
weleer zoo machtige Assyrische wereldrijk; de koning van
Assur, als door zijn lijfwacht omringd door de graven der
zijnen. Daar liggen ze, verslagen, gevallen door het zwaard!

23 Van het toppunt van aardsche grootheid zijn zij neerge-
tuimeld in de onderste diepte van de onderwereld. Gedaan
is het met hun glorie en macht, waardoor zij schrik rondom
zich verspreid hebben in het land der levenden en volken
voor zich hebben doen. beven. Nu, in het rijk der dooden,
is geen plaats der eere hun beschoren. Zij hebben hun
graven achter in den kuil, aan het uiterste einde van het
doodenrijk 5 ). Daar liggen zij, als onteerden, met schande
overladen, verslagen als zij zijn, gevallen door het zwaard!

24	 Daar is verder Elam, de gansche menigte van het voor-

Zie bij 31 : 18; al hadden de Egyptenaren ook de gewoonte van de be-
snijdenis, voor Ezechiel golden zij toch als onbesnedenen.

2) Vgl. 30 : 11.
3) Vgl. 32 : 11, 12.
4) Zie 30 : 8.
5) Troelstra in T.U. herinnert hier ter vergelijking aan het oude gebruik,

om zelfmoordenaars en misdadigers in een afzonderlijken hoek van het kerk-
hof of in ongewijde garde te begraven, a.w. blz. 93.
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malige Elamitische rijk, de onderdanen rondom het graf
van hun koning. Verslagen zijn zij, die dappere krijgers, ge-
vallen door het zwaard, en onbesneden afgedaald in het
land van de onderwereld. Voorheen een schrik voor de vol-
ken in het land der levenden, nu moeten zij hun smaad

25 dragen met hen, die in den kuil zijn neergedaald. Te mid-
den van verslagenen heeft men hun een ligplaats bereid;
de koning in zijn graf omringd door de graven zijner
menigte. Allen tesamen onbesnedenen, verslagen door het
zwaard. Omdat zij schrik verspreid hebben in het land der
levenden, dragen zij nu hun smaad met hen, die in den kuil
zijn neergedaald. Daar liggen ze, onteerd, met schande over-
dekt, te midden van de verslagenen!

26 Verder is daar Mesech-Toebal 1 ), al hun menigte rond-
om het graf van hun koning. Daar liggen zij nu als ver-
slagenen met het zwaard, omdat zij voorheen schrik ver-

27 spreid hebben in het land der levenden. Onbesnedenen zijn
zij, maar geen plaats bij de helden der onbesnedenen is hun
bereid; bij de helden, die met eerbetoon begraven en met
hun krijgswapenen in het doodenrijk neergedaald zijn en
wier zwaard hun daar tot hoofdpeluw dient. Zulk een eer
is hun niet te beurt gevallen. Als de anderen moeten zij
hun smaadheid nu dragen; de straf voor hun wandaden
wordt nu zelfs aan hun gebeente nog voltrokken, omdat zij
in het land der levenden door hun wilde gruweldaden zelfs
voor de helden een schrik zijn geweest.

28 Zoo zult ook gij, trotsche Farao van Egypte, te midden
van onbesnedenen tot verpletterens toe neergestooten wor-
den en nederliggen bij die door het zwaard zijn verslagen.

29 Niet alleen echter de groote en ver-verwijderde wereld-
machten: Assur, Elam en Mesech-Toebal, zijn daar in de
onderwereld neergedaald. Ook andere volken, van dichter-
bij, die geen wereldbeheerschende rol hebben gespeeld, yin-
den daar hun plaats.

Edom is daarlieen gegaan, met zijn koningen en al zijn
vorsten. Ondanks hun heldhaftigheid vinden zij een plaats
in de onderwereld bij de door het zwaard verslagenen. Bij

1) Misschien hier vertegenwoordigers van de Scythen, langen Aid de schrik
van West-Azie, vgl. bij 27 : 13.
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de onbesnedenen liggen zij en bij degenen, die in den kuil
zijn neergedaald.

30 Daarheen zijn ook gegaan de vorsten van het Noorden,
waaronder de Syrische vorsten van Damaskus en Hamath
en Arpad, al de Noorder-vorsten tegader met alle Sidoniers,
die met de verslagenen zijn, neergedaald. Ondanks hun
schrik-aanjagende dapperheid zijn, zij te schande geworden;
als onbesnedenen liggen zij bij de door het zwaard ver-
slagenen, en dragen hun smaad met degenen die in den
kuil zijn neergedaald.

31 Deze alien zal Farao zien bij zijn indalen in de be-
nedenste deelen van de onderwereld, achter in den kuil.
Dan zal de aanblik van zooveel lotgenooten Farao een
troost zijn over zijn eigen droevig lot, dat hemzelf en zijn
men.schenscharen getroffen heeft, verslagenen als zij zijn
door het zwaard, Farao en zijn gansche krijgsmacht, spreekt

32 de Heere HEERE. Want hij heeft slechts schrik ver-
spreid 1 ) in het land der levenden. Daarom zal hij de voile
straf daarvoor nu dragen, Farao met al zijn menschen-
menigte, te midden van de onbesnedenen en de door het
zwaard verslagenen in de onderwereld, spreekt de Heere
HEERE.

1 ) De Hebr. tekst leest hier: Ik heb schrik doen verspreiden. De hier ge-
volgde vertaling is met Noordtzij en Troelstra een wijziging naar de Arameesche
parafrase, de Targoem; er is nu overeenstemming met wat van de andere vol.
ken gezegd is in vs. 23, 24, 25, 26, 27 en 30.
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TWEEDE HOOFDDEEL: HET BOEK DES HEILS.

A. INLEIDING.

1. De verantwoordelijkheid van pro feet en yolk.

	33 : 1	 Het woord des HEEREN geschiedde aldus tot mij:
2 Menschenkind, tot nu toe zijt gij oordeelsprediker ge-

weest, waar gij hebt moeten spreken van den komenden
ondergang van Jeruzalem. Waar Jeruzalems val nu werke-
lijkheid geworden is, zal van nu of uw profetische werk-
zaamheid een ander karakter dragen, en zult gij tot uw
volksgenooten mogen spreken van heil en herstel, opdat zij
weten, dat afbraak niet Mijn einddoel is, maar slechts mid-
del tot vernieuwing en herleving. Ook in uw voorgaande
profetische werkzaamheid hebt gij die belofte van herstel
reeds terloops mogen doen hooren 1 ), nu zult gij hun die
echter nog breeder en nadrukkelijker mogen verkondigen.

Daarbij zal uw profetisch woord zich vooral tot den
enkeling te richten hebben, om dezen te redden voor het
nieuwe Israel.

Opdat zij echter diep doordrongen mogen zijn van de
zware verantwoordelijkheid, die daarmede gelegd wordt niet
alleen op u, maar ook op alien die u hooren, nu gij prediker
zult mogen zijn van het nieuwe werk, dat Ik om Mijn Naams
wil in het midden van Israel aanvangen zal, zult gij aldus
tot uw volksgenooten daarvan spreken:

Wanneer 1k het zwaard over een land breng, dat er een
vijandelijke aanval te duchten is, en de inwoners des lands
nemen er een uit hun midden, dien zij aanstellen als wach-
ter om bij de nadering des gevaars hen te waarschuwen, op-
dat zij zich tijdig in veiligheid mogen stellen, en die wach-

1 ) Vgl. 26 : 20, 28 :25 vv., 29 :21.
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3 ter ziet het zwaard over het land komen en hij blaast op den
4 hoorn om het yolk te waarschuwen. — als iemand dan wel

het alarmsignaal hoort, maar zich daardoor niet laat waar-
schuwen, zoodat het zwaard komt en hem wegneemt, dan
is die man zelf de schuld van zijn gewelddadigen dood.

5 Hij heeft het hoorngeschal wel gehoord, maar zich daardoor
niet laten waarschuwen; de voile verantwoordelijkheid daar-
voor rust dan op hem zelf, terwijl hij, als hij zich had laten
waarschuwen, zijn leven zou hebben gered.

6 Als de wachter echter wel het zwaard ziet komen, doch
niet op den hoorn blaast om het yolk voor de nadering van
het gevaar te waarschuwen, en het zwaard komt dan en
neemt iemand van hen weg — ook dan nog sterft er
niemand onschuldig, het is zijn eigen zonde, waarom hij
stierf, maar zijn bloed zal 1k van de hand des wachters
eischen. Omdat hij niet gewaarschuwd heeft, staat hij schul-
dig, daarom zal 1k hem straffen voor het laten omkomen
van anderen.

7 Welnu, menschenkind, daarin ziet gij uw taak en uw
verantwoordelijkheid u voor oogen gesteld. Tot een wachter
over het huis Israels heb 1k u aangesteld. Zoo moet gij, als
een wachter die waakt over de veiligheid van de hem toe-
vertrouwde stad, ten alien tijde gereed staan om te waar-
schuwen, zoodra er gevaar dreigt voor de zielen van hen,
die 1k aan uw opzicht heb toevertrouwd. Als gij uit Mijn
mond een woord van strafdreiging hooren zult over god-
deloosheid en zondig levensgedrag, dan moet gij hen van

8 Mijnentwege waarschuwen. Voor ieder lid van het yolk in
het bijzonder draagt gij verantwoordelijkheid.

Als 1k tot den goddelooze zeg: „Gij zult zeker sterven",
en gij waarschuwt hem niet en gij zegt nets om hem of te
manen van zijn zondig gedrag, dan zal die goddelooze wel
sterven, en dat zal dan zijn eigen schuld zijn, maar door uw
zwijgen staat gij schuldig aan zijn dood. Daarom zal 1k zijn
bloed van uw hand eischen.

9 Als gij hem echter wel gewaarschuwd zult hebben, dat
hij toch breken zou met zijn zondig gedrag en zich daarvan
zou bekeeren, maar hij wil naar uw waarschuwing niet luis-
teren, en hij bekeert zich niet van zijn zondigen wandel,
dan zal hij tot straf voor zijn ongerechtigheid wel sterven,
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maar gij gaat dan vrij uit en draagt daar geen verantwoorde-
lijkheid voor. Gij, gij hebt uw leven dan gered1).

10 Nu dan, menschenkind, daarom moet gij het huis Israel
nu oproepen tot bekeering. Doffe vertwijfeling maakt zich
van hen meester bij het vernemen van de tijding van
Jeruzalems val. Zij gevoelen het schuldige verleden als een
onafwentelbaren last en meenen, dat er geen leven meer
mogelijk is. Hebben zij vroeger hun ballingschap geweten
aan de schuld hunn.er vaderen 2 ), nu gevoelen zij den last
van hun eigen zonden zoo zwaar, dat zij zich onder den
druk daarvan voelen wegzinken in den dood. Wanhoop is
er bij het yolk, maar geen gebrokenheid des harten. Zij
spreken wel van hun eigen schuld, maar het is geen erken-
nen van Mijn recht en geen billijken van Mijn weg, dien Ik
met hen gehouden heb. En daartoe zal het toch bij hen
moeten komen. Zij redeneeren almaar op deze manier: Wij
gaan gebukt onder den schuldenlast van onze overtredingen
en zonden, en daardoor teren wij weg 3 ) en gaan ten onder
in het land der ballingschap — hoe zouden wij dan nog
leven?

11	 Te midden van die verslagenheid moet gij echter onge-
schokt blijven. Daarom zult gij tot hen zeggen:

Zoo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere HEERE,
Ik zweer u, dat Ik geen behagen heb in den dood des god-
deloozen, maar daarin heb Ik behagen, dat de goddelooze
zich bekeert van zijn zondig gedrag, opdat hij in het leven
blijve.

Bekeert u daarom, bekeert u van uw booze wegen,
huis Israel, opdat gij niet sterft, maar leven moogt 4).

12 Zoo moet gij hun vertwijfeling bestrijden, menschen-
kind, opdat zij verstaan mogen dat Ik wel straf over de
zonden komen doe, maar dat er bij bekeering genade is
voor den berouwhebbenden zondaar.

Daartoe moet gli aldus tot uw volksgenooten spreken:
Als er een vrome is, die van zijn vroomheid zich af-

keert en overtreden gaat, dan zullen zijn vroegere vrome

1) Vgl. 3 : 17-19.
2) Zie 18 : 2.
3) Vgl. Lev. 26 : 39.
4) Vgl. 18 : 23, 30 vv.
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daden hem niet redden van den dood. En als er een godde-
looze is, die zich bekeert van zijn goddeloosheid en van zijn
zonden die hij gedaan heeft, dan zal zijn vroegere godde-
loosheid hem niet doen. omkomen1).

13 Als Ik tot den vrome zeg: „Gij zult zeker in het leven
blijven", en hij gaat dan, steunende op zijn vroegere vroom-
heid, onrecht doen, dan zullen al zijn goede daden van
voorheen niet in rekening gebracht worden, maar om zijn
slechtheid, die hij gedaan heeft, zal hij sterven.

14 Doch als 1k tot den goddelooze zeg: „Gij zult zeker
sterven", en hij bekeert zich van zijn zonde, en hij doet
voortaan recht en gerechtigheid: hij geeft het pand terug2),
en hij vergoedt het geroofde 3 ) en hij wandelt in de in-
zettingen die ten leven zijn, zoodat hij voortaan geen on-

16 recht, meer doet — zoo zal hij zeker in het leven blijven en
niet sterven. Geen van zijn zonden, die hij vroeger gedaan
heeft, zal hem in rekening gebracht worden. Recht en ge-
rechtigheid heeft hij gedaan, daarom zal hij in het leven
blijven.

17 Dit is het heilig recht, dat aan Mijn handelingen ten
grondslag ligt. Uw volksgenooten zeggen wel: „De weg des
Heeren is niet zuiver recht." Zij meenen, dat Ik door wille-
keur Mij laat leiden, en dat Ik hen to zwaar straf. Al be-
schuldigen zij zichzelf, zij zoeken de schuld van hun ellende
toch niet bij zichzelf alleen. Daarom is hun eigen weg niet
zuiver recht.

18	 Als een vrome zich afkeert van zijn vroomheid en on-
19 recht gaat doen, dan zal hij daarom sterven. En als een

goddelooze zich bekeert van zijn goddeloosheid en recht en
gerechtigheid gaat doen, dan zal hij daarom leven.

20 Zoo wordt Mijn handelwijze door heilige, onverander-
lijke wetten bepaald. Mijn daden tegenover den mensch
richten zich met stipte rechtvaardigheid naar de wijze,
waarop de menschen zich gedragen jegens Mijn wet. En
zoudt gij dan nog durven zeggen: „De weg des Heeren is
niet zuiver recht"?

1) Vgl. 18 : 21, 24.
2) Vgl. 18 : 5 vv.
3) Vgl. Ex. 22 : 1, 4.
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1k zal u richten, een ieder naar zijn weg, huffs Israel! 1)
Stipt naar de daden des menschen zal 1k vonnis vellen,

waarbij de vraag van dood of leven beslist zal worden door
ieders persoonlijke verhouding tegenover Mijn inzettingen.

2. Het bericht van Jeruzalems val.

21 In het twaalfde jaar van onze ballingschap, op den
vijfde van de tiende maand 2 ), kwamen er ballingen tot ons
in Tel-Abieb, die den ondergang der stad overleefd hadden,
met de tijding: „De stad is geslagen., stad en tempel zijn
verwoest en met vuur verbrand."

22 's Avonds voor die ontkomen vluchtelingen tot ons
kwamen, was de hand des HEEREN op mij gekomen. Naar
Zijn belofte, die de HEERE mij gegeven had 3 ), opende de
HEERE mu mijn mond, ter zelfder tijd dat de tijding van
Jeruza1ems val door die ontkomen vluchtelingen tot ons
kwam. Mijn mond werd geopend en er kwam een einde aan
mijn belemmering in het vrije gebruik mijner spraakor-
ganen 4). Zoo zorgde de HEERE voor mijn volledig eer-
herstel tegenover mijn medeballingen, die mijn voorzegging
van Jeruzalems val met star ongeloof verworpen hadden en
mij gehouden hadden voor een, die immer in raadsel-
spreuken sprak 5 ). God Zelf had nu op mijn oordeels-
prediking het zegel gezet. Terwijl mijn medeballingen ver-
stomden door smart, behoefde ik niet meer te verstommen,
maar mocht vrijuit tot mijn yolk spreken om het heil van

1) Vgl. 18 :25, 29 vv.
2) Dec. 586—Jan. 585. Het was dus ongeveer anderhalf jaar na de innamc

der stad (Juni—Juli 587; Jer. 39 : 2) en na de verwoesting van stad en tempel
(Juli—Aug. 587, II Kon. 25 : 8 v.). Wanneer we bedenken dat de reis van Ezra,
wien toch zeker alle middelen ter beschikking zullen hebben gestaan om de
grootste spoed te betrachten, 108 dagen geduurd heeft (Ezra 7 : 9, 8 : 31) en
we denken aan de heerschende verwarring ten gevolge van de krijgsverrichtingen,
dan behoeft het niet al te zeer te verwonderen dat het 1 1/2 jaar duurde, al-
vorens de uit Jeruzalem ontkomen vluchtelingen in Tel-Abieb aankwamen. Het
is daarom niet noodig of te wijken van den overgeleverden Hebr. tekst en met
de Syrische vertaling, de Pesjitto, te lezen: het elide jaar.

'3 ) Zie 24 : 25-27.
4) Zie 3 : 26.
5) 20 : 49.
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den nieuwen dag en den herbouw van het in puin liggende
huis Israel hun te verkondigen.

3. Boetprediking na Jeruzalems val.

23	 En het woord des HEEREN geschiedde tot mij, zeg-
gende:

24 Menschenkind, ook na Jeruzalems val zijn er hier en
daar nog gewapende benden in het land achtergebleven, die
in holen en bergvestingen zich hebben staande gehouden
en verblijf houden in de puinhoopen van de verwoeste
plaatsen rondom Jeruzalem 1 ). Deze menschen hebben door
de gebeurtenissen echter niets geleerd. Zooals eenmaal, na
Jojachins wegvoering, Zedekia en zijn kring, zoo meenen
nu zij, dat zij de erfgenamen zijn van de belofte, aan Abra-
ham eenmaal gegeven, en dat zij de erfbezitters zijn, die
het land der vaderen uit Mijn hand tot hun bezitting ont-
vangen hebben. Want zoo is hun gedachtengang: Abraham,
was maar een eenling, en toch werd het land hem ter be-
zitting gegeven, wij zijn echter velen in aantal, met hoe-
veel te meer recht mogen wij ons dan tot bezitters van het
land rekenen. Want aan Abraham werd het land gegeven
met het oog op zijn nakomelingen, en dat zijn wij, die
Abrahams nakroost zijn2).

25 Daarom moet gij dien ijdelen waan den bodem inslaan,
menschenkind, en als wachter uw taak nu vervullen, door
hun zonde hun vOOr te houden, opdat zij verstaan mogen,
hoe ver zij van Abraham of staan, van zijn geloof en van
zijn vroomheid, en dat zij daarom geen recht hebben, die
belofte, aan Abraham eenmaal gedaan, op zichzelf toe te
passen. Daarom zult gij tot hen zeggen:

Zoo zegt de Heere HEERE: Op allerlei wijze is uw
levensgedrag met Mijn heilige wet in strijd, door uw over-
tredin.gen op het terrein van den eeredienst, waar uw afval
van Mij zoo scherp aan het licht treedt, en door uw zondige
verhoudingen in het sociale leven, zoodat gij aan schending

1) Dat zijn de menschen bedoeld in II Kon. 25 : 12, 22, Jer. 39 : 10, 40 : 5 vv.,
die niet met Azarja en Jochanan naar Egypte getrokken waren, Jer. 43.

2) Vgl. Matth. 3 : 9, Joh. 8 : 33, 39.
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zoowel van de eerste als van de tweede tafel van Mijn
heilige wet u schuldig maakt. Tegen Mijn uitdrukkelijk
verbod in 1 ) eet gij vleesch, dat van bloed niet gereinigd
is 2 ), en naar uw vuile godenbeelden heft gij uw oogen op
om van hen hulp te verwachten 3 ) en gij laadt bloedschuld
op u door het ter dood brengen van onschuldigen — en
dan zoudt gij nog meenen, dat gij het land tot een bezitting

26 uit Mijn hand ontvangen zoudt? Gij verlaat u op uw zwaard,
waar gij meer verwacht van onderdrukking en geweld dan
van recht en gerechtigheid, en gij doet gruwelijke dingen,
waar gij de een de vrouw van den ander verontreinigt —
en dan zoudt gij nog meenen, dat u het land toekomt!?

27	 Menschenkind, zoo zult gij Mijn woord hun over-
brengen:

Zoo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere HEERE,
zoo Ik over al deze dingen het gericht niet zal doers komen.
Die in de puinhoopen en de verwoeste plaatsen wonen,
zullen door het zwaard vallen 4 ), en die op het open veld
zijn, zullen aan het wild gedierte tot spijs gegeven worden,
terwijl de overgeblevenen, die in de bergvestingen en holen
een laatste wijkplaats gevonden hebben, door de pest zullen
worden weggemaaid.

28 Ik zal het land maken tot een woestenij en een. ver-
woesting 5 ) , zijn trotsche pracht zal een einde nemen. Alle
hoogmoed zal gebroken worden. Israels bergland zal een
verlaten woestenij wezen, waar niemand meer een voet zet.

29 Zoo zullen zij tot de erkentenis komen, dat Ik de
HEERE, de VerbondsGod, ben, Die niet alleen de Getrouwe
ben in het vervullen van Mijn verbondsbeloften, maar ook
de Geduchte in Mijn verbondswraak, als zij Mijn strafoor-
deelen ondervinden zullen, waardoor Ik het land van melk
en honig maak tot een woestenij en een verwoesting van
wege al hun gruwelen, die zij gedaan hebben.

1) Gen. 9 : 4, Lev. 3 : 17, 7 : 26 v., 17 : 10 v., 14; 19 : 26 en andere plaatsen.
2) Vgl. I Sam. 14 : 32.
3) Vgl. 18 : 6.
4) Een woordspeling, die in vertaling niet weer te geven is: die in de

cheraboot zijn, zullen door het chêreb vallen. Misschien heeft de profeet hier
het oog op den veldtocht van Nebukadnezar in 583, zie Jer. 52 : 30.

5) Weder een woordspeling: sjemamah en mesjammah.
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30 Gij echter, menschenkind, gij moet nu door de schijn-
bare belangstelling van uw medeballingen u niet laten mis-
leiden, als zouden zij uw prediking nu ook ter harte nemen.
Zij hebben het zeer zeker druk over u. Zij spreken over
u in het openbaar en in het verborgen, op straat en in hun
huizen, en zij zeggen tot elkander: Komt, laten we eens
gaan hooren wat voor een woord er voor ons is van den

31 HEERE! En terwijl vroeger alleen de oudsten tot u
kwamen 1 ), komt nu het yolk in heele drommen opzetten,
en dan zetten zij zich voor u neer, alsof zij als Mijn yolk
waarlijk Gods woord van u zouden willen hooren, maar
dat is niet anders dan ijdele nieuwsgierigheid. Want zij
doen er niet naar. Zij doen alleen, waar zij zelf lust in
hebben, wat naar hun eigen smaak is, terwijl hun hart naar
den mammon uitgaat en bedacht is op geld en goed, en

32 eer en aanzien. Maar intusschen luisteren zij toch naar uw
woorden, en laten zich bekoren door de wijze, waarop gij
van uw opdracht u kwijt. Gij zijt hun, als een minnezanger,
als een die liefdesliederen zingt. Zij prijzen u als een ge-
oefend speler met schoone stem, maar drijven intusschen
den spot met u. Door den vorm van uw voordracht worden
zij geboeid, maar van den inhoud van wat gij zegt, trekker
zij zich niets aan. Daarom is er wel ontroering bij hen,
maar geen. bekeering. Zij hooren uw woorden, maar nemen
ze niet ter harte.

33 Wanneer echter uw prediking in vervulling gaat — en
dat zal zeker gebeuren! — dan, zullen zij — maar dan to
laat! — tot de erkentenis komen, dat er een profeet in hun
midden geweest is! 2)

B. TROOSTPREDIKING VOOR HET VOLK DES HEEREN.

1. De HEERE Zelf de goede Herder van Zijn yolk.

a. De ontrouwe herders afgezet.

	34 : 1	 En het woord des HEEREN geschiedde aldus tot mij:

	

2	 Menschenkind, profeteer tegen Israels herders, tegen de

1) 8 : 1, 14 : 1, 20 : 1.
2) Vgl. 2 : 5.
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koningen en tegen de vorsten en oudsten, die mede deel
van de regeering uitmaken.; profeteer tegen die herders
en zeg:

Zoo zegt de Heere HEERE: Wee Israels herders, die
zichzelf weiden.! die alleen voordeel en genot van de kudde
willen hebben, maar niet voor haar willen zorg dragen;
die meenen dat het yolk er is ter wille van den koning en
het tegendeel gedaan hebben van wat van hen verwacht
mocht worden! Of moeten de herders niet de schapen
weiden en voor het welzijn van de kudde zorg dragen?

3 Maar gij eet het vette van de kudde en met de wol
kleedt gij u; het gemeste slacht gij. Gij wilt wel voordeel
van de kudde genieten en hebt op allerlei wijze het yolk
uitgebuit, maar om het welzijn van de kudde hebt gij u

4 niet bekommerd. Zoo totaal hebt gij de kudde verwaar-
loosd, dat gij het zwakke niet hebt gesterkt en het kranke
niet hebt genezen. Wat gekwetst was, hebt gij niet ver-
bonden, en wat omzwierf niet teruggebracht, en het afge-
dwaalde niet opgezocht, maar met wreed en hard geweld
hebt gij over hen heerschappij gevoerd 1).

5 Zoo raakten Mijn schapen verstrooid, omdat er geen
trouwe herder was, die voor hen zorg droeg. En in die
verstrooiing werden zij ten prooi aan al het wild gedierte
des velds. Door uw optreden ging het verband uit het yolk
teloor; het yolk viel uiteen, en tal van groepen verspreid-
den zich onder de heidenvolken, wier godsdienst zij aan-

6 vaardden en waar zij roemloos ondergingen. Op alle bergen
en op alle hooge heuvels dwaalden Mijn schapen road 2).
Mijn, yolk werd een dolende kudde, over de geheele aarde
verstrooid, zonder dat er iemand was, die zich om hen
bekommerde of naar hen zocht.

7	 Daarom, gij trouwelooze herders, hoort des HEEREN
woord:

8 Zoo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere HEERE,
omdat Mijn schapen ten roof werden, en omdat Mijn
schapen een prooi werden voor al het wild gedierte des

1) Vgl. Lev. 25 : 43, 46, waar het, evenals hier, terugwijst naar Ex. 1 : 13, 14:
de geweldmaatregelen van Farao ter onderdrukking van het yolk Israel.

2) Vgl. I Kon. 22 :17.
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velds, wijl er geen trouwe herder was die voor de schapen
zorg droeg, en Mijn ;herders, die Ik over Mijn schapen aan-
gesteld had, zich om Mijn schapen niet bekommerden, maar

9 zichzelf weidden, doch voor Mijn kudde niet zorg droegen,
daarom, gij ontrouwe herders, hoort des HEEREN woord:

10	 Zoo zegt de Heere HEERE:
Zie, Ik zal tegen die herders opkomen. Zij hebben

naar de kudde niet gevraagd, nu zal Ik de kudde vragen
van hen en Mijn schapen van hun hand eischen. Ik zal er
een eind aan maken, dat zij Mijn schapen weiden, zoodat
die herders zichzelf niet meer zullen kunnen weiden. Zij
hebben de kudden willen opeten, maar Ik zal Mijn schapen
van hun mond redden, zoodat die hun niet meer ten
prooi zijn.

b. Israels kudde door den HEERE Zelf verzameld
en verzorgd.

11	 Zoo zegt de Heere HEERE:
Wijl er niemand is, die zich om Mijn kudde bekommert

of voor haar zorg draagt, daarom zal Ik Zelf naar Mijn
schapen vragen. en Mij over hen ontfermen en liefdevol voor

12 hen zorg dragen. Zooals een trouwe herder voor zijn kudde
zorg draagt, als zijn schapen uit elkander geraakt en ver-
strooid zijn, zoo zal Ik voor Mijn schapen zorg dragen en
ze redden uit alle plaatsen, waarheen ze verstrooid zijn ten
dage der donkerheid en der duisternis. Mijn yolk, dat als
een uiteengeslagen kudde is, zal Ik verlossen uit de macht
van hen, onder wier heerschappij zij gekomen zijn ten dage

13 des gerichts over Jeruzalem. Ik zal ze nit de volken nit-
voeren en uit de landen verzamelen, en zal ze naar hun
eigen land brengen. En daar zal Ik zorg dragen voor over-
vloedig voedsel en goede rust. Op de bergen. Israels zal Ik
ze weiden, in de valleien en in alle bewoonbare plaatsen

14 des lands. Op een goede weide zal Ik ze weiden en op
Israels berghoogten zal hun weideplaats zijn; daar zullen
zij op een goede weideplaats nederliggen en een vette weide
hebben op de bergen Israels.

15 Zoo zal Ik Zelf als herder voor Mijn schapen zorg
dragen. Ik Zelf zal Mijn schapen weiden en zal ze rustig
doen nederliggen, spreekt de Heere HEERE.
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16 In tegenstelling met die trouwelooze herders zal Ik het
afgedwaalde opzoeken en het omzwervende terugbrengen;
het gekwetste zal Ik verbinden en wat krank is versterken.
Het vette en sterke echter, de rammen en bokken, die het
zwakke verdringen en vertreden, en water en weide voor
hen verderven, zal Ik verdelgen. Zoo zal Ik naar recht Mijn
kudde weiden en de rijken en machtigen des yolks, die het
geringe en arme verdrukken en met hardheid bejegenen,
met strengheid straffen.

17 Want ook in de kudde zelf, binnen den kring des yolks,
heerschen misstanden, waar er zijn die misbruik maken van
hun macht en alles voor zich opeischen en levers van ge-
weldpleging en bedrog.

Daarom, Mijn schapen, zoo zegt de Heere HEERE: 1k
zal ook richten tusschen de schapen onderling en gericht
oefenen over de rammen en de bokken.

18 Is het u niet genoeg, zelf de beste weiden of te weiden,
dat gij wat van uw weide overblijft, ook nog met uw pooten
vertrapt? Is het u niet genoeg, zelf het bezonken, heldere
water te drinken, dat gij ook nog de rest met uw pooten

19 troebel maakt, zoodat Mijn schapen het door uw pooten
vertrapte moeten afweiden en het door uw pooten bevuilde
moeten drinken? Niet tevreden met zelf te genieten, be-
rooft gij bovendien anderen van wat hun nog ten goede
zou kunnen komen, en maakt gij in ruwen overmoed het
levers voor de maatschappelijk zwakken onmogelijk, waar
gij hun, op allerlei wijze telkens weer uw macht laat ge-
voelen en hen voor uw overmacht doet bukken.

20	 Daarom, zoo zegt de Heere HEERE: Voorwaar, hier
ben Ik Zelf om recht te spreken tusschen de vette en de

21 magere schapen. Omdat gij met schoft en schouder al het
zwakke wegdringt en met uw horens stoot, totdat gij ze
uit de weide verjaagd hebt, omdat gij op allerlei wijze aan
geweldpleging tegenover Mijn schapen u schuldig maakt,

22 daarom zal Ik Mijn schapen helpers, dat zij voor de kwaad-
willigen niet meer ten buit zullen zijn, maar overvloed van
water en weide ,hebben. Recht zal Ik doen tusschen de
schapen onderling; aan het geweld zal Ik een einde maken;
de zwakken zal 1k beschermen en de uitbuiters en onder-
drukkers van het yolk tuchtigen.
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c. De ware David des HEEREN herder.

23 Dan zal Ik ook aan de gedeeldheid van het yolk een
einde maken. Over de hereenigde stammen Israels 1 ) zal
Ik een herder aanstellen, die hen weiden zal; een herder
uit het huis Davids, die als een tweede David regeeren zal;
Mijn Knecht, dien Ik verkiezen za1 2 ) en die in Mijn naam
de kudde weiden. zal 3).

24 En Ik, de HEERE, Ik zal hun tot een God zijn, en
Mijn Knecht David een Vorst in hun midden, niet als de
koningen, waar gij zulke bittere ervaringen mee hebt opge-
daan, maar een Vorst, die slechts Mijn wil ten uitvoer
brengen en Mijn yolk naar Mijn wil regeeren zal. Ik de
HEERE heb het gesproken!

25 Dan zal Ik Mijn yolk ook met tijdelijke en geestelijke
zegeningen overladen. Een verbond des vredes zal Ik met
hen sluiten, waarbij de disharmonie van vroeger voor de
schoonste harmonie tusschen Mij en Mijn, yolk zal plaats
maken, omdat alleen Mijn wet Israel voortaan ten richtsnoer
zal zijn. Als zoo de eenheid tusschen Mij en Mijn yolk her-
steld zal zijn, zullen ook de gevolgen der zonde wijken. Het
wild gedierte zal 1k uit het land uitroeien, zoodat Mijn
yolk daarvoor geen vrees meer behoeft te koesteren; zelfs
in de woestijn, waar anders de meest gure dieren verblijf
houden, zullen zij veilig kunnen verkeeren, en in de bos-
schen kunnen slapen, zonder dat zij voor gevaren beducht

26 behoeven te zijn. Ja, yolk en land zal Ik tot een zegen
stellen. Op het land rondom Mijn heuvel Sion zal Ik den
regen ter rechter tijd doen neerdalen; geen vernielende
plasregens zullen het zijn, maar vruchtbaarmakende regens,
die 'outer zegen met zich brengen!

27 Een rijke oogst zal het gevolg zijn: het geboomte des
velds zal zijn vrucht leveren, en het land zijn opbrengst.
Als een vrij yolk zullen zij rustig en veilig wonen in hun
land, en zij zullen het ervaren, dat Ik de HEERE, de g,e-
trouwe VerbondsGod ben, als Ik aan de macht hunner onder-

1) Vgl. 37 :24 en Jer. 23 : 6.
2) Vgl. Jes. 42 : 1.
3) De vervulling hiervan zien we in den goeden Herder, Joh. 10 : 11 v., vgl.

Matth. 25 : 31 vv.
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drukkers een einde maak, als Ik de stangen van hun juk
verbreek 1 ) en hen verlos uit de hand dergenen, die hen
als slavers gebruikten.

23 Dan zullen zij den volken niet meer ten roof zijn, en
het wild gedierte der aarde zal hen niet meer verslinden,
maar veilig en rustig zullen zij wonen, zonder dat iemand

29 hen verschrikt. Door geen misoogst zal het land meer ge-
teisterd worden; met zulk een overvloedigen wasdom zal
Ik hen zegenen, dat er niet alleen niemand onder hen meer
aan den hongersnood zal ten prooi worden, maar dat de
omwonende volken zelfs daarvan spreken zullen.; zij zullen
niet langer meer geringschattend op dat arme yolk Israel
kunnen neerzien, en met smaad hen overladen, maar tot

30 de erkentenis komen. dat Ik, de HEERE, hun God, met hen
ben, en dat zij, het huis Israels, door Mij rijk gezegend,
Mijn yolk zijn, zegt de Heere HEERE.

31 Ja, gij zijt Mijn schapen, schapen Mijner weide. Zoo
wil Ik, uw God, tot u, nietige menschen, die uit de aarde
genomen zijt 2 ), Mij neerbuigen, zegt de Heere HEERE.

2. Seirs gebergte door den HEERE verwoest en Israels
bergland om Zijns heiligen Naams wille gezegend.

a. Het gebergte Sell- verwoest.

	35 : 1	 En het woord des HEEREN geschiedde tot mij, zeg.
gende:

2 Menschenkind, die heerlijke toekomst zal voor Mijn
yolk niet kunnen aanbreken, zoolang de macht der Gode•
vijandige volken niet volkomen gebroken is. Richt daarom
uw aangezicht tegen het gebergte Seir 3 ), om te profeteeren

1) In Lev. 26 : 13 wordt deze zelfde uitdrukking gebruikt ter aanduiding van
Israels verlossing uit de slavernij van Egypte. Ook zonder Babel te noemen
predikt Ezechiel hier het einde van Babels macht, vgl. 29 : 14.

2) Vgl. Ps. 8 : 5 v.: Wat is de mensch, dat Gij zijner gedenkt?
3) Ook in 25 : 12-14, in het „Boek des gerichts", reeds een oordeelsaan-

kondiging tegen Edom. Toch is deze nu volgende profetie tegen Edom ook
hier, in het „Boek des Heils", op haar plaats, omdat de ondergang van Edom
voorwaarde is voor de vervulling van de volgende belofte in 36 : 1-15, even-
als de ondergang van Gog, hfdst. 38 en 39, de bezegeling is van Israels vredig
wonen in eigen land, zie de Inleiding bij het Eerste Deel, § 4, bladz. 12.
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tegen het aldaar woonachtige Edom, dat wat afstamming en
geschiedenis betreft, het nauwst met Mijn yolk verbonden,
maar met te grimmiger haat jegens Mijn yolk bezield is.
In dat van bitteren haat vervulde Edom zult gij daarom
de gansche Gode-vijandige wereldmacht samenvatten, en
aldus er tegen profeteeren:

3	 Zoo zegt de Heere HEERE, de Gebieder van alle vol-
ken der aarde en de VerbondsGod van Mijn yolk Israel:

Zie, ik kom tegen u op, gebergte Sell-, en Ik zal Mijn
hand tegen u uitstrekken, en u maken tot een woestenij en

4 een verwoesting 1 ). Uw steden zal Ik tot puinhoopen maken,
en gij zult een woestenij worden. Zoo zult gij tot de gedwon-
gen erkentenis komen, dat Ik de HEERE, de God van Mijn
yolk Israel, hen.

5 Omdat gij eeuwige vijandschap tegen uw broedervolk
Israel gekoesterd hebt, en de kinderen Israels aan het ge-
weld van het zwaard overgeleverd hebt ten tijde van hun
onheil 2 ), bij den ondergang van het rijk Juda, toen Ik af-

6 rekening met hen hield, daarom, zoo waarachtig als Ik
leef, spreekt de Heere HEERE: Tot bloed zal Ik u maken
en bloed zal u vervolgen. Omdat gij van bloedvergieten geen
afkeer gehad hebt, daarom zult gij, Edom, door een doem 3)
van bloed getroffen worden, ja tot bloedens toe zult gij,

7 Edom, verdoemd worden. En Ik zal het gebergte Sell- maken
tot een woestenij en een verwoesting. Ja, zoo ten bloede
toe zullen land en yolk geslagen worden, dat er van het
tegenwoordige handelsverkeer niets meer zal overblijven, en
er niemand meer gevonden zal warden, omdat Ik al wie

8 er in- en uitgaat, verdelgen zal. Het gansche land zal vol
verslagenen zijn, die gevallen zijn door het zwaard. Op uw
Bergen en heuvels, in uw dalen en al uw valleien, overal
zullen de beenderen liggen te bleeken van hen, die door

1) Ezechiel gebruikt hier een alliteratie: sj emamah en mesjammah: woestenij
en verwoesting, dezelfde woorden die in 6 : 14 en 33 : 28 van het land Israel
gebruikt werden.

2) Ook hier een woordspeling: Edom heeft Israel bestreden, toen de Israe-
lieten getroffen werden door 'edam = hun onheil.

3) In het door Ez. tot vier maal toe in dit vers gebruikte woord bloed
(dam) klinkt een woordspeling met den naam Edom, die ik trachtte weer te
geven door de nevenstelling: Edom-doem; Edom-verdoemd.
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9 het zwaard den dood gevonden hebben. Tot een eeuwige
woestenij zal Ik u maken, en uw steden zullen niet meer
bewoond worden. Zoo zult gij tot de erkentenis komen, dat
Ik de HEERE ben.

10 Niet alleen echter aan uw broedervolk Israel hebt gij
vergrepen; ook tegenover Mij hebt gij u bezondigd. Want
gij zeidet: „Die beide volken Juda en Israel met hun land
zullen de mijne zijn, die zal ik in bezit nemen." Zoo hebt gij
aan Mijn eigendom u vergrepen, want met Mijn yolk had
Ik Zelf daar woning gemaakt. Doordat gij van dat land u
hebt willen meester maken en met uw goden u daar hebt
willen vestigen, hebt gij dus Mij willen verdrijven en Mij
gesmaad, alsof Ik een machtelooze, nietige god ware, die
Mijn yolk niet tegen de macht der heidenen had kunnen
beschermen.

11 Daarom, zoo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere
HEERE, daarom zal Ik u doen, gelijk gij Mijn yolk gedaan
hebt. Naar uw toorn en afgunst, waarmede gij in uw haat
jegens hen gehandeld hebt, zal Ik u vergelden. Zoo zal Ik
in het oordeel, dat Ik over u komen doe, Mij aan Mijn yolk
Israel doen kennen als hun God; door u te richten, zal Ik
laten zien, dat Ik Israels God ben, Die Mijn yolk en Mijn

12 eigendom niet ongestraft aantasten laat, zoodat gij zelf ook
tot de erkentenis zult komen, dat Ik de HEERE, de God
van Mijn yolk Israel, ben.

Gehoord heb ik al uw hoon, dien gij tegen Israels Ber-
gen uitgesproken hebt, toen gij zeidet: „Zij zijn verwoest!
Zij zijn ons ten prooi geworden!" Omdat het land Mijn
eigendom is, hebt gij ook Mij daarmede gesmaad en ge-

13 lasterd. Ja, tegen. Mij hebt gij uw grooten mond opgezet, en
met brutale woorden Mij overstelpt. Maar Ik heb het ge-
hoord, en daarom zal Ik Mij ook tegen u opmaken om u te
richten!

14 Zoo zegt de Heere HEERE: Als de gansche aarde zich
verheugen zal, als Ik allen, die Mij als den waarachtigen
God erkennen, stof tot verheuging bereiden zal, dan zal Ik
u en de gansche Gode-vijandige wereldmacht tot een woes-

15 tenij maken. Naar uw onheilig leedvermaak, waarmede gij
u verheugd hebt over Israels val, en, vreugde bedreven hebt
over het erfdeel van het huis Israels, toen het verwoest was,
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zal Ik u vergelden; anderen zullen, zich verheugen over uw
verwoesting. Een, woestenij zult gij worden, gij gebergte
Sell-, en gansch Edom daarbij!

Zoo zult gij tot de erkentenis komen, dat Ik de HEERE,
de God van Mijn yolk Israel ben, Die machtig ben om Mijn
yolk te verlossen, en den smaad, Mij en Mijn yolk aan-
gedaan, te wreken.

b. Het bergland Israels gezegend.

36 : 1 En gij, menschenkind, profeteer tot Israels bergen om
hun aan te zeggen, dat juist het tegenovergestelde gescheiden
zal van wat de vijanden hopen, en zeg: Gij bergen Israels,
hoort des HEEREN woord!

Zoo zegt de Heere HEERE: Omdat de vijanden, niet
alleen Edom, maar ook het overschot van de volken, wat
er na de invallen der Babyloniers van Ammon en Moab en
de Filistijnen nog overgebleven is, vreugde bedreven heb-
ben over Jeruzalems val en zich gevleid hebben met den
waan, dat Israels ondergang voor henzelf verrijking ten ge-
volge zou hebben, en zij vol leedvermaak van u gezegd
hebben: „Ha, die eeuwige hoogten, die door overoude be-
'often aan het yolk Israel ten erve gegeven waren, die zijn

3 ons ten bezit geworden!" daarom profeteer en zeg: Zoo
zegt de Heere HEERE: Juist daarom, omdat men het van
alle kanten op u toelegt en men van rondom naar u haakt
en op u aast om u op te slokken, op dat gij ten erfdeel zoudt
zijn, voor wat er van de omringende volken nog is over-
gebleven, en gij in opspraak gekomen zijt, omdat de volken
smalend van u gesproken hebben, dat Ik niet bij machte
zou zijn Mijn, yolk uit de hand der Chaldeen te verlossen
en het in het bezit van de erve der vaderen te handhaven

4 — daarom, o gij bergen Israels, hoort het woord van den
Heere HEERE: Zoo spreekt de Heere HEERE over de
bergen en over de heuvelen, over de dalen en over de val-
leien, waar de vijand met zoo groote begeerte naar gehaakt
heeft, en over de puinhoopen, die woest liggen, en over de
steden, die verlaten zijn, waar het overschot der omwonende

5 volken zich spottend van heeft meester gemaakt — daarom,
zoo zegt de Heere HEERE: Voorwaar, Mij hebben zij in
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Mijn eer aangetast door te beschikken over wat Mijn eigen-
dom was; daarom brandt nu het vuur van Mijn ijverzucht;
het brandt van lief de voor Mijn eigendom, maar het blaakt
ook in heiligen toorn tegen alien die Mijn eigendom be-
spotten en krenken. Mijn toornegloed is ontstoken tegen het
overschot der volken en tegen gansch Edom, die met vreug-
de des harten, met innig leedvermaak en met verachting in
de ziel, Mijn land voor zich ten erfdeel bestemd hebben,
om zijn weidegrond te plunderen en zijn verwoesting nog
grooter te maken.

6 Daarom, profeteer over het land Israels, en zeg tot de
bergen en de heuvelen, tot de valleien en de dalen: Zoo
zegt de Heere HEERE: Zie, het diepste van Mijn wezen
is ontstoken over dat aanmatigend optreden der vijanden,
waarmede zij Mijn land en daarmede eigenlijk Mij gemin-
acht hebben. Daarom spreek 1k tot hen in Mijn ijverzucht
en in Mijn grimmigheid, omdat zij u geminacht hebben en

7 gij den smaad der volken hebt moeten dragen. Daarom, zoo
zegt de Heere HEERE, hef Ik ter eedzwering Mijn hand
op, om onder eede het strafgericht aan die volken aan te
kondigen: Voorwaar, de volken, die rondom u zijn, zullen
hun smaad moeten dragen en met beschaamde kaken staan,
als zij zien zullen, hoe gij door Mij gezegend wordt. De
smaad, door hen aan Israel aangedaan, valt op henzelf
terug; zelf zullen zij hongersnood lijden of door vijanden
overheerscht worden.

8 Het land Israels echter zal gezegend worden. Gij, bergen
Israels, die gedurende zoo vele jaren door de kudden der
omzwervende bedoeienen platgetreden en kaalgevreten zijt,
gij zult weer vruchten dragen voor Mijn yolk Israel; de
wijnbergen zullen weer uitspruiten; loof- en vruchtboomen
zullen welig groeien, voor Mijn yolk, voor Israel! Want
weldra komen zij! Als zij uit de ballingschap terugkeeren,
zullen zij aanstonds de vrucht des lands in overvloed kun-

9 nen genieten. Ik Zelf zal het land voor Mijn terugkeerende
yolk in gereedheid te brengen. Want zie, Ik kom tot u, tot
het land Israels, om zegen te bereiden voor Mijn yolk. De
wijngaarden en akkers zullen weer verzorgd worden, de

10 velden en bouwlanden bearbeid en bezaaid! En dan komen
ook de menschen, in grooten getale! Het gansehe huis
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Israels, in zijn geheel; niet Juda alleen, maar alle kinderen
Israels zullen in die zegeningen van den heilstijd mogen
deelen. Dan verrijzen ook voor die talrijke bevolking de
steden op de puinhoopen; de verwoeste steden zullen wor-

9.1 den herbouwd en geen stad zal meer onbewoond zijn. Ja, Ik
zal mensch en vee talrijk maken in het land; zij zullen
vruchtbaar zijn en zich vermenigvuldigen; en Ik zal u, o
land Israels, doen bewonen als in uw vroegere dagen, in
de glorie-dagen van koning David en Salomo 1 ), ja, Ik zal
u meer weldoen dan gij in uw vroegere dagen ooit gekend
hebt. Zoo zult gij ervaren wat het zeggen wil, dat Ik de
HEERE Israels VerbondsGod, ben.

12 Als een vruchtbaar en rijk-gezegend land zal Ik u weer
in bezit geven aan Mijn yolk Israel; zij zullen in u wonen,
en op uw nu nog eenzaam liggende bergen en heuvelen, in
uw verlaten valleien en da gen zullen weer menschen gezien
worden, de talrijke scharen van Mijn yolk Israel. Zij zullen
als de rechtmatige eigenaars weer bezit nemen van het land,
en gij zult hun ten erfdeel zijn, dat hun niet meer ontnomeu
zal worden. Geen vijand zal uw bezit aan Mijn yolk meer
betwisten; gij zult niet langer een twistappel zijn tusschen
de volken, noch het slagveld der natien, waar de kinderen
Mijns yolks in de eerste plaats op allerlei wijze het slacht-
offer van werden. Evenmin zult gij door hongersnood of
onvruchtbaarheid meer geteisterd worden, waardoor Mijn,
yolk evenzeer van kinderen beroofd werd. In ongestoorden
vrede zullen uw bewoners veilig kunnen neerzitten, een
ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgeboom.

13 Zoo zegt de Heere HEERE: Omdat er zijn, die van u
gezegd hebben: „Gij zijt een menschenverslinder, een land
dat uw eigen inwoners verteert en het nageslacht niet in
het leven kan behouden," omdat de volken u zoo gehoond,
en daarmede Mij gesmaad hebben, Die u aan Mijn yolk

14 Israel ten erve gegeven, had, daarom zal Ik u nu zoo zege-
nen met vrede en veiligheid, en met vruchtbaarheid en
voorspoed, dat gij voortaan geen menschen meer verslinden
zult, maar Mijn yolk ongestoord temidden van overvloed in
u wonen kan. Ook zal 1k maken, dat Mijn yolk voortaan

1 ) Vgl. I Kon. 4 : 25.
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niet meer tot straf voor zijn zonden door allerlei gerichten
getroffen zal worden, waardoor het land ontvolkt werd,
waaruit de heidenen aanleiding namen om dat aan het

15 land te wijten en het land te smaden. Ik zal daar een einde
aan makers, en er voor zorg dragen, dat gij den smaad' der
volken niet meer zult hooren en den boon der natien niet
meer zult behoeven te dragen, en dat Mijn yolk zich
voortaan niet meer in u bezondigen zal, maar dat land en
folk den zegen deelachtig zullen worden, dien ik in Mijn
wet aan hen, die Mijn geboden onderhouden, toegezegd
heb 1 ), spreekt de Heere HEERE.

c. Israel gezegend terwille van's HEEREN heiligen Naam.

16	 En het woord des HEEREN geschiedde aldus tot mij:
17 Menschenkind, toen het huis Israels in zijn land

woonde, hebben zij het door bun handel en wandel ver-
ontreinigd. Als de onreinheid der stonden, waardoor ook
verontreinigd wordt al wat daarmede in aanraking komt 2),
zoo was hun wandel voor Mijn aangezicht. Daarom goot 1k.
Mijn grimmigheid over hen uit wegens hun gruwelijke zon-
den, waarmede zij het land verontreinigden. Door hun ge-
weldenarij en machtsmisbruik, waarbij zij onschuldigen hun
recht onthielden en weduwe en wees het leven ondragelijk
maakten, werd onschuldig bloed vergoten in het land 3).
En bij die sociale overtredingen kwam hun zonde van af-
goderij met hun vuile schandgoden en al de daarmede ver-
bonden practijken van prostitutie en kinderoffers, waardoor

19 het land verontreinigd werd. Daarom mochten zij in Mijn
land, dat een heilig land zijn moest, niet blijven wonen,
maar verstrooide Ik hen onder de volken, zoodat zij ver-
spreid werden in de landen. Naar hun handel en wandel
heb Ik gericht over hen gehouden, nu zij door hun zonden
zich verontreinigd hadden, moesten zij wonen te midden
van onreine volken, die Mij niet kennen.

20 Die ballingschap van Mijn yolk werd door de heidenen,
waaronder Mijn yolk verstrooid werd, echter opgevat als
een teeken van Mijn machteloosheid, als zou Ik op een

1) B.v. Lev. 26 : 3-12.
2) Lev. 15 : 19-27.
3) Vgl. 22 : 3, 6.
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lijn staan met de nationale goden der heidenen, die over-
wonnen worden door de goden der vijanden. Van een zede-
lijke betrekking tusschen Mij en Mijn yolk hadden die
heidenen geen begrip. Zoo meenden zij, dat Ik overwonnen
zou zijn door Mardoek, den god der Babyloniers. Daardoor
ontwijdde Mijn yolk Mijn heiligen Naam, doordat de heide-
nen van hen zeiden: „Zie, dat is het yolk des HEEREN;
nu heeft die god van Israel toch ook het onderspit moeten
delven! Zijn yolk heeft nu toch ook moeten trekkers uit
het land, dat hij hun gegeven had!" 1)

21 Dat deed Mij leed terwille van Mijn heiligen Naam,
dien het huis Israels ontwijd had onder de volken, waar
zij kwamen.

22 Dat alleen zal dan ook de reden zijn, waarom Ik aan
Mijn yolk Israel nog weer ten goede gedenken zal, en hen
verlossen zal uit de macht der heidenen, waarin zij gekomen
zijn, en hen nog weer zal inbrengen in hun land. Ik doe
dat om geen andere reden, dan om Mijn heiligen Naam,
dien zij door den smaad der volken ontwijd hebben, voor de
oogen der heidenen te heiligen, en om dien waan der volken,
als zou Ik tegenover Mardoek het onderspit hebben moeten
delven, te niet te doen. Maar Israel moet het dan ook goed
weten, dat er in die verlossing voor hen geen enkele reden
ligt om zich te verhoovaardigen; dat Ik hen niet verlos om
hun vroomheid of godsvrucht, en dat Ik het evenmin doe,
omdat Ik het aan hen eenigszins verplicht zou zijn.

Daarom moet gij dat met nadruk aan het huis Israels
verkondigen, en tot hen zeggen: Zoo zegt de Heere HEERE:
Niet om uwentwil doe Ik het, o huis Israels, maar om Mijns
heiligen Naams wille, dien gij ontwijd hebt onder de volken,

23 waar gij kwaamt. Heiligen zal Ik Mijn grooten Naam, die
onder de volken ontwijd is, dien gij in hun midden ont-
wijd hebt. Met daden, waardoor Ik Mijzelf zal doen ken-
nen, zal Ik het aan de volken laten zien, hoezeer zij zich
vergist hebben, toen zij meenden. dat Ik de mindere was
van den god der Babyloniers, en dat met den ondergang
van Mijn yolk en de verwoesting van Mijn stad en tempel
ook Mijn eigen ondergang gekomen was. Zoo zullen zij

1) Vgl. Num. 14 : 16.
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moeten erkennen, dat Ik de HEERE ben, de heilige en
onveranderlijke VerbondsGod van Mijn yolk Israel, Die
over de zonden. van Mijn yolk gericht oefen, maar Die ook
weet van vergeven en genade bewijzen; zoo zullen zij leeren
kennen, wie Ik ben, spreekt de Heere HEERE, wanneer Ik
Mij voor hun oogen aan u als de Heilige betoonen zal.

24 Want Ik zal u wegnemen uit de volken, waaronder gij ver-
strooid zijt, en u verzamelen uit de landen, en zal u naar

25 uw eigen land brengen. En die terugvoering naar het land
der vaderen zal nog maar het begin zijn. Want Ik zal u
daar niet brengen, opdat gij daar weer leven zoudt gelijk
weleer. Allerminst. Ook een geestelijke vernieuwing zal uw
deel zijn, waardoor gij in de rechte verhouding tegenover
Mij zult komen te staan. Gelijk onder den ouden eeredienst
de priesters en levieten zich wasschen en reinigen moesten
om Mijn heiligdom te mogen betreden en tot Mij te
naderen 1 ), zoo zal Ik ook aan u doen. Rein water, dat ont-
zondigen kan, zal Ik op u sprengen, zoodat gij rein wordt;
en van al uw onreinheden en van al uw vuile schandgoden

26 zal Ik u reinigen. Ik zal u ook inwendig geheel vernieuwen,
en u een nieuw hart geven, zoodat een geheel nieuwe gezind-
heid bij u ontstaan zal. Dat zal ook in uw daden openbaar
worden, want Ik zal ook een nieuwen geest geven in het
binnenste van u, een nieuw levensbeginsel, waardoor uw
leven in een geheel andere richting wordt gestuwd, en uw
daden heel anders zullen worden dan vroeger 2 ) ; en het
steepen hart, uw onaandoenlijke, verharde gemoed, waar-
door gij met Mij niet rekendet, en doof en onverschillig
waart voor Mijn lokkingen en dreigingen, zal Ik uit u weg-
nemen, en Ik zal u een vleezen hart geven, een buigzaam,
ontvankelijk gemoed, waardoor gij u naar Mijn wil zult
schikken en richten.

27 Ja, Mijn eigen Geest zal Ik in uw binnenste geven,
om aan uw levers kracht en richting te schenken, zoodat gij
weer gaat willen, wat 1k wil, en doen gaat, wat Mij be-
haagt, en in Mijn inzettingen wandelt, en Mijn rechten be-
waart en die doet.

1) Num. 8 : 6, 7; Ex. 30 : 17 vv. Vgl. Ex. 19 : 10; 29 : 4.
12 ) Vgl. 11 : 19.
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28 Dan zult gij ook weer geschikt zijn om te wonen in het
land, dat Ik aan, uw vaderen gegeven heb, en gij zult dat
bewonen, en dan zal verwerkelijkt worden, wat reeds van
oude tijden of het einddoel was, dat gij Mij tot een yolk
zult zijn, en dat 1k u tot een God zal zijn.1).

29 Dan zal Ik u er ook voor bewaren, dat gij niet meer
aan nieuwe verontreinigingen u schuldig maakt 2 ). Bij de
volkomen harmonie, die er dan tusschen Mij en u bestaan
zal, zullen ook de zegeningen van het verbond des vredes,
dat 1k met u sluiten zal 3 ), u ten deel vallen. Het koren
zal Ik in overvloed voor u doers uitspruiten, en zoo er voor
zorg dragen, dat gij door geen hongersnood meer getroffen
zult worden.

30 De vrucht van het geboomte en de opbrengst van het
veld zal 1k voor u overvloedig maken, zoodat de volken
u niet meer wegens hongersnood zullen kunnen smaden 4).

31 Dan zult gij met schaamte en walging aan uw vroegere ver-
keerdheden denken. Door Mijn onverdiende zegeningen tot
verootmoediging gebracht 5 ), zal oprecht en diep berouw
zich van u meester maken, en om uw vroegere ongerechtig-
heden en gruweldaden zult gij van u zelf walgen.

32 Niet om uwentwil zal Ik aldus met zegeningen u over-
laden, om uw vromen wandel, of omdat 1k het eenigszins
aan u verplicht zou zijn; spreekt de Heere HEERE. Dat
moet gij wel weten! Uw wandel is zoo, dat gij u daarover
slechts schamen. kunt. Ja, schaamt u en wordt schaamrood
om uw wandel, gij huis Israels!

33 Zoo spreekt de Heere HEERE: Ook het land, waar nu
alles in puin ligt, zal 1k in de zegeningen, waar Ik u med6
overladen zal, doen deelen. Ten dage als 1k u reinig van
al uw ongerechtigheden, zal Ik de steden, die nu verwoest
zijn, weer doen bewonen, en zullen de puinhoopen her-

34 bouwd worden. En het land, dat woest lag, zal, in plaats
van een woestenij te zijn voor elken voorbijganger, weer

1) Zie Ex. 6: 6; vgl. Ez. 11 :20, 14: 11, 37 : 23, 27.
2) Vgl. 37 : 23.
3) Zie 34 : 25 vv.
4) Vgl. vs. 15.
5) Vgl. 16 : 63, 20 : 43.
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bearbeid worden, en het zal in zulk een heerlijke en won-
35 dere levensvolheid bloeien, dat men zeggen zal: „Dit land,

dat woest lag, is geworden als de hof van Eden, en die in
puin liggende steden, die verwoest en neergehaald waren,
zijn nu weer als vaste steden bewoond, waarin de bewoners
zich veilig gevoelen als in vestingen, waaruit zij geen ver-
drijving meer te duchten hebben."

36 Zoo zullen de volken, die nadat het gericht over hen
geoefend is, rondom u overgebleven zijn, tot de erkentenis
komen, dat Ik, de HEERE, Mijn yolk na de tuchtiging weer
hersteld en aangenomen heb; dat Ik, wat neergehaald was,
herbouwd, en wat verwoest was, herplant heb.

Meent niet, dat dit Mij te groot of te wonderlijk zijn
zou, dat er niets van komen zal. Het zal zeker geschieden.
Want Ik, de HEERE, de onveranderlijke en getrouwe Ver-
bondsGod van Mijn yolk Israel, Ik heb het gesproken; daar-
om zal Ili het ook doen. Mijn woord staat er u borg voor.

37 Meent ook niet, al is Mijn yolk door oorlog en weg-
voering en door het vluchten van velen nu sterk verminderd
in aantal, meent ook niet, dat er geen menschen zullen zijn
om het aldus herbouwde en gezegende land te bewonen.
Want zoo spreekt de Heere HEERE: Ook nog hierom zal
Ik Mij door het huis Israels laten smeeken om het aan hen
te doen — en Ik zal hun Bede ook zeker verhooren — dat
Ik hen talrijk aan, menschen zal maken als een kudde.

38 Zooals Jeruzalem op haar feestdagen vol is van de zich in
haar straten verdringende kudden heilige offerdieren 1),
zoo zullen de steden, die nu in puin liggen, vol zijn van
menschen; het aan Mij gewij de, heilige yolk, door geen ge-
brek of onvolkomenheid meer ontsierd, zal zich verdringen
in .de herbouwde steden des lands!

Zoo zullen alien, zoowel Israel als de omwonende vol-
ken, tot de erkentenis komen, dat Ik de HEERE ben, Die
Mijn grooten Naam heilig onder de volken, waar hij ont-
wijd is, als 1k Mij voor aller oogen als de Heilige betoonen
zal aan Mijn yolk Israel!

1 ) Vgl. b.v. II Kron. 35 : 7, waar sprake is van 30.000 lammeren en geite-
bokken.
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3. Israels yolk door den HEERE hersteld en de vijande-
lijke machten voor goed ten onder gebracht.

a. Israels herleving uit het graf der ballingschap.

37 : 1 Evenals dat ook vroeger verscheidene malen het ge-
val geweest was 1 ), greep ook nu de kracht des HEEREN
mij weder aan, waardoor ik in staat gesteld werd in visio-
nairen toestand dingen te zien, die anders den mensch ver-
borgen blijven. In den geest gevoelde ik, hoe de HEERE
mij wegvoerde naar buiten en mij nederzette in hetzelfde
dal, in de nabijheid van Tel-Abieb, waar ik ook vroeger
reeds geweest was, waar toen de heerlijkheid des HEEREN
mij verschenen was 2 ). Uit het feit, dat de HEERE mij ook
nu weder naar datzelfde dal heenvoerde, begreep ik, dat
het iets van groote beteekenis zijn zou, dat de HEERE daar
nu aan mij zou willen. openbaren.

2 Het dal was vol doodsbeenderen. En de HEERE voerde
mij er rondom langs heen, opdat ik alles goed in oogen-
schouw zou kunnen nemen. Toen kwam ik onder den in-
druk van de groote menigte van die doodsbeenderen. In
grooten getale lagers zij verspreid op den grond in het dal,
als de beenderen van verslagenen op een slagveld. Ook zag
ik, dat ze geheel verdord waren.

	

3	 Toen zeide de HEERE tot mij: Menschenkind, wat
dunkt u: kunnen deze beenderen weder levend worden?

Wat moest ik daarop antwoorden? Naar menschelijk
oordeel wist ik, dat herleving van die geheel verdorde been-
deren ten eenen male onmogelijk was. Maar staande voor
God, durfde ik toch ook de vraag, die de HEERE mij
stelde, niet met „peen" beantwoorden; want ik wist, dat
het voor den HEERE niet te wonderlijk zijn zou, die ver-
dorde beenderen te doen herleven. Ook zou ik het heerlijk
vinden, dat te mogen gelooven. Daarom antwoordde ik:
„Heere HEERE, Gij weet het. Als het gebeuren zal, is het
alleen mogelijk door U."

	

4	 Daarop maakte de HEERE mij bekend, dat Hij inder-

1) 1 : 3; 3 : 14, 22; 8 : 1; later ook nog weer 40 : 1.
2) 3 : 22 vv.
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daad dat wonderlijke verrichten wilde, en dat mijn woord
daarbij als middel zou moeten dienst doen, waarvan de
HEERE zich bedienen wilde om dat groote wonder tot
stand te brengen. Want de HEERE gaf mij de wonderlijke
opdracht om die gansch verdorde beenderen, waar alle
leven uit geweken was, en die dus ook niet hooren konden,
aan te spreken Alsof zij konden hooren, en de HEERE
zeide tot mij: Profeteer tot deze beenderen, en zeg tot hen:
Gij dorre beenderen, hoort des HEEREN woord! Zoo zegt

5 de Heere HEERE tot deze beenderen.: Zie, 1k zal een geest
6 in u brengen, zoodat gij weder levend wordt. En Ik zal

peezen op u leggen en vleesch op u doen groeien, en u
overtrekken met een huid. Zoo zal Ik u tot nieuw leven ver-
wekken; Ik zal een geest in u brengen, dat gij weder levend
wordt. Dit alles zal Ik aan u doen, opdat gij tot de er-
kentenis komen moogt, dat Ik de HEERE ben.

7 Hoe wonderlijk die opdracht des HEEREN mij ook in
de ooren klonk, ik deed gelijk mij bevolen was, en profe-
teerde tot die dorre doodsbeenderen. En zie, terwijl ik
profeteerde, ontstond er in dat knekelveld daar ATOOr mij
een geruisch, dat al meer in hevigheid toenam, tot het aan-
gezwollen was tot een luid gedreun, veroorzaakt door het
in beweging komen der doodsbeenderen. Want de been-
deren naderden tot elkander, zooals zij onderling bij el-

8 kander hoorden, zoodat zij nu geraamten. vormden. Daarna
zag ik, dat die geraamten tot lichamen werden; peezen en
vleesch kwamen er op, en er werd een huid boven overheen
getrokken. Het waren echter nog doode lichamen; er was
nog geen geest en geen leven in.

9 Dit was dus nog niet, wat de HEERE mij reeds tot die
verdorde beenderen had doen spreken, dat zij weder levend
zouden worden 1 ). Daarom kwam er een nieuwe opdracht
des HEEREN tot mij, om aan mijn geloof aan het wonder,
dat de HEERE doen zij, nieuwe kracht te schenken, en de
HEERE zeide tot mij: Profeteer nu tot den geest. Ja, om
alle aarzeling, die er bij mij zijn mocht, weg te nemen,
herhaalde de HEERE die opdracht: Profeteer, menschen-
kind, en zeg tot den geest: Zoo zegt de Heere HEERE:

1 ) Zie vs. 6.
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Kom, o geest, van de vier windstreken; kom van alle zij den
tot deze lijken, die overal verspreid liggen, om het leven er
aan mee te deelen, en blaas in deze gedooden, die op ge-
welddadige wijze van het leven zijn beroofd, opdat zij her-
leven mogen!

10 En wederom profeteerde ik, gelijk mij bevolen. was.
Toen gebeurde het ongeloofelijke! Waar ik tot den geest
sprak in opdracht van den Levensvorst, Die de Heer der
geesten is, was de geest aan het door mij, men.schenkind,
tot hem gesproken bevel gehoorzaam. Hij keerde terug tot
die doode menschenlichamen, die nu van levensadem ver-
vuld werden. De dooden werden levend en gingen op hun
voeten staan, en geleken een Leger in slagorde, een gansch
zeer groote heirmacht.

11 De HEERE wilde mij echter ook de verklaring schen-
ken van dit wondere visioen, opdat ik verstaan zou, welke
rijke genadeboodschap dit voor mijn yolk te beteekenen had.
Daarom zeide de HEERE tot mij: Menschenkind, deze
verdorde beenderen, die gij hebt zien liggen in het dal,
zijn het gansche huis Israels, niet alleen het tweestammen-
rijk van Juda, maar ook het noordelijk tienstammen-rijk 1).
Zooals het met die dorre doodsbeenderen gegaan is, zoo zal
het gaan met het weggevoerde, en daardoor als gestorven
yolk van Israel en Juda. Zie, zij zeggen: „Ooze beenderen
zijn verdord; onze kracht is gebroken; alle hoop voor ons
volksbestaan is vervlogen; het is heelemaal uit met ons!"

12 mist omdat hunnerzijds alle hoop op verlossing prijs-
gegeven is, en zij niet anders dan den volkomen ondergang
des yolks voor oogen hebben, juist daarom zal Ik hun nu
laten zien, dat Ik Mijn verbond niet vergeet en Mijn ge.
nade niet te niet doe. Daarom moet gij tot hen profeteeren
en zeggen: Zoo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal uwe
graven openen; Ik zal u doen optrekken uit de steden,
waar gij verblijf houdt in het onreine oord der ballingschap,
die voor u als donkere, troostelooze graven zijn; Ik zal u
uit die graven doen verrijzen en een einde maken aan het
doodsproces, waartoe gij door het vonnis der ballingschap
veroordeeld scheent, en Ik zal u doen herleven, omdat gij

1 ) Vgl. vs. 15-28.

73



Ezechiel 37 : 13—

toch ook in de ballingschap Mijn yolk zijt, en Ik zal u naar
het land uwer vaderen terugvoeren.

13 Zoo zult gij het ervaren, dat Ik de HEERE, uw ge-
trouwe VerbondsGod, ben, wanneer Ik Zelf uw graven ont-
sluit en u uit de onreine doodsoorden uwer ballingschap tot
nieuw levers en tot een nieuw volksbestaan herrijzen doe,
o Mijn yolk!

14 Meent niet, al schijnt het u ook ongeloofelijk toe, dat
dit Mij to wonderlijk is. Door Mijn Geest, Die de Bewerker
van alle leven is, zal Ik u tot nieuw leven wekken, en als
een herboren yolk in uw eigen herboren land u rustig doers
wonen. Dan zult gij Mijn grootheid en goedheid erkennen,
dat Ik het ben, en geen ander, Die deze herleving en
nationale wedergeboorte uit het graf uwer ballingschap u
geschonken heb, waarin gij tevens een beeld van de geeste-
lijke vernieuwing zien moogt, die Ik u schenken zal, en
Mijn wondermacht zal u tot de erkentenis brengen, dat Ik
de HEERE, de Getrouwe ben, Die Mijn beloften vervul, en
doe wat Ik beloofd heb, spreekt de HEERE.

b. Israels hereeniging tot een yolk onder den
toekomstigen Koning David.

15	 Verder geschiedde het woord des HEEREN aldus tot
mij:

16 Menschenkind, wanneer Mijn yolk Israel uit het graf
zijner ballingschap herleefd en in het land der vaderen zal
zijn teruggebracht, dan zal er van eenig voortduren van de
zondige geseheidenheid van de beide rijken van Juda en
Israel geen sprake meer mogen zijn. Ik zelf zal aan die
scheuring des yolks dan een einde maken, en die beide
rijken tot een geheel samenvoegen. Ook dit moet gij ver-
kondigen en door een symbolische handeling aan uws yolks-
genooten voor oogen stellen, opdat de prediking daarvan
niet kan worden misverstaan, en goed tot hun bewustzijn
doordringe.

Gij moet u daartoe een stuk hout nemen en daarop
schrijven: „Voor Juda en de kinderen Israels, die met hem
verbonden zijn." Behalve de stam van Juda behoorden tot
het rijk Juda immers ook de stam van Levi en van Benjamin
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en Simeon, en de vromen, die zich in den loop der jaren uit
het tienstammen-rijk bij Juda gevoegd hebben1).

Dan moet gij nog een tweede stuk hout nemen, om
daar het tienstammen-rijk mee aan te duiden, waar de stam
van Ephraim de leiding heeft, en daar moet gij op schrijven:
„Voor Jozef en het geheele huis Israels, dat met hem ver-
bonden is." Den naam van Jozef moet gij daarop schrijven,
omdat de beide sterke stammen van Ephraim en Manasse
de kern van het tienstammen-rijk uitmaakten; maar dan
waren er ook nog de in het Overjordaansche levende stam-
men en die van Galilea; bij den naam van Jozef moet gij
daarom ook nog melding maken van het geheele huis
Israels, dat met hem verbonden is. Dan moet gij die beide
stukken hout saamvoegen, zoodat ze in uw hand tot een
geheel verbonden worden.

18 Dit is de symbolische handeling, die gij verrichten
moet. Ofschoon de beteekenis daarvan niet moeilijk te raden
is, zullen uw volksgenooten, evenals zij dat bij vroegere ge-
legenheden gedaan hebben 2 ), u toch een nadere verklaring
daarvan vragen: „Zult gij ons niet te kennen geven, wat gij
daarmede bedoelt?"

Zoo zeer immers zijn zij doordrongen van de meerder-
heid van Juda boven Israel, dat — mede door de eeuwen-
lange scheiding — de gedeeldheid van Israel en Juda voor
hun bewustzijn tot een van-zelf-sprekend iets geworden is.
Bij uw handeling met de beide houten moet gij hun daarom
een nadere verklaring geven, opdat zij Mijn bedoeling met

19 de herleving des yolks goed begrijpen zullen. Als zij u daar-
om vragen, naar de beteekenis van wat gij gedaan hebt, dan
zult gij tot hen spreken: Zoo zegt de Heere HEERE: Zie,
Ik neem het hout van Jozef, van het tienstammen-rijk dat
in Ephraims hand was, en dat onder zijn leiding van Mij
zich losgescheurd heeft, en van de met hem verbonden
stammen Israels, en dat hout voeg Ik bij het hout van
Juda, en maak ze tot teen hout, zoodat zij in Mijn hand 3)

20 een zijn. Terwijl gij daarbij de stukken hout, waar gij de

1) Zie II Kron. 11 :14; 15 :9; 30 : 11, 18.
2) Zie 12 :9, 24 : 19.
3) Dit „in Mijn hand" staat in tegenstelling met „in Ephraims hand".
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namen der beide rijken op geschreven hebt, hun vOOrhoudt
en er dezelfde handeling nog eenmaal mee verricht, zult

21 gij tot hen zeggen: Zoo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik
neem de kinderen Israelis, niet alleen de ballingen van het
rijk Juda, maar ook de ballingen van het noordelijk tien-
stammen-rijk, 1k neem ze midden uit de volken, waarheen
zij getrokken zijn, en Ik verzamel ze van alle kanten, en

22 breng ze naar hun eigen land; en Ik maak hen tot een yolk
in het land der vaderen op de bergen Israels; dan zal de
zondige splitsing des yolks voor immer tot het verleden be-
hooren, want een koning zal over hen alien regeeren, zoodat
zij niet meer, als in het verleden, twee volken zullen zijn,
en zich voortaan ook niet weer in twee koninkrijken zullen
splitsen.

23 Het was met name de afval van koning Salome, waar-
door ten diepste die zondige splitsing des yolks veroorzaakt
werd. Daarom zal Ik ook voor de zonde hen bewaren, dat
zij zich niet meer verontreinigen met hun vuile schand-
goden en met de afschuwelijkheden, waar de dienst dier
schandgoden mee gepaard ging, noch met hun overtredin-
gen. Ik zal er hen voor bewaren, dat zij in het land, waar
Ik hen inbreng, zich nog weer bezondigen zullen, door
daaruit weg te nemen al wat hun vroeger aanleiding tot zon-
digen geweest is; alle afgodendienst en zede-bederf der
vroeger in het land achtergebleven Kanainieten zal 1k uit
het land wegdoen. Ook Mijn yolk zelf zal Ik reinigen door
den zondigen lust uit hun hart weg te nemen. Zoo zal Ik aan
alles, wat tot dusver scheiding maakte tusschen Mij en Mijn
yolk, een einde maken, zoodat ten langen laatste het heel-•
lijk ideaal zich verwerkelijken zal, dat reeds van oude tijden
of het einddoel was, dat zij Mij tot een yolk zullen zijn, dat
Mij dient, en dat Ik hun tot een God zal zijn 1 ), Die met
Mijn macht hen bescherm tegen elken vijand, die hun af-

24 breuk zou willen doen. Dan zal Mijn Knecht, dien Ik ver-
kiezen zal, de ware David, die door Isars zoon reeds afge-
schaduwd werd, Koning over hen zijn, die hen in. Mijn Naam
en naar Mijn wil regeeren zal 2 ) ; die zal de eene Herder

1) Zie Exod. 6: 6; vgl. Ez. 36 : 28.
2) Zie Ez. 34 : 23 en den moot bij dien tekst.
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zijn over de eene kudde van al Mijn schapen. Dan zullen
zij ook door Mijn rechten zich laten leiden en daarin wan-
delen, en Mijn inzettingen zullen hun ten richtsnoer zijn
voor hun Baden, en zij zullen die in acht nemen en vol-
brengen.

25 Zoo zullen zij als een vernieuwd en gereinigd yolk,
als Mijn yolk, wonen in het land, dat Ik aan Mijn Knecht
Jacob gegeven heb, waarin hun vaderen gewoond hebben;
zij zullen in het door Mijn vernieuwde inwoning geheiligde
land wonen, en hun kinderen en kindskinderen, tot in
eeuwigheid, onder het gezegende bestuur van David, Mijn
Knecht, die voor eeuwig Vorst over hen zijn zal.

26 Dan zal 1k ook een verbond des vredes met hen
sluiten'), waarbij de schoonste harmonie tusschen Mij en
Mijn yolk heerschen zal, en 1k hen met Mijn heilsweldaden
overladen zal; een eeuwig verbond zal het zijn, dat een af-
spiegeling bieden zal van de zegeningen en heilsweldaden,
waar Mijn yolk tot in alle eeuwigheid onder den Messias
in deelen zal, gelijk die ook door het bloeitijdperk onder
de regeering van David, den zoon van Tsai, reeds afge-
schaduwd waren; een eeuwig verbond, waarbij 1k hen tot
een talrijk yolk maken zal, en Mij nimmermeer aan
hen zal onttrekken, maar Mijn heiligdom voor eeuwig

27 in hun midden op den berg Sion zetten zal. Zoo
zal 1k als de Heilige in het midden van Mijn, yolk wonen,
met Mijn inwoning hen beschuttend en beschermend, zoo-
dat zij onder Mijn hoede veilig zijn, en er van eenige ver.
ontreiniging van hen of van het land geen sprake meer zal
zijn. Een eeuwig verbond zal het zijn, waarbij 1k hun tot
een. God zijn zal, Die hen heilig en beveilig, en zij Mij tot
een yolk zijn, dat Mij dient en in Mijn inzettingen wandelt.

28 Dan zullen de volken, die nu nog meenen dat Ik in machte-
loosheid niet in staat ben Mijn yolk voor de macht der
Chaldeen met hun god Mardoek to beveiligen, tot de er-
kentenis komen, dat er een band is tusschen Mij en Mijn
yolk, en dat 1k de HEERE, hun VerbondsGod, ben, Die
door Mijn inwoning onder Mijn yolk, hen heilig, en hen
voor eeuwig maak tot Mijn onaantastbaar eigendom.

1) Zie 34 : 25.
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c. Israels herstel door den ondergang der God e-vijandige
wereldmacht voor immer bevestigd 1).

	

38 : 1	 En het woord des HEEREN geschiedde aldus tot mij:
2 Menschenkind, richt uw aangezicht tegen Gog, die

woont in het land van Magog 2 ), het ver in het Noorden
gelegen land der Scythen.

Doe uw profetisch woord tegen hem uitgaan, tegen hem
en zijn Klein-Aziatische vasallen Mesech en Toebal 3 ), wier
grootvorst hij is. Profeteer tegen hem en tegen de gansche
Gode-vijandige wereldmacht, die in hem als het ware haar

3 verpersoonlijking vindt 4 ), en zeg: Zoo zegt de Heere
HEERE: Zie, 1k kom tegen u op, Gog, grootvorst van

4 Mesech en Toebal, en zal u te gronde richten. Ik zal u
verlokken om een aanval te ondernemen op Mijn yolk,
waardoor gij ten onder zult gaan. 1k zal haken in uw kinne-
bak slaan, en zoo, als een gevangen dier, als een willooze
gevangene, u uit uw land uitleiden en u op het wereld-
tooneel brengen, waar gij aan de verwerkelijking van Mijn
raadsplan zult moeten dienstbaar zijn, gij met uw gansche
heirmacht: paarden en ruiters, allen in volle wapenrusting,
een talrijke menigte, toegerust met groot schild en klein

5 schild, alien met het getrokken zwaard in de hand. Zoo
zult gij komen met uw hulptroepen, die gij van alle oorden

1) Zie over de plaatsing van deze beide capita in dit deel van Ezechiels
profetie, in het „Boek des heils", wat gezegd is in noot 3 ) bij 35 : 2.

2) Magog ook genoemd in Gen. 10 : 2, als een zoon van Jafet. Over de af-
leiding van den naam Gog bestaat geen zekerheid; sommigen meenen, dat de
naam Gog afgeleid is van Magog (Keil), anderen keeren het om en meenen,
dat de naam Gog primair is en dat Magog ontstaan is uit mat Goegi, d.i.: het
land van Goegoe, den Gyges der Lydiers, ± 660 v. Chr., aan wien ook de Stat,
Vert. gedacht hebben, en in wien men dan Gog meent teruggevonden te hebben.
Voor de vele andere afleidingen en verwijzingen, o.a. naar een oud-Assyrischen
god Gaga of naar een mythischen achtergrond, zie Troelstra, a.w. blz. 122/3,
en Noordtzij a.w. blz. 399/400.

3) Zie 27 : 13.
4) Noordtzij zegt van Gog, dat hij „veeleer een personificatie is dan een per-

soonlijkheid, wil men: de incarnatie van de Gode-vijandige macht, onder wiens
banier dan ook de geheele wereld optrekt", a.w. blz. 378; „men zou hem den
0. Testamentischen Antichrist kunnen noemen, die in de toekomst verwacht
werd" (Troelstra, a.w. blz. 123, vgl. Noordtzij, blz. 400: „de O.T.ische Anti-
christ, de laatste tegenstander, die overwonnen moet worden, voordat het gods-
rijk koint."
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bijeenvergaderen zult; niet alleen Perzen uit het Oosten,
maar ook uit het verre Zuiden, Ethiopiers uit het Nijldal
en Poetiers van de kusten van Abessinie en Somaliland 1),

6 allen toegerust met schild en helm; verder uit het uiterstc
Noorden, het gebied van het onbekende en het gevreesde,
nog de Kimmeriers 2 ) met hun Armenische legerscharen en
de lieden van Togarma met al hun benden 3).

Zoo zal Ik u, en vele volken met u, doen optrekken
7 tegen Mijn yolk Israel. Houd u gereed, en rust u toe, met

uw gansche legermacht, die zich rondom u verzameld heeft,
opdat gij gereed moogt zijn op het oogenblik dat Ik u ge-
bruiken wil. En wees gij, Gog, die een willoos instrument in
Mijn hand zijt, de aanvoerder van al die volken en leger-
scharen, opdat zij alien tesamen niet anders zullen kunnen
doen dan Mijn bevelen gehoorzaam zijn en Mijn wil vol-
brengen.

8 Nil moogt gij nog niet optrekken. 1k zal het bevel u
daartoe geven, na vele dagen 4 ). Eerst moet Mijn yolk
Israel zijn teruggekeerd in het land der vaderen en zich
hersteld hebben van de slagen, door het zwaard der
vijanden hun toegebracht. Uit de vele volken, waaronder
zij in de ballingschap verstrooid waren, zullen zij weer ver-
zameld worden op de bergen Israels, die tot een voort-
durende verwoesting geworden waren, en weer rustig en
veilig wonen in het land, vertrouwend op Gods bescherming.
Daarna, in het laatst der jaren, als Ik Mijn Goddelijk eind-
doel met Mijn yolk Israel bereikt zal hebben, en de Mes-
sias-heerlijkheid over Israel gekomen zal zijn, in den eind-

9 tijd, zal Ik Mijn plan met u ten uitvoer brengen. Dan zal
Ik u ontbieden en zult gij optrekken tegen Mijn yolk. Snel
en vernietigend als een onweder zult gij opkomen, als een
wolk, waar de alles vernielende en meesleurende water-
stroomen uit neergudsen, en gij zult het land bedekken met
al uw benden en de vele volken, die met u zijn.

1) Zie 27 : 10 en 30 : 5.
2) In het Hebr. Gomer, ook genoemd Gen. 10 : 2.
3) Zie 27 : 14; in Gen. 10 : 3 en I Kron. 1 : 6 heet Togarma een zoon van

Comer; wij zullen hen waarschijnlijk to zoeken hebben in Cappadocie.
4) „Deze vele dagen heeten in Openb. 20 de duizend jaren. Aan het einde

daarvan wordt Gog ontboden", Troelstra t.p., vgl. Openb. 20 : 8.

79



Ezechiel 38 : 10—

10 Zoo zegt de Heere HEERE: Te dien dage zullen slechte
gedachten in uw hart opkomen. Gij zult weliswaar optrek-
ken op Mijn bevel en Ik ben het, Die u daartoe aanzet,
maar gij zult daarin toch uw eigen boozen lust en laag-
hartige roofzucht botvieren 1 ) ; gij zult een boos plan
smeden. Immers niet om krijgsmanseer zal het u te doen
zijn, maar slechts om te berooven en te plunderen een yolk
dat op geen aanval, zelfs op geen verdediging bedacht is;

11 en gij zult zeggen: Ik zal optrekken tegen een onverdedigd
land, waar geen versterkte steden, doch slechts open dorpen
gevonden worden; Ik ga, oprukken tegen menschen die van
geen gevaar droomen, maar die in alle stilte en rust ver-
trouwend wonen, zonder ommuurde steden, zelfs zonder

12 grendels en poorten. Zoo meent gij van uw succes zeker te
zijn, en wilt gij optrekken louter met de bedoeling om roof
te rooven en buit te behalen, en uw hand te leggen op de
weer bewoonde puinhoopen, en u te keeren tegen een yolk,
dat uit de volken verzameld is, en dat weer have en goed
verworven heeft, en dat woont in het rijkst gezegende land
der aarde, vanwaar alle zegen naar de andere volken uit-
gaat 2 ). Hebzucht, om van hun rijkdom u meester te maken,
en afgunst op de verheven plaats, die zij door hun wonen in
dat gezegende middelpunt der aarde onder de volken in.-
nemen, dat zijn de beide onedele drijfveren, die tot uw

13 rooftocht tegen het in vrede levende yolk u aanzetten. Zoo
zal uw oneervol bedrijf door de volken dan ook gebrand-
merkt worden; Sjeba en Dedan, de beide handelsvolken
uit het Zuiden 3 ), en de handelaren van het in het verre
Westen. gelegen Tarsis 4 ), met hun roofzuchtige vorsten, die
zelf ook als jonge leeuwen op buit bedacht zijn 5 ), zullen
uw laaghartig bedrijf tegenover Israel bij den waren naam

1) Vgl. Gen. 45 : 5, 8 en Jes. 10 : 5-7.
2) Letterlijk staat er: dat woont op de navel, op het middelpunt der aarde.

Ook in 5 : 5 is Jeruzalem genoemd het middelpunt der aarde, de plaats die de
HEERE verkoren had om Zijn Naam aldaar te doen wonen en vandaaruit
Zijn woord en Zijn zegen te doen uitgaan tot de volken rondom, vgl. Jes.
2 : 2-4, zie Deel I, blz. 35.

13 ) Vgl. 27 :22, 20.
4) Vgl. 27 : 12.
5) Vgl. 19 : 3, waar Jojachin, en 32 : 2, waar Farao met een jongen leeuw

vergeleken wordt.
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noemen en hun verachting daarover te kennen geven: „Zijt
gij gekomen om roof te rooven? Hebt gij uw legers ver-
zameld om buit te behalen, om van zilver en goud u meester
te maken, om, have en goed weg te nemen, om grooten roof
te rooven?"

14 Daarom, omdat Gog aan zulk lafhartig optreden tegen-
over Mijn yolk zich schuldig maakt, zoodat zelfs de volken
der aarde niet kunnen nalaten hun minachting daarvoor te
kennen te geven, daarom moet gij ook Mijn oordeel hun
bekend maken, menschenkind, en het strafgericht hun aan-
zeggen. Profeteer daarom tegen Gog en zeg: Zoo zegt de
Heere HEERE: Ten dage als Mijn yolk Israel in veilige
rust wonen zal, zonder eenigen vijandelijken aanval te
duchten, dan wilt gij u opmaken 1 ) en optrekken uit uw
woonplaats, uit het uiterste Noorden? En dan wilt gij, en
vele volken met u, die alien op paarden rijden, met een
groot heir en een talrijke legermacht optrekken tegen Mijn

16 yolk Israel, om het land te bedekken als een wolk? Dan
wilt gij met zOO'n geweldige legermacht dat in vrede wonen-
de yolk op het lijf vallen om het geheel te vernietigen?
Ja, aan het einde der dagen zal het zoo geschieden, in den
eindtijd, wanneer Mijn gericht over de volken komen zal.
Dan zal Ik u tegen Mijn land doen optrekken, om in het-
zelfde land, waar Mijn yolk zoo dikwijls Mijn grooten
Naam ontheiligd heeft, Mij nu als de Heilige te doen
kennen, door de gerichten, die Ik over u oefenen zal. Dan
zullen de volken, die in hun verblinding Mij zoo dikwijls
met hun of goden op een lijn geplaatst hebben, gaan ver-
staan dat Ik alleen God ben; de verheven heiligheid van
Mijn wezen, waardoor Ik van alle andere goden geheel
onderscheiden en daarboven verheven ben, zullen zij leeren
kennen, als Ik Mij voor hun oogen als de Heilige zal doen
kennen door de gerichten, die Ik over u oefenen zal, o
Gog!

17 Zoo zegt de Heere HEERE: Meen niet, Gog, dat uw
aanval op Mijn yolk voor Mij onverwacht komt, zoodat
daardoor Mijn belofte van de wederherstelling van Mijn

1 ) Met de Grieksche vertaling breng ik hier een kleine tekstwijziging aan,
vgl. Noordtzij en Troelstra.
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yolk Israel zou kunnen worden te niet gedaan. Want gij
zijt het, van wien. Ik reeds lang geleden gesproken heb door
middel van Mijn knechten, Israels profeten, die in vroeger
dagen jarenlang geprofeteerd hebben, dat Ik u tegen hen
zou doen opkomen, als zij in allerlei vorm spraken van den.
dag Mijns gerichts, die over de heidenen eenmaal aan-
breken zou 1 ). Zoo zullen bij uw optrekken tegen Mijn yolk
die oude godsspraken uit vroeger dagen dus in vervulling

18 gaan. Maar daarbij zal Ik waken over Mijn yolk. Want het
zal geschieden, ten dage als Gog optrekken zal tegen het
land Israels, spreekt de Heere HEERE, dat Ik snuiven zal
van grimmigheid. Zoo hevig zal Mijn toorn zijn, die ont-
brandt tegen Gog, als hij komt om Mijn yolk aan te tasten.

19 Ja, de uitbarsting van Mijn toorn zal zoo geweldig zijn, dat
in de gansche natuur de uitwerking daarvan merkbaar zal
zijn. In Mijn ijver, in de hitte Mijns toorns, heb Ik gezegd:
Voorwaar, te dien dage, als Gog optrekken zal tegen Mijn
yolk Israel, zal er een groote aardbeving zijn in het land
Israels, die vanuit het centrum van Mijn heilige woning

20 zich alom voortplanten zal. De visschen der zee en het ge-
vogelte des hemels en het wild gedierte des velds en al het
kruipend gedierte, dat op den aardbodem kruipt, en heel
het menschdom, dat op den aardbodem is, zal vOOr Mij
beven en sidderen van angst; de bergen zullen omver ge-
haald worden en de rotswanden zullen instorten, en alle
muren zullen ter aarde vallen. ZOO ontzaglijk in haar uit-
werking zal de aardbeving zijn, waar Ik Gog bij zijn op-

21 trekken tegen het land Israels mee verschrikken zal. Ja, zoo
zeer zal Ik hen door een panischen schrik verbijsteren, dat
Gogs scharen, als zij zich op Israels bergen verspreid heb-
ben, onderling zullen slaags raken, en het zwaard van den

22 een zal zijn tegen het zwaard van den ander 2 ). Ook met
verderfelijke ziekten. zal Ik hem richten, met pest met
bloedbuilen; met stroomende regens en hagelsteenen. zal Ik
hem treffen, waardoor geen mensch buiten kan verkeeren;
ja, vuur en zwavel zal Ik op hem doen regenen, op Gog

1) Jes. 25 : 5, 10 vv.; 26 : 21; Jer. 25 : 15 vv.; 30 : 23 v.
2) De kantt. herinnert hierbij aan de oorlogen tusschen de verschillende

Syrische koningen en kroonpretendenten in de dagen der Maccabeeen; vgl. ook
Richt. 7 : 22.
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en op al zijn benden en op de vele volken, die met hem
zijn, als eens op Sodom en Gomorrha.

23 Zoo zal Ik, door Mijn gerichten, die Ik over hem
oefenen zal, verhoogd en geheiligd worden, en zal 1k in
Mijn geduchte heiligheid Mij openbaren voor de oogen
van vele volkeren, zoodat zij zullen moeten erkennen, dat
1k de HEERE ben.

39 : 1 Gij nu, menschenkind, gij moet van het strafgericht,
waarmede Ik Gog richten zal, nog nadere bijzonderheden
bekend makers. Profeteer daarom tegen Gog, en zeg: Zoo
zegt de Heere HEERE: Zie, 1k kom tegen u op, Gog, groot-

2 vorst van Mesech en Toebal. 1k zal u verlokken tot dien aan-
val op Mijn yolk Israel; Ik zal u opvoeren en u doen op-
trekken uit het uiterste Noorden en u brengen op Israels
bergen.

	

3	 Daar zal Ik u den boog uit uw linkerhand slaan, en de
4 pijlen uit uw rechterhand doen vallen. Op Israels bergen,

waar gij dacht rijken buit te behalen, zult gij een eerloozen
dood vinden; daar zult gij vallen, gij met al uw benden en
de vele volken, die met u zijn, zonder dat een eervolle be-
grafenis uw deel zal zijn; aan de roofvogels van allerlei ge-
vleugelte en aan het wild gedierte des velds zal Ik u tot
spijze geven, zonder dat Mijn yolk Israel zelf den strijd tegen

5 u zal behoeven aan te binders. Op het open veld, waar gij
voile gelegenheid hadt al uw krijgsmacht tegen Mijn in
vrede wonende yolk aan te wenden, zult gij vallen, want 1k,
Ik heb het gesproken, zegt de Heere HEERE, en daarom
zal het ook zeker alzoo geschieden.

6 Met dat oordeel over de oprukkende legerscharen van
Gog zal Mijn toorn echter nog niet gestild zijn. Waar Gog
optrok tegen Mijn land 1 ), zal Ik ook tegen zijn land Mijn
toorn doen ontbranden. Een vuur van krijg en vernietiging
zal R. doen komen over Gogs land, over Magog, en over
de kustlanden waar zijn bondgenooten rustig wonen; zoo-
als zij doers wilden aan Mijn in vredige rust wonende yolk
Israel 2 ), zoo zal Ik nu doen aan hen, die in zorgelooze
rust voortleven zonder om Mijn toorn zich te bekommeren.

1) Zie 38 : 16.
2) Zie 38 : 8, 11, 14.
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Door het verderf zullen zij getroffen worden, tot aan de
uiterste grens van het aardrijk, zoo ver als het gebied van

7 Gog zich uitstrekt. Zoo zal Ik Mijn heiligen Naam bekend
maken in het midden., van Mijn yolk Israel, dat daardoor
Mij recht zal leeren kennen en Mij dienen zal, zoodat Ik
nooit meer om de zonde van Mijn yolk gedwongen zal zijn
hen over te geven in de macht der heidenen, en daardoor
Mijn. heiligen. Naam te ontwijden, als zou Ik de mindere
zijn van de goden der heidenen, en niet bij machte zijn
Mijn eigen yolk te beschermen. Zoo zullen ook de volken
Mij in Mijn heiligheid leeren kennen, dat Ik de HEERE
ben, de Heilige in Israel, Die zorg draag voor de eer van
Mijn heiligen Naam, en Die van de goden der heidenen
gansch onderscheiden en boven hen verheven ben.

8 Het moge wonderlijk en ongeloofelijk klinken in uw
ooren, het zal toch zeker geschieden, want Ik heb het ge-
sproken. Mijn woord staat er u borg voor, zegt de Heere
HEERE, de almachtige Gebieder van alle volken der aarde
en de VerbondsGod van Mijn yolk Israel. Immers dit is de
dag, waarvan Ik gesproken heb 1 ), die daarom ook zeker
aanbreken zal.

9 ZOO volkomen zal de ondergang van Gogs legerscharen
zijn, dat aan Mijn yolk Israel zonder slag of stoot een rijke
buit in handen vallen zal; zij zullen zich slechts hebben op
te maken om zich van den buit meester te maken. Uit de
steden, die zij in het land Israels weer zullen bewonen, zul-
len zij uitgaan en dan zooveel wapen.rustingen vinden van
gevallen vijanden, dat zij gedurende zeven jaren daaraan
genoeg brandstof zullen hebben. Omdat zij zelf onder de
beschermende hand des HEEREN aan wapenen niet de
minste behoefte zullen hebben, zullen zij al dat wapentuig
van de vijanden, de kleine en groote schilden, en de bogen
en pijlen, en de knodsen en lansen 2 ) verbranden, en daar
zeven jaren lang van stoken, om ook het laatste spoor van

10 den vijand volkomen te vernietigen. Zoo zal de vijand na
zijn dood nog Mijn yolk moeten dienen; het achtergebleven
wapentuig zal hen zoo ruimschoots van brandstof voorzien,

1) Zie 38 : 17.
2) Zie verder vs. 12 van dit hoofdstuk met de daarbij gevoegde noten.
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dat zij geen hout zullen behoeven te sprokkelen op het veld
noch te hakken uit de wouden. Die hen wilden berooven„
zullen zij berooven, en die hen plunderen wilden, plun-
deren; zoo volkomen zal de vernietiging zijn, waar Th. Gogs
legerscharen mee straffen zal, zegt de Heere HEERE.

11 Ook zal Ik te dien dage aan Gog een begraafplaats
geven in Israel, waar de beenderen en lijken, die het ge-
dierte op het veld zal hebben achtergelaten 1 ), begraven
zullen worden, namelijk in het Doortrekkersdal, in de Jor-
daanvlakte, daar de reizigers doortrekken, die uit Perea
naar Kanain gaan, op de breedste plaats van het Jordaan-
dal, aan de naar Jeruzalem gekeerde zijde van de Doode
Zee 2 ). Daar zullen zij Gog en al zijn menigte begraven,
zoodat het dal voortaan geen verkeersweg meer zijn zal,
maar men die plaats noemen zal: „het dal van Gogs menig-

12 te". Om het land te reinigen zal het huis Israels zeven
maanden bezig zijn met hen te begraven. ZOO groot zal het
aantal gevallenen zijn, en zoo volkomen de ondergang van
Gogs legerscharen door Mijn goddelijk strafgericht: zeven
jaren brandstof van het zevenvoudige wapentuig 3 ), en
zeven maanden noodig om die alien te begraven! 4)

13 Ja, al het yolk des lands zal hen begraven, en het zal
hun ten roem zijn, omdat nu niet Israel ten doode gewijd
wordt door Gog met zijn benden, maar het omgekeerde
daarvan plaats vindt en zij hun vijanden begraven, en zich
daarin beijveren om het land te reinigen en door uitbanning
van al het onreine zich als een heilig yolk te doen kennen.
Zoo zal dat begraven hunner vijanden hun tot eer strekken

1) Zie vs. 4.
2) In den Hebr. tekst staat slechts: „de zee", waarmede gewoonlijk de Middel-

landsche zee wordt bedoeld. De Neeste uitleggers meenen, dat dat ook hier
het geval is, en vertalen: ten Oosten van de (Middellandsche) zee. Dit heeft
echter geen zin, omdat het gansche land Kanafin ten Oosten van de Middell.
Zee ligt. Keil meent daarom m.i. terecht, dat met „de zee" hier de Doode Zee
bedoeld is, en dat de vertaling dan niet moet zijn: ten Oosten van de (Doode)
Zee — de begraafplaats zou dan komen te liggen buiten het eigenlijke land
Israel — maar: aan de voorzijde van de (Doode) Zee, n.l. gezien vanuit Jeru-
zalem, het centrum des lands.

3) Zie vs. 10, waar eerst het geheel wordt genoemd: de wapenrusting, en
daarna 6 brandbare onderdeelen, waardoor een 7-tal gevormd wordt.

4) Die 7-tallen zijn symbolisch, om de nederlaag als een goddelijk en als
een volkomen gericht aan te duiden.
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ten dage als 1k Mijn heerlijkheid in het licht stellen zal,
door Mijn gekrenkte eer te wreken in de volkomen ver-

14 nietiging Mijner vijanden. Ja, hun ijver om het land van
de onreinheid der doodsbeenderen te zuiveren zal zoo groot
zijn, dat zij na die zeven maanden, gedurende welke het ge-
heele yolk met het begraven is bezig geweest, nog bepaalde
mannen zullen aanwijzen, die tot dat onrein-makende werk
van het begraven 1 ) zullen worden afgezonderd en die er
hun dagtaak van zullen maken om het land nog eens door
te trekken om overal te speuren of zij nog iets vinden moch-
ten dat begraven moet worden, terwijl anderen zullen wor-
den aangewezen, die met hen meegaan om de onbegraven
beenderen en lijken, die nog op den grond zijn achterge-
bleven, te begraven, opdat het land toch maar gereinigd
worde. Nadat het geheele yolk zeven maanden lang met be-
graven is bezig geweest, zullen die mannen er op uit trek-

15 ken om het land nog eens of te zoeken; als een van hen
menschenbeenderen ziet, zal hij daar een merksteen bij
oprichten, opdat de na hem komende begravers alles ver-
zamelen kunnen om het te begraven in het dal van Gogs

16 menigte — en niet alleen dat dal zal in zijn naam de
herinnering levendig houden aan de groote menigte die
daar begraven is, maar dat zal ook met de daarbij liggende
stad het geval zijn, waar die stad Hamona 2 ) heeten zal. --
Zoo zal het land gereinigd worden.

17 Gij nu, menschenkind, spreek tot het gevogelte van
allerlei pluimage en tot alle wild gedierte des velds: Zoo
zegt de Heere HEERE: Verzamelt u en komt en stroomt
van alle zij den tesamen naar Mijn offermaaltijd, dien 1k u
ga aanrichten, een grooten offermaaltijd op Israels bergen.!

18 Komt daar om vleesch te eten en bloed te drinken! Helden-
vleesch zult gij eten, vorsteribloed zult gij drinken! Gog
met zijn keurbenden zal Ik tot offerdieren maken, aan Wier
vleesch en bloed gij u moogt tegoed doen: de machtigen
der aarde 3 ) en de leiders der volken 4) zullen voor u zijn

1) Vgl. Num. 19 : 11.
2) Hamon(a) = menigte.
3) Het woord „rammen" wordt ook figuurlijk gebruikt ter aanduiding van

aanvoerders en machtigen der aarde, b.v. Exod. 15 : 15.
4) Het woord „bokken" wordt ook figuurlijk gebruikt ter aanduiding van de

leiders der volken, b.v. Zach. 10 : 3.
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als de rammen 1 ) van den offermaaltijd, als lammeren en
bokken 2 ) en varren; alien tesamen, Gog met zijn keur-
benden, zullen zij voor u zijn „als het mestvee van Basan 3),

19 om u daaraan te goed te doen. Vleesch zult gij eten totdat
gij zat worth., bloed drinken totdat gij dronken wordt, van

20 Mijn offermaaltijd, dien Ik voor u aanricht. Ja, aan Mijn
tafel, waartoe Ik als gastheer u noodig, zult gij u verzadigen
aan paarden en ruiters, aan helden en krijgslieden, zegt de
Heere HEERE.

21 En dit alles, deze ondergang van Gog met zijn bond-
genooten, het zal geschieden, opdat Ik den glans van Mijn
heerlijkheid over de volken doe lichten. Want alle volken
zullen Mijn vonnis zien, dat Ik voltrek, en Mijn straffende
hand, die Ik op hen leg. Zij hebben gemeend, dat Ik gelijk
was aan, de machtelooze goden der heidenen en dat zij Mij
en Mijn yolk daarom konden overwinnen. Nu zullen zij
ondervinden, hoe groat Mijn macht en vermogen is, en wat
het zeggen, wil, als Ik Mijn straf gericht over iemand komen

22 doe. Maar voor Mijn yolk Israel zal dat gericht over de
volken ten zegen zijn, want zij zullen ervaren dat Ik de
HEERE, hun getrouwe VerbondsGod ben, en blijven zal,
van dien dag of dat 1k door Mijn gerichten over hun vijan-
den aan hen volkomen vrede en veiligheid g,eschonken zal

23 hebben. Daardoor zullen de volken ook verstaan, dat de
ondergang van stad en tempel en de ballingschap van Mijn
yolk Israel niet aan Mijn zwakheid of machteloosheid te
wijten was, maar dat het huis Israels alleen om zijn onge-
rechtigheid in ballingschap moest gaan; dat die wegvoering
niet tegen. Mijn wil hun overkomen is, maar juist door Mij
gewild is, omdat zij trouweloos tegen Mij gehandeld hadden,
zoodat Ik Mijn aangezicht voor hen verborg en Mijn be-
scherming hun onttrok, en hen overgaf in de hand hunner
benauwers, de Chaldeen, zoodat zij alien tesamen door het

24 zwaard gevallen zijn. Hun onreinheid en hun overtredingen
waren het, die Mij daartoe noodzaakten; ook de Chaldeen
zullen dat nu begrijpen, dat Ik daar rechtvaardige straf over

1) Zie moot 3 ) op vorige pagina.
2) Zie foot 4) op vorige pagina.
8 ) Basan was beroemd om zijn veeteelt, Dent. 32 : 14, Ps. 22 : 13, Am. 4 :1.
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komen doe. En zoo snag dan, wat in den eindtijd met Gog
en zijn legerscharen geschieden zal, ook nu reeds in deze
dagen van ballingschap het moedelooze yolk Israel troosten
en hun de zekerheid schenken van de komende verlossing.

25 Daarom, omdat Ik Mij door die gerichten onder de
heidenen als de Heilige wil doen kennen, opdat zij be-
grijpen mogen dat Ik Israel slechts om zijn zonden gestraft
heb, daarom spreekt de Heere HEERE aldus: Ik ga nu het
lot van Jacob wenden, en gelijk Ik Mijn goddelijk erbarmen
steeds weer zoo rijkelijk getoond heb in het 'even van dien
stamvader van Mijn yolk, van Jacob, zoo zal Ik Mij nu ook
erbarmen over geheel het huis Israels. Met heilige jaloezie
zal Ik ijveren voor de eer van Mijn heiligen Naam, en zoo-
wel bij Israel als bij de volken wederstaan alles wat met
de heiligheid van Mijn wezen in strijd is. Voor Mijn yolk
Israel zal dat ten gevolge hebben, dat zij in heiligheid Mij
dienen zullen, terwijl Ik der heidenen macht zal breken,
wanneer zij die tegen Mijn yolk willen aanwenden.

26 Dan zal Mijn yolk Israel zich schamen en verootmoedi-
gen over hun zonde en trouweloosheid, die zij tegen Mij
bedreven. hebben 1 ), als zij die onverdiende weldaden, die
1k hun schenken zal, genieten zullen en weer in veiligen
vrede en rust wonen zullen in hun land, zonder dat iemand

27 hen verschrikt. Als Ik hen terugbreng uit de natien, waar-
onder 1k hen verstrooid had, en hen verzamel uit de landen
hunner vijanden, waarover Ik hen verspreid had, en als Ik
Mij als de Heilige aan hen betoonen zal ten aanschouwe van
de vele volken, waardoor het voor alien duidelijk zal zijn
dat Ik niet met de goden der heidenen op een lijn gesteld

28 kan worden, dan zullen de kinderen Israels tot de erkentenis
komen, dat zij niet in ballingschap werden weggevoerd, om-
dat Ik Mij aan hen onttrokken had 2 ), maar dat Ik Zelf
het was, de HEERE hun God, Die hen verbande, en hen
wegdreef in ballingschap, omdat Ik als de Heilige bij het
onheilige niet wonen kon, en dat Ik ook, omdat Ik de
HEERE hun VerbondsGod ben, hen nu weer verzamel in
hun land, zonder daar girds iemand van hen meer achter

1) Vgl. 16: 54 en 61, waar we dezelfde gedachte hebben.
2) Vgl. Jes. 49 : 14.
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29 to laten. Dan zullen. zij Mijn zegenrijke nabijheid voor
immer mogen genieten, want Ik zal Mijn aangezicht niet
meer voor hen verbergen, doch Mijn Geest rijkelijk over
het huis Israels uitstorten, waardoor de zegen der volkomen
wedergeboorte hun deel zal zijn en zij voor eeuwig Mijn
kinderen zullen zijn, zegt de Heere HEERE.

C. HET NIEUWE GODSRIJK.

1. Inleiding.

40 : 1 In het vijfentwtintigste jaar van onze ballingschap, in
het begin van het jaar, op den tienden dag van de eerste
maand — het was dus in het veertiende jaar nadat de stad
verwoest was I ) — greep de kracht des HEEREN mij aan,
evenals dat voor twintig jaren, bij mijn roeping tot profeet,
en nog enkele malen daarna het geval was geweest 2 ). Het
was op den tiende van de maand, een dag van buitengewone
beteekenis, omdat immers niet alleen op den tiende van die
eerste maand het paaschlam afgezonderd werd 3 ), en de
kinderen Israels op dien dag ook door de Jordaan getogen
waren 4 ), maar omdat ook op een tiende, namelijk van de
tiende maand, het beleg der stad begonnen was 5 ), en op
den tiende van de vijfde maand de verwoesting der stad
voleindigd was 6 ). Nu kwam op den tienden dag van de
eerste maand de kracht des HEEREN over mij, waardoor
de HEERE mij gezichten zien liet, waarmede ik allen die
door de ballingschap en de verwoesting der stad zoo zeer
terneergeslagen waren, zou moeten opbeuren en vertroosten.

2 In de goddelijke visioenen, die de HEERE mij zien
liet, bracht Hij mij naar het land Israels, en zette mij neer
op een zeer hoogen berg, den berg Sion, die door zijn gees-
telijke beteekenis en schoonheid alle andere tempelbergen

1) 573 v. Chr.
2) Zie 1 :3; 3 : 14, 22; 8 :1; 37 :1.
3) Exod. 12 : 3.
4) Jozua 4 :19.
5) Ez. 24 : 1.
6) Jer. 52 : 12 vv.
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zeer ver overtreft. Uit het Noorden op lien tempelberg
komende 1 ), zag ik vOOr mij, zuidwaarts, jets dat mij denken

3 deed aan de bouwwerken vans een stad. Naar dat gebouwen-
complex bracht de HEERE mij. Daar zag ik een man, een
bovenaardsche verschijning, die er uitzag als gepolijst koper,
en die verder mijn begeleider zou zijn. Een linnen snoer
en een meetroede had hij in zijn hand, zooals die door
architecten gebruikt worden om groote en kleine of Standen

4 te meten. Zoo stond hij aan de Noorderpoort, waar ik aan-
kwam, en hij zeide tot mij: Menschenkind, zet uw ooren en
ooren goed open, en let aandachtig op alles wat ik u zal
laten zien, want om u dat te laten zien, zijt gij hierheen ge-
bracht. Neem dus alles goed in u op, en verkondig alles wat
gij ziet aan het huis Israel.

2. De nieuwe tempel.

a. De buitenpoorten met het buitenste voorhof.

5 Het eerste wat ik zag, was, dat er van buiten om, het
geheele gebouwencomplex heen een ringmuur liep. De man,
die bij de bezichtiging van het bouwwerk mijn begeleider
zou zijn, had een meetroede in de hand van zes el lang,
de el gerekend als een gewone el en een handbreedte, zoodat
zijn meetroede 3.15 M. lang was 2 ). Met die meetroede mat
hij de dikte van den ringmuur, en ook de hoogte, beide
een roede.

6 Toen bracht de man mij naar den hoofdingang van het
gebouwencomplex, de Oosterpoort in den buitenmuur die
het alles omgaf. VOOr den muur was daar een trap van
zeven treden, zoodat het plein binnen den muur zeven
treden hooger lag dan het niveau buiten den ringmuur. De
man beklom die trap van zeven treden en hij mat den
drempel van de poort, die juist een roede breed — of

1) Vgl. 8 : 3.
2) Blijkens I Sam. 17 : 4 werd een, gewone el gerekend op 2 span, terwijl een

span gerekend werd op 3 handbreedten, zoodat de gewone el 6 handbreedten
lang was. De gewone el was bij Israel waarschijnlijk, evenals in Egypte, 45 cm
lang. De el, waarvan Ez. spreekt, is dus 7/6 X 45 cm lang geweest, en de meet-
roede 6 X 52 1/2 cm = 3,15 M.
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liever: diep — was, wat dus zeggen wil, dat de poortdrempel
even breed was als de dikte van den ringmuur. — Even
breed was ook de andere drempel, aan de andere zijde, de

7 binnenzijde, van het poortgebouw Daarna zag ik aan
weerszijden in het poortgebouw drie nissen, die dienden als
wachtlokaal voor de levieten, die de wacht hielden 1). Die
wachtlokalen waren een roede lang en ook een roede diep,
3.15 M. in het vierkant, terwijl zij onderling van elkander
gescheiden waren door muurpijlers van vijf el, d.i. 2.62 M.
Zoo langs de wachtlokalen gaande, kwamen wij aan de
binnenzijde van het poortgebouw. Bij de poorthal, die daar
aan den binnenkant van het poortgebouw was, was weder
een drempel, zooeven reeds genoemd 2 ), die ook een roede

9 3 ) breed was. Daarna mat mijn begeleider ook de poorthal,
die aan de binnenzijde van het oosterpoortgebouw gelegen
was. Die hal was acht el, of 4.20 M. breed, terwijl de muur-
pijlers van die hal twee el, dat is dus ruim 1 M. dik waren.

10 De wachtlokalen voor de dienstdoende levieten lagen, zoo-
als reeds gezegd, aan weerszijden van den poortweg, recht
tegenover elkander, drie aan de rechter- en drie aan de
linkerzijde; zij waren alle evengroot, terwijl ook de muur-
pijlers tusschen de wachtlokalen, die tegelijk als zij-
wanden van de wachtlokalen dienst deden, alle even breed
waren.

11 Daarna mat de man met de meetroede de breedte van
den poortingang, waar wij na het beklimmen van de zeven
treden het eerst doorgegaan waren 4 ) . De diepte van die
poortdrempel was, zooals boven reeds gezegd, gelijk aan
de dikte van den buitenmuur, een roede, 3.15 M. Nu werd
de breedte van den poortingang gemeten; die was tien el,
5.25 M., waar dan de deurposten natuurlijk bij inbegrepen
waren. Vervolgens werd de overkapping van den poortweg
gemeten. Terwijl de lengte van den geheelen poortweg

1) Zie 44 : 11, 14; vgl. I Kon. 14 : 28, waar hetzelfde woord in de St. Vert.
door „wachtkamer" is weergegeven.

2) In vs. 6b.
3) Vs. 8 geeft voor de poorthal een andere maat dan vs. 9; het is vermoedelijk

ontstaan door dittographie, dubbelschrijving, van vs. 9a en het slot van vs. 7;
met tal van handschriften en met de oude vertalingen behalve de Targoem wordt
het daarom hier weggelaten.

4) Zie vs. 6.
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veertig el bedroeg 1 ), bleek nu dat aan de beide uiteinden
van den poortweg over een lengte van dertien el een over-
kapping was, zoodat er dus in het midden van den poortweg
een niet-overdekt gedeelte van veertien el overbleef; onge-
veer tweederde van den poortweg 2 ) was dus overdekt.

12 VOOr de wachtlokalen, aan weerszijden van den poort-
weg, waren balustrades, die een el naar voren sprongen. De
dienstdoende levieten, die den toegang tot het heiligdom
moesten bewaken, waren hierdoor in staat toezicht to
houden op wat er in het poortgebouw voorviel en wie er
langs den poortweg naar binnen gingen, zonder dat zij van
de voorbijgangers daarbij hinder ondervonden. Door de
ruimte, die door het vooruitspringen der balustrades bij de
wachtlokalen gevoegd werd, hadden de wachtlokalen aan
weerszijden een diepte van zes el.

13 Vervolgens mat mijn begeleider de volle breedte van
het poortgebouw, dat wil dus zeggen de breedte van den
poortweg met de daaraan grenzende wachtlokalen. Hij mat
dus van den achterwand van het eene wachtlokaal tot den
achterwand van het daartegenover liggende wachtlokaal, en
kwam zoo op een breedte van vijfentwintig el, dat wil dus
zeggen ruim 13 M. Aan den achterkant had elk wachtlokaal
ook een deur, die toegang gaf tot het buitenste voorhof en
die zich recht tegenover de deur van het tegenoverliggende
wachtlokaal beyond.

14 Daarna mat de man met de meetroede de poorthal, die
zich aan het einde van den poortweg be yond. Er is reeds
meegedeeld 3 ) dat de breedte, of liever: de diepte, van die
poorthal acht el was. Nu werd de andere lengtemaat ge-
meten: twintig el, zoodat deze poorthal, die voor het slack.
ten der offerdieren 4 ) en in enkele gevallen ook voor off er-
maaltijden 5 ) gebruikt werd, een oppervlakte had van twin-

1) Volgens vs. 15 bedroeg de lengte van het geheele poortgebouw, de poorthal
aan de binnenzijde daarbij inbegrepen, 50 el; genoemde hal was met haar
muurposten 10 el breed (vs. 9), zoodat voor den poortweg een lengte van 40 el
overbleef.

2) N.I. 26 van de 40 el.
3) Vs. 9a.
4) Zie vs. 39.
5) Zie 44 : 3.
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tig bij acht el, dat is dus 10.50 M. bij 4.20 M. 1 ). Buiten
om het poortgebouw heen was aan drie zijden het buitenste
voorhof, dat ik met mijn begeleider na deze oosterpoort be-
zichtigen zou.

15 Eerst werd nog de totale lengte van het geheele poort-
gebouw gemeten; van den voorkant van het poortgebouw,
waar die trap met zeven treden was 2 ), tot aan den binnen-
voorkant van de binnenste voorhal, was de of stand vijftig
el, dat is 26.25 M., zoodat het heele poortgebouw juist twee
maal zoo lang was als breed 3 ) .

16 VOOr wij nu naar het buitenste voorhof gingen, zag ik
eerst nog dat de poort rondom vensters had, die naar de
wachtlokalen en naar de muurpijlers naar binnen toe schuin
uitliepen, vensteropeningen dus, die naar buiten smal, naar
binnen breed uitliepen. Ook de poorthal had zulke venster-
openingen, die naar buiten schuin uitliepen. Bij de muur-
posten van de poorthal, die twee el breed waren 4 ), stood
tenslotte aan weerszijden een als palmboom gestyleerde
pig er.

17 Daarna bracht mijn begeleider mij naar het buitenste
voorhof. Daar zag ik, dat er aan de binnenzijde langs de
ringmuur vertrekken waren, dertig in aantal 5 ), die bij wijze

1) Bij vs. 14 is in hoofdzaak de Grieksche vertaling der LXX gevolgd.
2) Zie vs. 6.
3) De breedte was 25 el, zie vs. 13. De lengte van het poortgebouw van 50 el

kan uit de geboden beschrijving aldus worden saamgesteld:
poortdrempel (vs. 6): 6 el; wachtlokaal (vs. 7): 6 el; muurpijler tusschen de

wachtlokalen (vs. 7): 5 el; weer wachtlokaal (vs. 10 en vs. 7): 6 el; weer
muurpijler (vs. 10): 5 el; weer wachtlokaal van 6 el; 2e poortdrempel (vs. 6b,
7b): 6 el; poorthal (vs. 9): 8 el, met muurpijlers (vs. 9) van 2 el; dat geeft
dus: 6 + 6 + 5 + 6 + 5 + 6 + 6 + 8 + 2 el = 50 el.

4) Zie vs. 9.
5) Hoe deze vertrekken over de vier zijden van den buitenmuur verdeeld

waren, wordt niet gezegd; waarschijnlijk zullen we om de symmetric hebben
aan to nemen dat er acht vertrekken waren aan de Oost-, de Noord-, en de
Zuid-zijde, n.l. vier aan weerszijden van de Ooster-, de Noorder- en de Zuider-
poort, en dat er zes vertrekken waren aan den Westmuur, n.l. drie aan weer-
zijden van het achtergebouw, dat tegen den Westmuur aangebouwd was (41 : 12).
Waarvoor die vertrekken dienden, wordt evenmin gezegd. Zij kunnen of bij
bepaalde personen en familien in gebruik zijn geweest, vgl. II Kon. 23 : 11;
Jer. 35 : 2, 4; 36 : 10; Of ook gediend hebben ter bewaring van de tempel-
inkomsten, als tienden, vruchten en geld, vgl. I Kron. 9 : 26; 28 : 12; Neh.
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van overdekte galerijen 1 ) gebouwd waren op een plaveisel,
18 dat bet buitenste voorhof rondom omgaf. De mozalekvloer

van het plaveisel strekte zich aan den zijkant van de poorten
even ver uit als de poorten lang waren, en had dus een
breedte van vierenveertig el 2 ), oftewel ruim 23 M. Dit was
het benedenste plaveisel; immers ook op het acht treden
hooger gelegen binnenste voorhof 3 ) was een plaveisel aan-
gebracht.

19 Evenals tot het buitenste voorhof werd ook de toegang
tot het binnenste voorhof gevormd door een poortgebouw;
dit was in het buitenste voorhof uitgebouwd en lag acht
treden hooger dan het buitenste poortgebouw 3 ). Mijn be-
geleider, de man met de meetroede, mat nu de breedte van
het buitenste voorhof, en wel zoo, dat hij mat vanaf den
binnenvoorkant van de lager gelegen buiten.poort, tot aan
den buitenkant van de hooger gelegen binnenpoort; dat
was juist honderd el, 52.50 M. Zoo mat hij het bij de Ooster-
poort, evenals ook bij de Noorderpoort, waarheen hij mij
nu bracht, terwijl ook bij de Zuiderpoort het buitenste
voorhof dezelfde breedte had.

20 Na de Oosterbuitenpoort en het buitenste voorhof was
nu de Noorderbuitenpoort, die ook toegang verleende tot
het buitenste voorhof, aan de beurt om bezichtigd to wor-
den. In al haar onderdeelen en maten was zij aan de Ooster-
poort volkomen gelijk. Mijn begeleider mat de lengte en
de breedte van de Noorderpoort: vijftig el lang en vijf-

21 entwintig el breed. Verder de nissen, de wachtlokalen, drie
aan, weerszijden van den poortweg, en de muurpijlers en
de poorthal, alles had dezelfde afmetingen als bij de eerste

22 poort. Ook de vensters, evenals de vensters van de poorthal
en de palmen bij de muurpijlers van de hal waren volkomen
gelijk aan die van de Oosterpoort, die ik eerst bezichtigd

10 : 38-40; of ook zij kunnen gebruikt zijn voor het houden van offermaal-
tijden, vgl. Deut. 12 : 7, later misschien ook voor scholen en synagogen.

1) Uit 42 : 6 blijkt, dat er op de voorhoven zuilen(gangen) waren.
2) De geheele lengte van het poortgebouw was 50 el, zie vs. 15; daar was

echter de ringmuur bij inbegrepen, die een dikte had van 6 el, vs. 5, zoodat
er voor het plaveisel een breedte van 44 el overbleef.

3) Zie vs. 31.
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had. Ook hier was er een trap van zeven treden vOOr het
poortgebouw, terwijl de poorthal daar recht tegenover was,
aan het andere einde van den poortweg; alles precies als

23 bij de Oosterbuitenpoort. Verder was er een poortgebouw,
dat toegang verleende tot het binnenste voorhof recht tegen-
over de Noorderbuitenpoort, evenals dat ook bij de Ooster-
poort het geval was. En ook hier mat mijn geleider het
buitenste voorhof, en ook hier was de of stand van poort
tot poort, evenals bij de Oosterpoort, honderd el, 52.50 M.

24 Vervolgens bracht de man met de meetroede mij naar
de Zuidzijde, en ook daar was een poortgebouw, met den
voorkant naar het Zuiden gericht. Ook van deze poort was
de lengte vijftig el en de breedte vijfentwintig el, evenals
bij de beide andere poorten, terwijl ook de voorhal en de
nissen en de muurpijlers alle dezelfde afmetingen hadden.

25 Ook hier waren er in het poortgebouw en in de hal vensters
26 rondom, geheel gelijk aan de andere vensters. Verder was

er ook hier een trap van zeven treden, die toegang gaf tot
het poortgebouw, terwijl de poorthal daar recht tegenover
lag, aan de binnenzijde van het poortgebouw. Evenals bij
de andere poorten waren er ook hier palmen aan weers-

27 zijden bij de muurpijlers van de poorthal. Ten slotte was
er ook hier aan de Zuidzijde een poortgebouw, waardoor
men toegang verkreeg tot het binnenste voorhof, en ook
hier bedroeg de breedte van het buitenste voorhof van poort
tot poort honderd el.

b. De binnenpoorten met het binnenste voorhof.

28 Waar wij zoo bij onzen rondgang ter bezichtiging van
het buitenste voorhof met de buitenpoorten aan de Zuid-
zijde uitgekomen waren, bracht de man met de meetroede
mij nu door de Zuiderpoort naar het binnenste voorhof.
Tegelijk mat hij de Zuiderpoort; zij had dezelfde afmetin-
gen als de andere poorten, die wij bezichtigd hadden: vijf-

29 tig el lang en vijfentwintig el breed. Ook de als wacht-
lokaal dienstdoende nissen en de muurpijlers en de poort-
hal hadden dezelfde afmetingen als bij de andere poortge-
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bouwen, terwijl ook hier de poort zoowel als de hal rondom
vensters hadden.

30 In afwijking van de totdusver bezichtigde buitenpoorten
waren er bij deze binnenpoort nog andere hallen, die een
afmeting hadden van vijfentwintig bij vijf el, 13.12 M. bij
2.62 M. Deze vertrekken zou ik later nog nader in oogen-

31 schouw nemen 1 ). Bovendien was er nog een verschil tus-
schen deze poort en de buitenpoorten, dat namelijk de
hal van deze binnenpoort niet aan de binnenzijde ge-
legen was, maar naar het buitenste voorhof gericht was,
zoodat men, de trap opgaande — die hier niet zeven, maar
acht treden telde — eerst in de poorthal kwam en pas daar-
na bij de wachtlokalen. Verder waren er ook hier als palm-
boom gestyleerde pijlers bij de muurposten.

32 Over het binnenste voorhof bracht mijn geleider mij
vervolgens naar de poort aan de Oostzijde, die ook weder-
om dezelfde afmetingen had: vijftig el lang en vijfentwintig

33 el breed. Ook haar nissen en haar muurpijlers en haar hal
hadden alle dezelfde afmetingen, terwijl er ook hier zoo-
wel in de poort als in de poorthal rondom vensters waren.

34 Verder was ook hier, evenals bij de Zuiderbinnenpoort, de
poorthal naar het buitenste voorhof gericht, terwijl er ook
hier palmen waren bij haar muurpijlers en de opgang acht
treden telde.

35	 De man met de meetroede bracht mij daarna naar de
36 Noorderpoort. Ook daar wederom dezelfde afmetingen:

vijftig el lang en vijfentwintig el breed. Haar nissen, haar
muurpijlers en haar voorhal, alles dezelfde afmetingen als

37 bij de andere poorten. Ook hier weer vensters rondom in
poort en poorthal, en tenslotte ook hier de poorthal naar
het buitenste voorhof gericht, zoodat men ook bij deze
poort bij het beklimmen van den opgang van acht treden
eerst in de poorthal kwam — waar aan weerszijden ook
weder als palmboom gestyleerde pijlers waren bij de muur-
posten — en pas daarna bij de wachtlokalen. Zoo waren
de binnenpoorten, evenals ook met de buitenpoorten het
geval was, volkomen symmetrisch.

38	 Verder was er bij elke binnenpoort nog een kamer, met

1 ) Vs. 44-46.
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een deur dicht bij de muurpijlers der poorten 1 ). Deze ver-
trekken moesten dienen om het ingewand en de pooten van
het brandoffer te spoelen2).

39 In de voorhal van elke poort bevonden zich verder ook
twee tafels aan elke zijde, dicht bij den buitenmuur, om bij
het slachten gebruikt te worden, om het vleesch van het
brandoffer en het zondoffer en het schuldoffer daarop te

40 leggen. Behalve deze tafels in de poorthal waren er ook
nog tafels aan den buitenkant, namelijk twee aan den Noor-
delijken en twee aan den Zuidelijken buitenmuur, als men
opging naar den ingang der poort. — Zoo was het althans
bij de Oosterpoort, terwijl er bij de Noorder- en Zuiderpoort
ook zulke tafels aan den buitenkant stonden, bij de buiten-

41 muren van de poorthallen. — Bij elken buitenmuur van de
poorthal stonden dus vier tafels, namelijk zoowel aan de
Noord- als aan de Zuidzijde twee in de poorthal en twee
daarbuiten, zoodat er dus bij elke binnenpoort acht tafels

42 waren, die bij het slachten gebruikt werden. Behalve deze
acht tafels van hout waren er echter ook nog vier tafels van

1) De vss. 38-43 hebben de uitleggers voor vele moeilijkheden geplaatst.
Noordtzij meent dat in deze verzen alleen sprake is van de Noorderpoort, wig
de offerdieren aan de Noordzijde van het altaar geslacht moesten worden,
vgl. Lev. 1 : 11 c.a. pl. Uit Ez. 46 : 1, 2 blijkt echter, dat ook door de Ooster-
poort brandoffers gebracht werden. Bovendien worden in 40 : 40 de buiten-
muren van de hier besproken poort genoemd de muur aan de Noord- en aan
de Zuidzijde; dat laat zich met de veronderstelling dat we bier met de Noorder-
poort te doen hebben, moeilijk rijmen. Troelstra meent daarom, mede op grond
van 43 : 17, waar gezegd wordt dat de trappen van het brandofferaltaar naar
het Oosten gericht zijn, dat we hier in 40 : 38-43 met de Oosterpoort te doen
hebben.

In 40 : 38 is echter sprake van poorten, in het meervoud (Noordtzij en
Troelstra willen beiden door tekstwijziging enkelvoud lezen). Ik meen daarom,
dat Keil terecht aanneemt, dat het meervoud „poorten" er opzettelijk bijge-
voegd is, om wat bier van de muurpijlers gezegd wordt, tot alle drie de
binnenpoorten uit te breiden, zoodat we zullen moeten aannemen dat zich bij
de muurpijlers van elk dezer poorten een kamer beyond. Dan blijft ook de
symmetrie tusschen de poorten bewaard, zonder dat we met Noordtzij, om de
symmetric te handhaven, onze toevlucht behoeven te nemen tot de technisch
toch wel eenigszins bezwaarlijke veronderstelling, dat de spoelkamer zich be-
yond in den 3.15 M. dikken achterwand van de voorhal van de Noorderpoort,
waardoor, al is het dan ook alleen voor het inwendige, de symmetric tusschen
de poorten toch verbroken wordt.

2) Zie Lev. 1 :9.
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behouwen steenen, die bij den trapopgang stonden, twee
aan ieder zijde 1). Die tafels, die een oppervlakte hadden
van anderhalve el, dat is ± 80 cm, in het vierkant, terwijl
ze een el, 52.5 cm hoog waren, konden gebruikt worden om
daar het gereedschap op neer te leggen, dat men bij het
slachten van het brandoffer en andere offers noodig had.

43 Verder waren er dubbelhaken 2 ) van een handbreedte rond-
om aan de drie buitenmuren van de poorthal bevestigd,
waar de geslachte dieren aan opgehangen konden worden
om gevild te worden; het klaargemaakte offervleesch echter
werd op de tafels gelegd.

44 Op het binnenste voorhof waren verder nog twee
kamers, met haar achterwand tegen den muur die het bin-
nenste voorhof omgaf 3 ). De gene van deze beide kamers —
die ik ook vroeger reeds opgemerkt had 4) — be yond zich
terzijde van de Noorderpoort en had het uitzicht op bet
Zuiden, terwijl de ander daar recht tegenover lag, en zich
beyond bij de Zuiderpoort, met de voorzijde naar het Noor-

45 den gekeerd 5 ). En mijn geleider, de man met de meet-
roede, zeide tot mij: Deze kamer, wier voorzijde naar het
Zuiden gekeerd is, is voor de priesters, die den dienst van
het huis waarnemen, die dus moeten zorg dragen voor alle
takken van dienst, welke den tempel in stand moeten
houden, en voor de ordelijke uitoefening van den eeredienst.

46 En de andere kamer, die uitziet naar het Noorden, is voor
de priesters, die den dienst van het altaar waarnemen, die
dus voor het ritueel slachten en het offeren der offerdieren
hebben zorg te dragen. De priesters, die met dezen dienst
van het huis en van het altaar belast zijn, zijn de zonen
Zadoks, die uit de zonen Levi's tot den HEERE mogen
naderen en het heiligdom mogen betreden om den HEERE
te dienen, omdat zij bij de afdwaling van het yolk Israel

1) Dit laatste wordt door Ez. niet gezegd. Om de symmetric zullen we dat
echter wel hebben aan te nemen.

2) We liebben hierbij aan de bekende, nog altijd in de slagerijen gebruikte
dubbelhaken in den vorm van een S te denken.

3) Zie 42 : 10.
4) Zie vs. 30.
5) In vs. 44 zijn aan de hand van de LXX. enkele wijzigingen aangebracht.
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in den dienst der schandgoden aan Mijn dienst trouw ge-
bleven zijn 1).

47 Ten slotte mat mijn geleider het binnenste voorhof:
honderd el, 52.50 M. in het vierkant, door een muur om-
geven 2 ). In het midden van deze ruimte stond het brand-
offeraltaar, recht voor het huis 3).

c. Het tempelgebouw.

48 Daarna bracht mijn geleider mij naar de voorhal van
het eigenlijke tempelhuis, en hij mat de muurpijlers aan
weerszijden van den ingang, die elk een breedte hadden
van vijf el, 2.62 M., terwijl de breedte van de poort van
de voorhal zes el bedroeg, 3.15 M., namelijk twee poort-
deuren elk van drie el breed. Het voorfront van de voorhal.

49 had dus een totale breedte van zestien el, 8.40 M. Vervolgene
mat de man met de meetroede de binnenwaartsche afmetin-
gen van de voorhal: twintig el lang en elf el breed, 10.50 M.
bij 5.77 M. De zijmuren van de voorhal hadden dus een
dikte van twee en een halve el, ruim 1.30 M. 4 ). VOOr de
poort van de voorhal was voorts nog een trap van tien
treden 5 ), die toegang verleende tot de poorthal, terwijl bij
de muurpijlers aan weerszijden pilaren waren, overeen-
komende met de zuilen Jachin en Boaz van den tempel van
Salomo.

41 : 1 Nadat wij aldus de voorhal van het tempelgebouw be--
zichtigd hadden, bracht mijn geleider mij naar het heilige.
Hij mat de muurpijlers, waardoor aan de buitenzijde de
breedte kenbaar was van het heilige, dat met het heilige
van den tabernakel vergeleken kon worden. De breedte van
die muurpijlers was zes el, 3.15 M., aan weerszijden.

2 Tusschen die muren beyond zich de deur, van tien el breed,

1) Zie wat hierover nader gezegd wordt in 44 : 15 en de daarbij gevoegde
voetnoot.

2) Zie 42 : 10
3) De beschrijving hiervan volgt in 43 : 13-27.
4) Een dikte van 2 1/2 el; immers de heele breedte van het voorfront was 16 el

(vs. 48); de inwendige breedte was 11 el; voor de 2 zijmuren bleef dus over
een breedte van 5 el, 2 1/2 el per muur.

5) Met de LXX is hier een kleine tekstwijziging aangebracht.
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5.25 M., met muurvlakken van vijf el, 2.62 M., aan iedere
zijde. De geheele vOOrgevel van het heilige, had dus een
breedte van twee-en-dertig eP), 16.80 M. Daarna mat mijn
geleider de inwendige maten van het heilige: veertig el
lang en twintig el breed, 21 M. bij 10.50 M., precies als bij

3 den tempel van Salomo 2 ). De man met de meetroede ging
daarna ook het allerheiligste, het heilige der heilige bin-
nen, dat alleen door den hoogepriester, doch niet door de
priesters betreden mocht worden, waarom ik er niet binnen-
ging. Hij mat de dikte van den tusschenmuur tusschen het
heilige en het heilige der heilige, twee el, ruim een meter,
terwijl de vleugeldeur, die toegang gaf tot het heilige der
heilige, zes el, 3.15 M., hoog 3 ) was, en een breedte had van

4 het heilige zevental, zeven el, 3.67 M. Hij mat ook de lengte
van het heilige der heilige, twintig el, 10.50 M., evenals
de breedte, die door den man met de meetroede gemeten
werd vOcir het heilige langs, aan de naar het heilige ge-
keerde zijde van het heilige der heilige. Toen zeide hij tot
mij: „Dit is het allerheiligste."

5 Vervolgens mat mijn geleider den muur van het huis,
die een breedte had van zes el, 3.15 M. Rondom het ge-
bouw — dat wil zeggen aan de Noord-, de West- en de
Zuidzijde, doch niet aan de Oostzijde, waar zich de voorhal
beyond — was een aanbouwsel aangebracht met zijkamers,
die binnenwaarts een breedte hadden van vier el, 2.10 M.

6 Het aanbouwsel had drie verdiepingen, terwijl er op
iedere verdieping dertig kamers waren. Evenals bij den
tempel van Salomo 4 ) waren er in den tempelmuur rondom
inkortingen aangebracht, waar de balklagen tusschen de
verdiepingen op rustten, zoodat deze niet in den tempel-
muur zelf bevestigd waren, opdat op deze wijze de heilig-
heid van het tempelgebouw onaangetast zou blijven. De
tempelmuur, die op den beganen grond een dikte had van

7 zes el, werd bij elke verdieping dus minder dik, zoodat de

1) 2 muurpijlers (muurdikten) van 6 el, deurbreedte van 10 el, en rechts en
links van de deur nog 2 muurvlakken van 5 el.

2) Vgl. I Kon. 6 : 3.
3) Dat deze maat van 6 d de hoogte was, wordt door Ezechiel niet gezegd;

naast de breedte komt bij een deur echter alleen de hoogte in aanmerking.
4) I Kon 6 : 5, 6.
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zijkamers van de verdiepingen in gelijkmatige verhouding
telkens breeder waren dan de daaronder gelegen kamers;
door de inkortingen in den tempelmuur was er immers,
hoe hooger men kwam, des te meer ruimte voor het aan-
bouwsel beschikbaar.

8 Rondom het tempelhuis zag ik een terras 1 ), dat als
onderbouw van de zijkamers dienst deed. Gelijk het tempel-
huis door de trap van de voorhal 2 ) hooger gelegen was dan
het binnenste voorhof, zoo was dat dus ook het geval met
de zijkamers, die tegen het tempelhuis waren aangebouwd.
Het door pilaren gedragen terras 3 ) was een geheele roede
van zes el, 3.15 M., hoog, gemeten vanaf den beganen grond
van het binnenste voorhof tot de hoogte waarop zich de

9 zijkamers bevonden. De dikte van den buitenmuur van de
zijkamers was vijf el, 2.62 M., terwijl ook het vrijgelaten

10 terras vijf el breed was. Tusschen het terras en den
scheidingsmuur van het binnenste en het buitenste voorhof,
waar nog weer andere vertrekken tegen aangebouwd waren,
die ik later bezichtigen zou 4 ), was voorts een open ruimte
met een breedte van twintig el, 10.50 M., aan drie zijden
rondom het tempelhuis, te weten aan de Noord-, de West-

11 en de Zuidzijde. Toegang tot het aanbouwsel verkreeg men
door deuren, die uitkwamen op het vrijgelaten terras, een
aan de Noord- en een aan de Zuidzijde; wijl de breedte
van het vrijgelaten terras aan alle zijden vijf el was, 2.62 M.,
was er voldoende ruimte tot passage.

12 Achter het binnenste voorhof, aan de Westzijde daar-
van, beyond zich een afgezonderde ruimte, waarop een ge-
bouw, het achtergebouw, dat — binnenwaarts gemeten —
een breedte had van zeventig el en een lengte van negentig
el, 36.75 M. bij 47.25 M., terwijl de muur van dat achter-

13 gebouw rondom een dikte had van vijf el, 2.62 M. De front-
breedte van het achtergebouw — in de richting Noord-

1) Waarschijnlijk op dit terras ook een mozaiek-vloer, misschien ook op het
geheele binnenste voorhof, vgl. 40 : 18.

2) 40 : 49.
3) Uit 42 : 6 blijkt, dat er zoowel op het binnenste als buitenste voorhof

pilaren waren.
4) Bedoeld zijn hier de priestervertrekken op het buitenste voorhof, zie

42 : 1-14.
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Zuid — bedroeg derhalve buitenwaarts tachtig el, 42 M.,
en de buitenwaartsche lengte van het achtergebouw —
waarvan de achtermuur, aan de Westzijde, samenviel met
den ringmuur van het buitenste voorhof 1 ) — honderd el,
52.50 M. Dat was juist ook de lengte van de afgezonderde
ruimte, zoodat over de lengte, van Oost naar West, de af-
gezonderde ruimte geheel door het achtergebouw inge-

14 nomen werd. De breedte van het achtergebouw met de af-
gezonderde ruimte bedroeg ook honderd el; waar het
achtergebouw zelf tachtig el breed was, was er dus aan de
Noord- en Zuidzijde van het gebouw een open ruimte van
tien el, 5.25 M., waarlangs men, door de galerijen die zich
daar bevonden 2 ), toegang tot het achtergebouw verkreeg.

Door deze maten was er volkomen symmetrie tusschen
de verschillende deelen van het tempelplein. Evenals het
binnenste voorhof honderd el in het vierkant was 3 ), zoo
vormde ook het daarachter, ten Westen daarvan gelegen
tempelhuis met zijn aanbouwsel en de open ruimte daarom-
heen, en evenzoo ook de daar weer achter gelegen afge-
zonderde ruimte met het achtergebouw elk een kwadraat
van honderd el 4).

15 Zoo mat dan mijn geleider de lengte van het zich op de
afgezonderde ruimte bevindende achtergebouw, dat zich
over de geheele lengte van de afgezonderde ruimte, van
ve5Or tot achter, uitstrekte. Hij mat ook de galerijen aan
weerszijden van het achtergebouw; deze waren honderd el
lang, zoodat zij dus de geheele lengte van het achterge-
bouw in beslag namen.

1) Zie 40 : 5.
2) Zie vs. 15.
3) 40 : 47.
4) De breedte van het tempelhuis met aanbouwsel en open ruimte laat zich

aldus berekenen: breedte van den vOOrgevel 32 el (41 : 2), en aan weerszijden
daarvan: zijkamers van het aanbouwsel: 4 el (41 : 5); buitenmuur van de zij-
kamers: 5 el (41 : 9); terrasbreedte: 5 el (41 : 9); open ruimte: 20 el (41 : 10);
dat geeft dus een totale breedte van 32 -I- 2 X (4 ± 5 -I- 5 + 20) = 100 el.
De lengte is als volgt saamgesteld: lengte van het heilige: 40 el (41 : 2); van
het heilige der heilige: 20 el (41 : 4); achterwand van het heilige der heilige:
6 el (41 : 5); zijkamer van het aanbouwsel: 4 el (41 :5); buitenmuur van de
zijkamers: 5 el (41 : 9); terrasbrecdte: 5 el (41 : 9); open ruimte: 20 el
(41 : 10); dat is dus: 40 + 20 + 6 + 4 + 5 + 5 + 20 = 100 el.
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Ook van het tempelhuis met zijn voorhal in het binnenste
voorhof en van de poortgebouwen van het binnenste en
buitenste voorhof, kortom van alle gebouwen, had hij de
maat genomen.

16 Ook de verschillende onderdeelen van de genoemde ge-
bouwen: de dorpels en de getraliede vensters en de galerijen
— voorzoover die naar de nu geboden beschrijving bij de
verschillende gebouwen, bij het achtergebouw en bij het
tempelhuis en bij de poorthallen, gevonden werden — had-
den alle hun vastgestelde maat.

Wat het interieur betreft, valt nog op te merken, dat
de wanden van het tempelhuis rondom met hout beschoten
waren. Ook de ruimte van den vloer tot de schuin-toeloopen-

17 de vensters had een vastgestelde maat, evenals de muur-
vlakken boven de deur en de muurvlakken van de wanden
in het rond, zoowel binnen- als buitenwaarts van het tem-
pelhuis — alles had zijn vastgestelde maat.

18 In het tempelhuis was een wandversiering aangebracht
van gebeeldhouwde cherubs en palmen, om en om, telkens
een palm tusschen twee cherubs. Elke cherub had twee aan-

19 gezichten, een menschenaangezicht naar den palm aan de
eene zijde en een leeuwengezicht naar den palmboom aan
de andere zijde. Zoo was het in het inwendige van het
tempelhuis, aan alle wanden van het heilige en van het

20 heilige der heilige in het rond. Van den vloer tot boven de
deur waren de cherubs en de palmen in rijen boven el-
kander aangebracht, zoodat de wanden er geheel mee be.
dekt waren.

21 De tempelhal van het heilige had vierkante deurposten,
terwijl, als men het heilige binnentrad, ook de voorzijde van
het allerheiligste denzelfden aanblik vertoonde: een deur-
ingang met vierkante deurposten.

22	 VOOr het allerheiligste stond een houten altaar, van
3 el, 1.57 M. hoog, terwijl de lengte en de breedte twee el,
bedroeg, 1.05 M.') Aan het altaar bevonden zich hoekstuk-
ken, die als vanzelf herinnerden aan de hoornen van het

1) Alleen de lengte wordt door Ez. vermeld, niet de breedte; we zullen echter
wel hebben aan te nemen dat dit altaar, evenals de altaren in den tabernakel,
vierkant waren; in de LXX wordt van de breedte van 2 el wel melding gemaakt.
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gouden reukaltaar 1 ). Het voetstuk 2 ) en de wanden van
het altaar waren van hout.

En de man met, de meetroede zeide tot mij: „Dit is de
tafel, die voor den HEERE, voor den ingang van het aller-
heiligste staat." 3)

	

23	 En zoowel het heilige als het allerheiligste had dub-
24 bele deuren. Iedere deur had twee vleugels, twee draaiende

deurbladen, twee aan de eene deur en twee vleugels aan de
25 andere deur. Evenals op de wanden was ook op de deur

van het heilige en van het allerheiligste een versiering aan-
gebracht van gebeeldhouwde cherubs en palmen, terwijl er
een houten baldakijn 4 ) was aan den buitenkant voor de

26 voorhal. Aan de beide zijmuren van de voorhal, evenals
aan de zijkamers van het huis, waren vensters en gestyleerde
palmen aangebracht, terwijl ook het balkwerk 5 ) met ge-
beeldhouwde palmen versierd was.

d. De priestervertrekken.

42 : 1 Daarna voerde mijn geleider mij door de Noorder-
binnenpoort naar het buitenste voorhof. Hij bracht mij naar
de priestervertrekken, die daar Noordelijk van de afge-
zonderde ruimte lagers, Noordelijk van het achtergebouw,
dat zich op de afgezonderde ruimte beyond 6 ). Het waren
de vertrekken, die ik bij het meten van de open ruimte
rondom het tempelgebouw met zijn aanbouwsel ook reeds

1) Zie Ex. 30 : 2.
2) In het Hebr. staat hier: zijn lengte; dit zal wel een verschrijving zijn voor.

zijn voetstuk ('orko i.pl.v. 'adno), zooals ook de LXX hier gelezen heeft.
3) Van tafel der toonbrooden, gouden kandelaar en ark wordt geen melding

gemaakt; dit wijst er op, dat we hier hebben een begin van vergeestelijking van
den eeredienst.

4) De beteekenis van het hier gebruikte woord, dat behalve hier alleen nog
voorkomt in I Kon. 7 : 6, is onzeker. Sommigen denken aan een perron van
planken of balken tusschen de trap en den ingang van de hal; op een afbeelding
van een Fenicischen tempel zien we een baldakijn (Troelstra); zoo wordt het
woord dan ook vertaald door Noordtzij en Troelstra; v. Gelderen in K.V. op
I Kon. 7 : 6 vertaalt: „vooruitstekend afdak."

5) De vertaling van dit woord is onzeker; het moet iets beteekenen, dat
evenals de wanden van de voorhal en zijkamers zulke groote vlakken had, dat
gelijke versiering daarop kon worden aangebracht.

6) Zie 41 : 12 v.
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opgemerkt had 1 ), wier achterwand samenviel met den
scheidingsmuur tusschen het binnenste en het buitenste voor-

2 hof. De lengte van dat gebouw met de priesterkamers —
Oost-West — was honderd el, 52.50 M., met een deur aan de
Noordzijde, terwijl de breedte vijftig el was, 26.25 M. Waar
de Noorderbinnenpoort met haar lengte van vijftig el 2 ) ook
in het buitenste voorhof uitgebouwd was, dus de Noordelijke
lengtegevel van dit gebouw met de priestervertrekken juist
op een rooilijn met den veeOrgevel van de Noorderbinnen-
poort.

3 Het gebouw met de priestervertrekken grensde zoodoende
met zijn achterzijde aan de bij het binnenste voorhof aan-
sluitende open ruimte van twintig el breed, die het tempel-
gebouw omgaf 3 ), terwijl het aan, de andere zijde grensde
aan het plaveisel van het buitenste voorhof, dat over een
breedte van vierenveertig el aan de binnenzijde van den
ringmuur aangebracht was 4 ). Het was een gebouw van drie

4 verdiepingen, met galerijen vOOr de verdiepingen langs. Aan
den lengte-gevel van het gebouw was, vOOr de vertrekken
langs, een gang van lien el, 5.25 M., breed, terwijl zich
daarbij aansloot een weg van honderd el, 52.50 M. lang,
waarlangs men uit de priestervertrekken naar de Noorder-
binnenpoort en verder naar het binnenste voorhof kon gaan.
De deuren van de priestervertrekken waren naar het Noor-
den, zoodat men vanaf den gang, die vOOr het gebouw
langs liep, aanstonds in de priesterkamers komen kon.

5 Gelijk reeds opgemerkt, bestond het gebouw uit drie
verdiepingen; de bovenste vertrekken waren wat kleiner,
omdat de galerijen daarvan meer ruimte wegnamen dan
van de onderste en de middelste vertrekken van het gebouw.

6 Het waren open galerijen, die niet door een op pilaren
rustende zoldering overdekt waren, zooals met de galerijen
van het binnenste en buitenste voorhof het geval was 5 ) ;

daarom was er, van den grond of gerekend, meer ruimte

1) Zie 41 : 10.
2) 40 : 35, 36.
3) 41 : 10.
4) 40 : 17.
5) Vgl. 41 : 9 en 40 : 17.
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weggenomen van de bovenste dan van de middelste en de
onderste vertrekken.

7 Verder was er, evenwijdig langs de breede zijde van
het gebouw, een muur, die op eenigen of stand voor de
kamers langs liep. Deze muur had een lengte van vijftig el,
26.25 M., wijl ook de lengte van de kamers, die met hun ven-
sters op het buitenste voorhof uitzagen, vijftig el bedroeg.
— In de lengte-as van het heiligdom, in de richting Oost-
West, had het gebouw met de priestervertrekken, gelijk
reeds gemeld, echter een lengte van honderd el. — Die
muur langs den Oostelijken zijgevel van het gebouw diende
om de op het Oosten uitziende vensters van de benedenste
kamers aan den blik van hen die op het buitenste voorhof
waren, te onttrekken, zoodat de priesters, wanneer zij daar
hun ambtskleederen aantrokken 1 ), niet van buitenaf gezien

9 konden worden 2 ). Stond men op het buitenste voorhof, dan
waren dus de kamers, die gelijkvloers daarmee lagen, door
dien muur aan het oog onttrokken, terwijl de kamers van
de verdiepingen zich uit dien muur schenen te verheffen.

Toegang tot het gebouw met de priestervertrekken ver-
kreeg men vanaf het buitenste voorhof langs dien reeds ge-
noemden weg van honderd ellen 3 ) lang, die van den Oost-
kant af, vanaf de trap van de Noorderbinnenpoort, naar
het gebouw voerde.

10 Evenals aan de Noordzijde was er ook tegen den Zuide-
lijken4 ) scheidingsmuur tusschen het binnenste en het buiten-
ste voorhof een gebouw met priestervertrekken, Zuidelijk

11 van de afgezonderde ruimte met het achtergebouw. Ook bier
was een gang, die voor de vertrekken langs liep. Het zag er
alles precies zoo uit als bij de priesterkamers aan de Noord-
zijde; de lengte en de breedte waren dezelfde als van het
gebouw aan de andere zijde, evenals ook alle uitgangen en

1) Zie 44 : 19.
2) Dit doel van dezen muur wordt door Ez. niet meegedeeld, maar laat zich

uit de geboden beschrijving en het aangegeven doel der vertrekken afleiden,
zie Keil t.p.

3) Vs. 4.
4) De Hebr. tekst leest bier: Oosten; dit moet echter, blijkens vs. 12 en 13

een schrijffout zijn voor: Zuiden, die waarschijnlijk ontstaan is onder invloed
van het in vs. 9 onmiddellijk voorafgaande „Oosten".
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12 de geheele inrichting van het gebouw en de deuren. Even-
als bij het gebouw aan de Noordzijde was er ook hier een
deur bij het begin van den weg van honderd ellen, die van.
het Oosten of toegang gaf tot het gebouw met de priesterver-
trekken, en evenals aan de andere zij de was er ook hier een
muur, die voor  de vensters van den Oostgevel langs liep, en
die rechthoekig stond op den weg van honderd el, die naar
de Zuider-binnenpoort voerde.

13 Daarna zeide mijn geleider tot mij: De vertrekken aan
de Noord- en aan de Zuidzijde, die aan de afgezonderde
ruimte grenzen, zijn de heilige vertrekken, waar de pries-
ters, die in het waarnemen van den dienst des altaars tot
den HEERE naderen 1 ), de allerheiligste spijze moeten eten.
Daar moeten zij de allerheiligste spijzen: het spijsoffer en
het zond- en het schuldoffer, dat voor hen bestemd is, heen-
brengen, opdat het daar in die heilige plaats, voor den
priestermaaltijd worde gereed gemaakt 2).

14 Als de priesters dienst gedaan hebben in het heilige,
in het tempelgebouw of op het binnenste voorhof, dan
mogen zij daar vandaan niet aanstonds naar het buitenste
voorhof gaan, doch dan moeten zij zich eerst naar de
priestervertrekken begeven, waar zij hun ambtskleederen,
waarin zij dienst gedaan hebben, moeten afleggen; want
die zijn heilig, en mogen daarom alleen op het binnenste
voorhof en in den tempel gedragen worden. Dan zullen zij
in de priestervertrekken andere kleederen aantrekken, en
eerst daarna mogen zij zich begeven tot het buitenste voor-
hof, dat ook voor het yolk toegankelijk is, opdat de heilig-
heid van den priesterdienst zoo stipt mogelijk gehandhaafd
blijve.

1) Zie 40 : 46.
2) Het met olie gemengde meel van het spijsoffer en het vleesch van het

zond- en schuldoffer kon niet aanstonds door de priesters genuttigd worden,
maar moest eerst worden toebereid, resp. worden gebakken en gekookt. Van de
priesterkeukens, die zich in deze gebouwen bevonden, wordt later nog melding
gemaakt, 46 : 19. Vergelijk voor het spijsoffer Lev. 2 : 3, 10; 6 : 17; voor het
zondoffer Lev. 6 : 24-29 en voor het schuldoffer Num. 18 : 9 v. Het dankoffer
wordt door Ez. niet genoemd, omdat dit voor het grootste gedeelte door het
yolk gegeten werd, Lev. 10 : 14, terwijl van het brandoffer geen melding wordt
gemaakt, wijl dat geheel door het vuur verteerd werd, Lev. 1. Vergelijk verder
nog Ez. 44 : 29.
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e. Het tempelcomplex.

15 Nadat wij aldus onzen rondgang door de gebouwen en
voorhoven volbracht hadden, en ik een machtigen indruk
gekregen had van dat grootsche geheel, waar zulk een
schoone symmetrie bestond tusschen de verschillende deelen,
voerde mijn geleider mij naar ons punt van uitgang terug
en bracht mij door de Oosterbuitenpoort buiten het ge-
bouwencomplex, buiten den ringmuur, die alles omgaf 1),
om dien nu ook to meten.

16	 Hij mat eerst met de meetroede de Oostzijde, die een
17 lengte had van vijfhonderd el, 262.50 M. 2 ) Vervolgens ging

hij langs de Noordzijde van den ringmuur, die ook met de
19 meetroede gemeten werd: vijfhonderd el; daarna de West-
18 zijde, vijfhonderd el, en ten slotte de Zuidzijde 3 ), ook weer

vijfhonderd el, met de meetroede gemeten.
20 Zoo werd door mijn geleider het geheele tempelcomplex

rondom gemeten, gelijk dat in zijn geheel ingesloten werd
door een ringmuur van vijfhonderd el lang en vijfhonderd
el breed 4 ). Het was een heilig terrein, dat door dezen. ring-

1) 40 : 5.
2) De Hebr. tekst spreekt hier en in de volgende verzen niet van 500 el,

maar van 500 roeden, dat is dus 3000 el (zie 40 : 5). Dan zou de bedoeling van
deze verzen deze zijn, dat het tempelcomplex nog weer omgeven was door een
heilig terrein van 3000 el in het vierkant, dat ook nog weer door een muur,
vs. 20, afgesloten was, terwij1 daaromheen zich nog weer een breede strook van
50 el, 45 : 2, zou bevinden. Ware dit de bedoeling van Ez., dan zou hij, die
alles zoo nauwkeurig beschreven heeft, zeer zeker ook van den muur om het
terrein van 3000 el in het vierkant, met name van zijn poorten, hoe men tot
het heilige terrein toegang verkrijgen moest, nog wel een nadere beschrijving
geboden hebben. Met Noordtzij en Troelstra volg ik daarom in deze verzen de
Grieksche vertaling van de LXX, die niet spreekt van 500 roeden, maar van
500 el.

a ) De Hebr. tekst heeft bier een andere volgorde: Oostzijde, Noord-, Zuid-
en Westzijde; zoo verkrijgt men geen aaneengesloten route, waarom vs. 19 en
18 omgewisseld zijn.

4) De maten van het ingesloten terrein van 500 el in het vierkant laten zich
uit de geboden beschrijving als volgt samenstellen:

in de richting Oost-West: Oostel. buitenpoort: 50 el, 40 : 15; buitenste voorhof,
gemeten van poort tot poort: 100 el, 40 : 19; Oostel. binnenpoort: 50 el,
40 : 32; het binnenste voorhof: 100 el, 40 : 47; het tempelgebouw met terras
en omringende ruimte: 100 el, zie foot 4 ) bij 41 : 14; de afgezonderde ruimte
met het achtergebouw: 100 el, 41 : 13; dat maakt dus voor het tempelcomplex

108



-43 : 1

muur afgescheiden werd van het gemeene, het profane ge-
bied daarbuiten, terwijl er bovendien buiten den ringmuur
nog een strook was van vijftig el breed, 26.25 M., waardoor
het tempelcomplex nog weer afgescheiden was van het aan
de priesters en levieten toegewezen deel 1).

Naarmate men meer naclerde tot het binnenste heilig-
dom, was er zoo een toenemende mate van heiligheid, die
ook in het niveau der verschillende terreinen tot uiting
kwam: van het buitenste voorhof naar het acht treden
hooger gelegen 2 ) binnenste voorhof, vandaar naar het weer
tien treden hooger gelegen 3 ) tempelgebouw, dat door een
aanbouwsel nog weer omgeven was, terwijl men in het tem-
pelgebouw via het heilige toegang had tot het allerheiligste.

Begaf men zich van het buitenste voorhof buitenwaarts,
dan was er een afnemende mate van heiligheid: uit het
buitenste voorhof naar de zeven treden lager gelegen 4)
breede strook, die het tempelcomplex omgaf 5 ). Daarom-
heen was dan het terrein van priesters en levieten en van de
heilige stad, dat het middelpunt uitmaakte van het land
Israels, terwijl dat op zijn beurt weer het middelpunt der
wereld was 6).

f. De terugkeer des HEEREN tot Zijn tempel.

43 : 1 Zoo stond daar dan de van alle onreinheid afgezonder-
de tempel des HEEREN. En gelijk ik eens aanschouwd had,
hoe de HEERE tempel en stad met Zijn inwoning 7 ) ver-
laten had, zoo zou ik er nu getuige van mogen zijn, hoe de

in richt. 0.-W. een lengte van: 50 ± 100 + 50 + 100 + 100 + 100 = 500 el;
in de richting Noord-Zuid aldus: Noorderbuitenpoort: 50 el, 40 : (20), 21; het
buitenste voorhof, gemeten van poort tot poort: 100 el, 40 : 23; Noorderbinnen-
poort: 50 el, 40 : 36; binnenste voorhof: 100 el, 40 : 47; Zuiderbinnenpoort:
50 el, 40 : 29; buitenste voorhof van poort tot poort: 100 el, 40 : 27; Zuider-
buitenpoort: 50 el, 40 : (24), 25. Dat geeft dus ook hier een lengte van:
50 + 100 + 50 + 100 + 50 + 100 + 50 = 500 el.

1) Zie hiervoor 45 : 2.
2) 40 : 31, 34, 37.
3 ) 40 : 49.
4) 40 : 6, 22, 26.
5) 45 : 2.
6) Vgl. 43 : 12; 44 : 23; 45 : 4; 48 : 12, 15.
7) 10 : 19, 11 : 23.

109



Ezechiel 43 : 2—

HEERE in dezen tempel intrek zou komen nemen, om met
Zijn genadevolle tegenwoordigheid in het midden van Zijn
herboren yolk woning te maken, ten bewijze dat alles ver-
geven, dat alles nieuw geworden was.

Mijn geleider, de man met de meetroede, die mij den
tempel met al zijn gebouwen getoond had, voerde mij, na
onze omwandeling rondom den ringmuur van het tempel-

2 complex, naar de Oostelijke buitenpoort. En zie, de lich-
tende heerlijkheid van den God Israels, die ik vroeger 1)
door de Oosterpoort uit tempel en stad in Oostelijke rich-
ting had zien henengaan, naderde daar nu van uit het
Oosten.

Mijn oog en oor werd geboeid door wat ik aanschouwde.
De wiekslag der cherubs klonk als het machtige bruisen
van vele wateren 2 ), terwijl de aarde van de heerlijkheid
des HEEREN glansde. Het was geheel als de verschijning,
die ik ook vroeger aanschouwd had, toen de HEERE kwam
om de stad te verdelgen 3 ), en als die ik gezien had aan de
rivier den Chebar 4 ). De gerichten, waartoe de HEERE toen
gekomen was in een donkere wolk 5 ) en met donderend ge-
weld als het gedruisch van een legerplaats 6 ), waren nu
echter ten einde. Het was nu de lichtglans van de ver-
schijning des HEEREN, die de aarde overstraalde, teeken
van de genade, waarmede de HEERE Zijn yolk bezoeken
kwam.

Bij het aanschouwen van die indrukwekkende ver-
schijning van des HEEREN heerlijkheid, viel ik op mijn
aangezicht ter aarde, niet, als vroeger 7 ), verbrijzeld door
het besef van 's HEEREN geduchte majesteit, doch over-

1) 10 : 19, 11 : 23.
2) Vgl. 1 : 24.
3) Zie hoofdst. 8-11; de Hebr. tekst heeft hier: toen ik kwam om de stad

te verdelgen. Dat zou kunnen zien op wat in 8 : 3 is meegedeeld, dat de kracht
des HEEREN Ez. aangreep en in visionairen toestand overbracht naar Jeruzalem
om, van de verwoesting der stad getuige te zijn, die hij door zijn profeteeren in
zekeren zin bewerkstelligen moest, waarbij dan de profeet beschouwd wordt als
instrument in Gods hand, vgl. 32 : 18. blister zal het wellicht wezen met de
LXX te lezen: toen Hij kwam.

4) 1 : 4; 10 : 22.
5) Zie 1 : 4.
6) Zie 1 : 28.
7) 1 : 28 en 3 : 23.
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weldigd door de wetenschap van 's HEEREN overstelpende
genade, nu Hij in Zijn tempel weer wilde komen woning
maken.

4 Terwijl ik zoo in krachteloosheid op mijn aangezicht
ter aarde lag, ging de heerlijkheid des HEEREN door de
Oostpoort het huis binnen.

5 En evenals dat ook vroeger het geval was geweest1),
greep ook nu de kracht des HEEREN mij aan en richtte
mij op en voerde mij naar het binnenste voorhof, naar het
altaarplein vi5Or den tempel. En zie, gelijk weleer de taber-
nake1 2 ) en de tempel van Salomo 3 ) van de heerlijkheid
des HEEREN vervuld waren, zoo vervulde ook nu
's HEEREN heerlijkheid dezen nieuwen tempel.

6 Daarop hoorde ik vanuit het tempelhuis Iemand tot
mij spreken. Het was de HEERE Zelf, Die in Zijn tempel
intrek genomen had, Die het woord tot mij richtte, terwiji
mijn geleider, de man met de meetroede, naast mij stored.

7 De HEERE zeide tot mij: Menschenkind, dit is de plaats
van Mijn troon en de plaats Mijner voeten 4 ), waar Ik tot
in eeuwigheid in het midden der kinderen Israels wonen
wil, die Mijn heiligen Naam niet meer ontheiligen zullen.
Zij noch hun koningen zullen voortaan door afgoderij aan
trouwbreuk zich schuldig maken, om daardoor het verbond,
dat Ik met hen opgericht heb — dat als een huwelijksver-
bond is, waarbij Ik Mijn, yolk als Mijn, vrouw aan Mij ver-
bonden heb — door trouweloos afhoereeren van Mij to
schenden. En zij zullen Mijn Naam niet meer ontheiligen
door de doode afgodsbeelden 5 ), die hun koningen vroeger
in Mijn heiligdom hebben opgericht, en waarvoor zij in
de voorhoven Mijns tempels altaren en hoogten gebouwd
hebben 6).

1) Zie 2 : 2, 3 : 24 en 8 : 3.
2) Ex. 40 : 34.
3) I Kon. 8 : 10.
4) Deze uitdrukking ook in Jes. 60 : 13, vgl. Jes. 66 : 1.
5) Evenals in Levit. 26 : 30 en Jere 16 : 18 worden de afgodsbeelden bier door

Ez. „lijken" genoemd, „doode lichamen" (St. Vert.).
6) Denk b.v. aan het beeld van de ijverzucht, dat Manasse een plaats gegeven

had in 's HEEREN tempel, zie foot 3 ) bij 8 : 3 (dl. I, blz. 49), vgl. II Kon.
21 : 4, 5, 7.
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8 Ja, voor hun doode afgoden hebben zij hoogtetempels
gebouwd in de onmiddellijke omgeving van Mijn heiligen
tempel, zoo zelfs, dat de drempels en deurposten van hun
heiligdommen grensden aan de drempels en deurposten van
Mijn heilige woning, en er niet meer dan een wand was om
scheiding te maken tusschen Mij en hen. Zoo hebben zij
Mijn heiligen Naam verontreinigd door hun gruwelen die
zij bedreven hebben, zoodat Ik hen in Mijn toorn verdelgd
heb.

9 Dat alles zal nu echter tot het verleden behooren. De
verbondsverhouding tusschen Mij en Mijn yolk zal tot in
eeuwigheid niet meer verstoord worden, waar zij de trouw
jegens Mij niet meer door afgoderij en bondsbreuk zullen
schenden, en de doode afgodsbeelden hunner koningen
verre van Mij zullen houden, zoodat Ik tot in eeuwigheid in
het midden van hen woven kan 1).

10 Gij nu, menschenkind, toon aan het yolk Israel den
plattegrond van het heiligdom dat gij bezichtigd hebt. Laten
zij er nauwkeurig kennis van nemen en het gansche model
nameten, opdat zij tot schaamte mogen komen over de
vroeger door hen gepleegde ongerechtigheden en veront-
reinigingen, als zij dit schoone symmetrische plan met al

11 zijn voorzorgen tegen ontheiliging leeren kennen. En als
zij zich schamen over alles, wat zij gedaan hebben, maak
hun dan bekend met de gansche inrichting van het huis,
met zijn uitgangen en zijn ingangen en alle bijzonderheden,
en met al de inzettingen en voorschriften voor den eere-
dienst, die zij in acht hebben te nemen als zij in dit huis
verschijnen voor Mijn aangezicht; gij zult die ook voor
hun oogen op schrift stellen, opdat zij al die voorschriften
en inzettingen mogen in acht nemen en doen.

12 Dit is de wet van het huis: Op den top van den hoogen
berg Sion, die door zijn geestelijke beteekenis alle andere
tempelbergen zeer ver overtreft 2 ), moet het liggen als iets,
dat geheel en al aan God toegewijd is; niet slechts het ach-
terste vertrek, maar het geheele tempelgebied allerheiligst
terrein, afgezonderd van al het andere.

Zie, dat is de wet van dezen tempel!
1) Vgl. 37 : 26, 28.
2) Vgl. 40 : 2.

112



-43 : 13

43 : 13

3. De tempeldienst.

a. Het brandofferaltaar.

Nadat de HEERE aldus Zijn intrek in den tempel ge-
nomen en dezen met Zijn heerlijkheid vervuld had, kon nu
ook de dienst in den tempel een aanvang nemen 1 ). Evenals
ook reeds in den Mozaischen eeredienst 2 ), vormde ook in
den eeredienst van het herboren yolk Israel in dezen nieuwen
tempel het brandofferaltaar het alles-beheerschende middel-
punt. Hoewel ik het brandofferaltaar, dat zich op het bin-
nenste voorhof vOOr het tempelhuis beyond 3 ), ook reeds
eerder gezien had, werd mij daarom nil toch eerst, bij de
inwij ding des tempels en den aanvang van den tempeldienst,
de nadere beschrijving van dat altaar geboden. Met mijn
geleider 4 ), die mij in het gansche gebouwencomplex rond-
geleid had, en die mij ook nu de maten van het brandoffer-
altaar meedeelde, beyond ik mij reeds in de onmiddellijke
nabijheid van het altaar 5 ). Ook nu weer mat hij, Evenals
to voren, met een ellemaat die een lengte had van een
gewone el en een handbreedte, een ellemaat dus van
52.5 cm 6).

Het brandofferaltaar bestond uit verschillende ver-
diepingen, die naar boven toe steeds kleiner omvang had-
den, wijl er rondom elke verdieping een omgang was. Ter
voorziening in den afvoer van bloed en regenwater, dat van
het altaar droop, liep er rondom het voetstuk van het altaar
een goot 1 ), van een el diep, 52.5 cm, en even breed. Over

1) Vgl. I Kon. 8 : 11, 62.
2) Vgl. Ezra 3 : 2, en verder Ex. 20: :24, 27 : 1-8, I Kon. 8 : 64, II Kon.

16 : 10 vv., II Kron. 4 : 1.
3) 40 : 47.
4) 43 : 6.
5) 43 : 5.
$) Zie noot 2 ) bij 40 : 5.
7 ) Het hier gebruikte woord beteekent letterl.: boezem, uitholling, schoot.

De vertaling is hier moeilijk. Ook de Grieksche vertalers der LXX hadden er
reeds moeite mee, blijkens het feit, dat zij het woord, dat hier 3 maal voorkomt,
in vs. 13, 14 en 17, door 3 verschillende woorden hebben weergegeven. De ver-
taling „goot", door velen bier geboden, schijnt het meest in overeenstemming
met de bier door Ez. gegeven beschrijving, terwijl de overgang van de Nolte van
de schoot naar de Nolte van de goot volkomen begrijpelijk is; zie Noordtzij en
Troelstra t.p.
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haar halve breedte — dus ter breedte van een span, van
26 cm — was de bovenzijde van de goot rondom van een af-
sluiting voorzien, die op hetzelfde niveau lag als het binnen-
ste voorhof, zoodat de goot zelf zich dus be yond onder het
oppervlak van het tempelplein. Door de afsluiting over de
halve breedte van de goot werd voorkomen, dat de kleederen
der dienstdoende priesters door bloed bezoedeld werden en
dat zij zelf door een misstap met het bloed in aanraking
kwamen.

De hoogte 1 ) van het altaar was als volgt:
14 Van den bovenkant van de goot, dat wil dus zeggen

vanaf het niveau van het tempelplein, tot aan den ondersten
omgang was het een hoogte van twee el, 1.05 M., terwijl de
breedte van dien ondersten omgang rondom het altaar een
el bedroeg, 52.5 cm. Van dien ondersten omgang, die slechts
twee el hoog was — en dien we daarom ook zouden kunnen
noemen den „kleinen" omgang 2 ), omdat alle volgende „ver-
diepingen" van het altaar dubbel zoo hoog waren — van
dien ondersten omgang tot aan den eerstvolgenden hooger
gelegen omgang was het vervolgens een of stand van vier el,
2.10 M., terwijl de breedte van dien, hooger gelegen omgang,
evenals van den ondersten omgang, een el bedroeg, 52.5 cm.

15 Op dien hooger gelegen omgang verhief zich vervolgens
de bovenbouw 3 ) van het altaar, die ook weer vier el hoog
was, 2.10 M., terwijl dairboven zich de vuurhaard 4 ) van het
altaar beyond, die met de vier horens, welke er op de vier
hoeken boven uitstaken, wederom een hoogte had van vier
el, 2.10 M. De totale hoogte van het altaar, gemeten vanaf

1) De Hebr. tekst heeft hier een woord dat eig. beteekent: verhooging, ge-
welf, rug, hetzelfde woord dat in 16 : 24, 31, 39 vertaald is met bordeel; men wil
er dan hier onder verstaan de basis, het voetstuk, van het altaar; ik volg hier
echter de LXX, die hier het woord voor „hoogte" heeft: gobah ipv gab (vgl.
Ncordtztj en Troelstra).

2) Ez. spreekt in den tekst inderdaad van den „kleinen" omgang; ter para-
phraseering daarvan de hier geboden toevoeging.

3) Het Hebr. heeft hier het woord Harel, dat door de St. Vert. onvertaald ge-
laten is, en dat letter!. beteekent: berg Gods.

4) In het Hebr. hier het woord Ariel, door de St. Vert. eveneens onvertaald
gelaten. Naar analogie van Ex. 20 : 24 en 27 : 4 zullen we ons den vuurhaard
wel to denken hebben als een zwaar koperen netwerk, opgevuld met onbe-
houwen steenen.
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het tempelplein tot aan het uiteinde der vier horens, be-
droeg dus veertien el 1 ), 7.35 M.

16	 De oppervlakte van den vuurhaard was twaalf el in het
17 vierkant, 6.30 M. bij 6.30 M. Op den bovenbouw van het

altaar, rondom den vuurhaard, beyond zich ook een om-
gang; dat was de hoofdomgang 2 ), waar de priesters zich
bevonden, als zij op het altaar offeren moesten 3 ). Die hoof d-
omgang had een lengte en breedte van veertien el, 7.35 M.
Ook bij den hoofdomgang beyond zich een goot, voor af-
voer van regenwater en bloed. Deze goot, die rondom een
breedte had van een. el, 52.5 cm, was — evenals de beneden-
ste goot — aan Naar bovenzijde rondom voorzien van een
afsluiting van een halve el breedte, zoodat er voor de
priesters op den hoofdomgang rondom een breedte was van
anderhalve el 4), bijna 80 cm, die hun voldoende ruimte
hood om aan alle zijden rondom den vuurhaard te gaan en
de offeranden te verzorgen.

Aan de Oostzijde van het altaar, recht tegenover de
Oosterbinnenpoort, was voorts een trap, waarlangs men kon
opklimmen tot den vuurhaard, die twaalf el, 6.30 M. hooger
dan het tempelplein gelegen was 5 ), terwijl het voetstuk van
het altaar een oppervlakte had van twintig el in het vier-
kant, 10.50 M. bij 10.50 M.6)

1) 2 el tot aan den ondersten, den „kleinen" omgang; 4 el tot aan de hooger
gelegen omgang; 4 el voor den bovenbouw van het altaar, en 4 el voor vuur-
haard met horens: 2 + 4 + 4 ± 4 = 14 el.

2) Ez. spreekt hier van „de" omgang.
3) Zoo stonden de priesters dus vlak bij den vuurhaard, die met zijn horens

2.10 M. hoog was. Wanneer we aannemen dat de horens de helft van deze hoogte
in beslag namen, was de vuurhaard dus 2 el, 1.05 M. hoog, zoodat de priesters,
staande op den hoofdomgang, goed in staat waren de offeranden op het vuur
te schikken en daarop toe te zien.

4) 1 1/2 el, immers: de vuurhaard is 12 el in het vierkant, de bovenbouw
14 el; dat geeft dus aan weerszijden een breedte van 1 el, waar dan nog bij-
komt de halve el breedte van de afsluiting van de goot.

5) De geheele altaarhoogte, de horens inbegrepen, bedroeg 14 el, vs. 15;
naar schatting gaat hiervan 2 el of voor de horens, zoodat de vuurhaard 12 el
boven het tempelplein gelegen was.

6) 20 el, immers: de hoofdomgang van den bovenbouw is 14 el, vs. 17, waar
nog bij komt een goot rondom van een el breedte, vs. 17, zoodat de bovenbouw
een omvang had van 16 bij 16 el; onder dien bovenbouw was nog tweemaal
een omgang rondom het altaar van 1 el breedte, vs. 14, zoodat het voetstuk
van het altaar 2 X 2 el 'anger en breeder was dan de bovenbouw, m.a.w.
16 + 4 el = 20 el. Ms we den vuurhaard, die waarschijnlijk los op het altaar
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18 En mijn geleider zeide tot mij: Menschenkind, zoo zegt
de Heere HEERE: Dit zijn de bepalingen, die in acht ge-
nomen dienen te worden bij de inwijding des altaars, als
het opgericht zal worden, om er brandoffers op te offeren
en bloed er op te sprengen. Door zondige menschenhanden
is het altaar gemaakt, voor een zondig yolk, terwijl het
komt uit het gebied van het onreine; voor het in Mijn
dienst gesteld kan worden, zal het daarom eerst ontzondigd
moeten. worden. Gedurende zeven dagen zullen daartoe bij-
zondere brand- en zondoffers gebracht moeten worden ter
inwijding van het altaar 1 ), om het van alle aanklevende

19 onreinheid en onheiligheid te zuiveren. Aan de priesters,
de van Zadok afstammende Levieten — want zij alleen zijn
het, zegt de Heere HEERE, die tot Mij naderen mogen om
Mij te dienen 2 ) — zult gij daartoe een jongen stier uit de

20 runderen ten zondoffer geven. En gij zult van zijn bloed
nemen, en dat aan de vier horens van het altaar en aan
de vier hoeken van den omgang en aan de afsluiting van
de goot strijken, om zoo het altaar te ontzondigen en er

21 verzoening voor tot stand te brengen. Nadat gij het vet van
dien jongen stier op het altaar aangestoken zult hebben 3),
zult gij den jongen stier van het zondoffer, namelijk zijn
vleesch en zijn vel en zijn drek 4 ), op de daartoe aangewezen
plaats van het tempelcomplex, buiten het eigenlijke heilig-
dom, verbranden 5).

22	 Ook op de overige dagen van die week van de inwijding
des altaars zult gij een zondoffer brengen ter ontzondiging

gestaan zal hebben, niet mederekenen, had dit altaar dus dezelfde afmetingen
als het brandofferaltaar in den tempel van Salomo, 20 el lang en breed en 10 el
hoog, vgl. It Kron. 4 : 1.

1) Vergelijk de inwijding van het brandofferaltaar van den tabernakel, Ex.
29 : 10 v. en Lev. 8 : 11, 15, 19, 33, en van den tempel van Salomo, I Kon.
8 : 62-66.

2) Vgl. 40 : 46; 44 : 15; 48 : 11.
'3 ) Dit wordt door Ez. niet vermeld, misschien omdat het uit Ex. 29 : 13 als

bekend en vanzelfsprekend kon worden verondersteld; kwam er van het ge-
slachte beest niets op het altaar, dan kan er moeilijk van een offer gesproken
worden; het strijken van het bloed alleen is daartoe niet voldoende.

4) Vgl. Ex. 29 : 14.
5) We zullen deze plaats waarschijnlijk te zoeken hebben in de 41 : 12 ge-

noemde „afgezonderde ruimte", wier naam er reeds op wijst dat zi.j niet tot
het heiligdom in engeren zijn behoorde.
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van het altaar. Alleen op den eersten dag zult , gij daar
echter een jongen stier voor nemen; op de volgende dagen
zult gij een geitenbok zonder gebrek ten zondoffer brengen,
en daar zult gij dan evenzoo mee handelen als met den
jongen stier van den eersten dag.

23 Na het zondoffer moet gij telkens een brandoffer bren-
gen, gelijk ook na de verzoening, door het zondoffer tot
stand gebracht, de zelfovergave des levens volgt, die door
het brandoffer gesymboliseerd wordt. Voor dat brandoffer
zult gij een jongen stier, waar geen gebrek aan is, uit de

24 runderen nemen, en een ram zonder gebrek uit het klein-
vee, en gij zult die voor den HEERE brengen; dan moeten
de priesters daar zout op strooien, dat bij geen der offers
ontbreken mag 1 ) en dat symbolische beteekenis heeft als
teeken des verbonds 2 ), om ze vervolgens als een brandoffer
aan den HEERE te offeren.

25 Zeven dagen lang moeten die offers gebracht worden:
op elken dag een bok ten zondoffer — behalve dat gij al-
leen op den eersten dag daarvoor een jongen stier gebruiken
zult — terwijl gij op alle die zeven dagen een jongen stier
uit de runderen en een ram uit het kleinvee, beide zonder
gebrek, door de priesters ten brandoffer zult laten bereiden.

	

26	 Gedurende zeven dagen zullen op deze wijze de offers
gebracht worden 3 ) om voor het altaar verzoening tot stand

27 te brengen en het te reinigen en in te wijden. Als zoo die
zeven dagen voleindigd zullen zijn, zal op den achtsten dag
de gewone dienst een aanvang nemen. Dan zullen de
priesters uw brandoffers en dankoffers op het altaar toe-
bereiden. Worden die offers, waar geen gebrek aan is, door
den heiligen priester op Mijn altaar trouw gebracht, dan
zal 1k een welgevallen aan u hebben en u in guest aan-
nemen, zegt de Heere HEERE.

b. De gesloten poort.

	44 : 1
	

Nadat mijn geleider aldus het brandofferaltaar op het
binnenste voorhof, voor het tempelgebouw, mij getoond, en

1) Zie Lev. 2 : 13; vgl. Mrc. 9 : 49.
2) Zie Lev. 2 : 13 en Num. 18 : 19.
3) Dergelijke zevendaagsche offerfeesten ook in Ex. 29 : 35 en Lev. 8 : 33.
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de bepalingen voor de inwijding van dat altaar meege-
deeld had, bracht hij mij vervolgens over het buitenste voor-
hof naar de Oosterbuitenpoort, waardoor ik de heerlijkheid
des HEEREN had zien binnengaan 1). Die poort was nu
echter gesloten.

2 En de HEERE zeide tot mij: Deze poort moet gesloten
blijven. Zij mag niet geopend worden en niemand mag er-
door naar binnen gaan, omdat de HEERE, de God Israels,
daardoor naar binnen gegaan is om van den nieuwen, ten
centrum der wereld geworden tempel bezit te nemen. Daar-
om moet deze poort gesloten blijven ten teeken van de on-
aantastbare heiligheid van Mijn tempel, dien Ik nooit weer
verlaten zal, en om uitdrukking te geven aan den nooit te
overbruggen of stand, die er is tusscben Mij en Mijn yolk.

3 Slechts de vorst, die zal, omdat hij vorst is, als ver-
tegenwoordiger en leidsman van het door hem verloste yolk,
in de hal van het poortgebouw 2 ) offermaaltijden mogen
houden voor het aangezicht des HEEREN. Via het buitenste
voorhof, aan den kant van de voorhal der poort, zal hij
naar binnen gaan, en langs denzelf den weg, dien hij ge-
komen is, zal hij ook weer naar buiten gaan om de hal
van het poortgebouw te verlaten.

c. De dienaren van het heiligdom.

4 De man, die in het gansche tempelcomplex mijn ge-
leider geweest was, bracht mij vervolgens door de Noorder-
bin.nenpoort tot vlak voor het eigenlijke tempelhuis. Weder-
om zag ik, wat ik ook reeds vroeger aanschouwd had 3),
hoe 's HEEREN heerlijkheid het huis des HEEREN ver-
vulde.

Bij den aanblik van die overweldigende majesteit van
de heerlijkheid des HEEREN viel ik ook nu weder op mijn
aangezicht ter aarde 4).

5

	

	 En de HEERE zeide tot mij: Menschenkind, let aan-
dachtig op en zie met uw oogen en hoor met uw ooren naar

1) 43 : 2 v.
2) Zie 40 : 9 en 14.
3) 43 : 3.
4) Vgl. 1 : 28, 9 : 8, 43 : 3.
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alles wat Ik tot u spreken ga over den dienst in het huis
des HEEREN, over al zijn inzettingen en al zijn wetten, en
let er vooral ook nauwkeurig op, wie naar Mijn aanwijzing
den tempel mogen binnen gaan om daar dienst te doen, en
aan Welke eischen zij moeten beantwoorden, opdat gij dat
aan het huis Israels verkondigen moogt, en zeg tot het

6 wederspannig huis Israels 1 ) : Zoo zegt de Heere HEERE:
Laat nu een einde komen aan al uw gruweldaden, o huis
Israels, waarmede gij in vroeger tijden Mijn dienst en Mijn

7 heiligdom voortdurend verontreinigd hebt. Hoewel de dienst
in Mijn heiligen tempel het uitsluitend voorrecht was van
de Levieten, onder wie Aärons zonen een bijzondere plaats
innamen, hebt gijlieden vreemden, die niet tot Mijn ver-
bondsvolk behoorden, toegelaten in Mijn heiligdom dienst
te doen, menschen die aan alle vroomheid ten eenen male
gespeend waren, onbesneden van hart als zij waren, en
onbesneden van vleesch; die hebt gij toegelaten om in Mijn
heiligdom dienst te doen, zoodat zij Mijn huis ontheiligd
en ontwijd hebben, als gij uw offergaven. van vet en bloed
als Mijn. spijze Mij ten offer bracht. Aan al uw gruweldaden
hebben zij hunnerzijds zoodoende dezen gruwel toegevoegd,
dat zij door die ontwijding van Mijn heiligdom het verbond,
dat Ik. met Mijn yolk opgericht had, verbroken hebben.

8 Niet zelf hebt gij den dienst van Mijn heiligdom waarge-
nomen, maar die onbesneden vreemdelingen hebt gij aan-
gesteld om Mijn dienst in Mijn heiligdom waar te nemen2).

1) In het geheel komt deze benaming 122 maal voor bij Ezechiel, zie deel I,
blz. 20, foot 2 ); hier is het de laatste maal dat deze naam voorkomt, en ook
de eenige maal, dat in Ez.'s „Boek des Heils" het huis Israels zoo genoemd
wordt.

2) In de z.g. historische boeken vinden wij geen directe bevestiging van wat
hier staat, maar toch wel berichten, die in deze richting wijzen. We kunnen
hier b.v. denken aan de Gibeonieten, die als tempelslaven dienst moesten doen,
Joz. 9 : 7, en aan de op verschillende plaatsen genoemde tempelslaven, I Kron.
9 : 2, Ezra 2 : 43-58, Neh. 7 : 46-60 en andere plaatsen, waar de St. Vert.
steeds spreekt van Nethinim, letter!. „gegevenen", tempelslaven, reeds door
David en de vorsten ten dienste der Levieten gegeven, Ezra 8 : 20, en die
blijkens de berichten in Eza 2 en Neh. 7 zeer talrijk waren. Ook is het mogelijk
dat bij de toenemende levensverfijning menige rijke of aanzienlijke offeraar
niet meer zelf wilde slachten, Lev. 1 : 5, maar dit door een slaaf liet doen,
zonder er zich om te bekommeren, dat hierdoor 's HEEREN heiligdom veront-
reinigd werd.
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9 In de toekomst zal van al dergelijke verontreiniging
van Mijn heiligdom echter geen sprake weer mogen wezen.
Daarom spreekt de Heere HEERE alzoo: Geen vreemde,
onbesneden van hart en onbesneden van vleesch, zal in Mijn
heiligdom mogen komen, geen van al de vreemden, die te

10 midden der kinderen Israels wonen. Zelfs ook de nakome-
lingen van Levi, niet alleen de gewone Levieten, die tot
dienst der priesters gegeven waren 1 ), maar ook de Levieten
uit het priesterlijk geslacht van Aaron, die ontrouw geweest
zijn en van Mij zijn afgeweken, toen Israel in het dienen
zijner vuile schandgoden 2 ) op doolwegen van Mij afdoolde,
ook die zullen de straf voor hun ongerechtigheid dragen,
waar zij tot het verrichten van het geringste dienstwerk in
den tempel en bij den eeredienst gedegradeerd zullen wor-

11 den. Gelijk zij er vroeger toe hebben medegewerkt, dat Mijn
heilige tempel verontreinigd werd, zoo zullen zij er nu toe
moeten medewerken, dat geen onbevoegde Mijn heiligdom
binnentreedt, waar zij als dienaars in Mijn heiligdom toe-
zicht zullen hebben te houden op de poorten van het huis,
en met allerlei noodzakelijk dienstwerk voor den tempel
zelf, als bijvoorbeeld het reinigen van de voorhoven, belast
zullen zijn. Ook zal het hun taak zijn, de slachtoffers en
brandoffers voor het yolk te slachten, en in alles het yolk
ten dienste te zijn, in het toebereiden van wat van de spijs-
en dankoffers gegeten wordt 3 ) en in het bedienen van het

12 yolk bij de offermalen. Omdat zij vroeger het yolk gediend
hebben bij de afgoderij met hun vuile schandgoden, en
daardoor een aanstoot geworden zijn voor het huis Israels,
zoodat het schuldig werd, daarom heb Ik Mijn hand ter
eedzwering over hen opgeheven, spreekt de Heere HEERE,
dat zij de straf voor hun ongerechtigheid dragen zullen, en
dat zij nu voortaan, in plaats van „dienaren des HEEREN"
„dienaren des yolks" zullen zijn, waartoe zij zichzelf door

13 hun vroeger optreden verlaagd hebben. Priesterlijk werk
zullen zij echter niet mogen verrichten. Zij zullen niet tot
Mij mogen naderen om Mij ten priester to zijn en bloed to

1) Zie Num. 8 : 19.
2) Zie wat hiervoor gezegd is bij 6 : 4, deel I biz. 38 noota).
3) Vgl. 46: 24.
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sprengen en het vet aan te steken, op het altaar, en al wat
daarmede samenhangt, noch ook zullen zij aan de heilige
maaltijden mogen deelnemen, als de priesters de allerheilig-
ste spijs in de priestervertrekken eten 1 ). Zoo zullen zij den
smaad dragen voor al hun gruweldaden, die zij bedreven

14 hebben. Niets meer dan tempeldienaren zullen zij zijn, aan
wie 1k geen andere taak opdraag dan waar te nemen de
bewaking van den tempel met al het dienstwerk, dat daarin
verricht moet worden.

15 De priesters, die getrouw geweest zijn — dat zijn de
zonen van Levi uit het priesterlijk geslacht van Zadok 2 ) —
die de bewaking van Mijn heiligdom hebben waargenomen,
toen de kinderen Israels in 'den dienst der afgoden van Mij
afdwaalden, die mogen tot Mij naderen om Mij te dienen,
en mogen voor Mijn aangezicht staan om vet en bloed Mij

16 ten offer te brengen, spreekt de Heere HEERE. Zij mogen.
Mijn heiligdom binnengaan en Mij dienen in het brengen
van de offeranden op het brandofferaltaar, om daar Mijn
spijze Mij te brengen op Mijn tafel 3 ). Zoo mogen zij Mijn
wacht waarnemen.

1) Zie 42 : 13.
2) Zadok, de zoon van Ahitub, uit het geslacht van Eleazar, I Kron. 6: 8,

die Hi Absoloms opstand koning David trouw bleef, II Sam. 15 : 24 vv., en die
ook bij Adonia's staatsgreep Salomo tot koning zalfde, I Kon. 1 : 32 vv., terwijI
de hoogepriester Abjathar, uit de linie van Ithamar, voor Adonia partij koos,
I Kon. 1 : 7, 25, waarom hij door Salomo uit zijn ambt werd ontzet, zoodat de
hoogepriesterlijke waardigheid voortaan uitsluitend toekwam aan Zadok en zijn
nakomelingen, I Kon. 2 : 26, 27, 35, onder wie we noemen kunnen de trouwe
priesters Jojada II Kon. 11, Azarja II Kron. 26 : 17 vv., Uria Jes. 8 : 2, en
Zefanja Jer. 29 : 29. Tegenover dezen kan echter genoemd worden b.v. de on-
trouwe Uria uit Achaz' dagen, II Kon. 16 : 15 vv., en kan gewezen worden op de
getuigenissen, die Jesaja en Jeremia van hun priesterlijke tijdgenooten geven,
en die in het licht stellen hoe ver het verderf ook in Zadoks huis was door-
gedrongen, Jes. 24 : 2, 28 : 7, Jer. 2 : 8, 26, 13 : 13; 32 : 32. Noordtzij meent daarom
dat we op grond van Ez.'s getuigenis zullen moeten aannemen, dat de Jeruzalem-
sche priesterschap, in haar totaliteit genomen, zich niet aan den dienst der
schandgoden heeft schuldig gemaakt, a.w. blz. 454, maar merkt ook op, dat er
van bijzondere trouw der zonen van Zadok in de beide boeken der Koningen
en Kronieken niets blijkt, en spreekt daarom de waarschijnlijkheid uit, dat dit
„zonen van Zadok" uitsluitend te danken is aan de klankovereenkomst, de
woordspeling, met „zonen van den rechtvaardige", in het Hebr. beide bnj zdq
(Zadok en zaddiq = rechtvaardig), a.w. blaz 454 en 420.

3) Vgl. vs. 7.
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17 Opdat de heiligheid van Mijn tempel echter stipt ge-
handhaafd blijve en het heilige terrein streng gescheiden
blijve van de onheilige omgeving, zullen de priesters er
voor zorgen, als zij de poorten van het binnenste voorhof
betreden, dat zij verschillende voorschriften daarbij wel in
acht nemen. Zij zullen daarbij namelijk met linnen kleede-
ren bekleed zijn, doch zullen geen wol mogen dragen, als
zij dienst doen in de poorten van het binnenste voorhof en
op het heilige terrein, dat daarbinnen ligt, om het trans-
pireeren te voorkomen, opdat zij door die lichamelijke af-
scheiding niet onrein worden. Verder moeten zij linnen
hoofddoeken dragen, en linnen broeken als heupbedekking,
terwijl vooral de gorder van zeer lichte stof moet zijn, om

19 toch het transpireeren maar te voorkomen. En als zij uit-
gaan naar het buitenste voorhof tot het yolk, zullen zij hun
linnen ambtskleederen, waarin zij dienst gedaan hebben, uit-
trekken, en die neerleggen in de priesterlijke kleedkamers 1)
— waar zij die heilige ambtskleederen ook eerst aantrekken
moeten — en daar zullen zij na hun dienst andere kleederen
aantrekken, opdat zij het yolk met hun kleederen niet ge-
wijd maken. ZOO krachtig en alles doordringend immers is
de in den tempel wonende heiligheid des HEEREN, dat
zelfs de kleederen der priesters, waarin zij dienst doen,
daarvan doortrokken worden. Zou het yolk daarmede in aan-
raking komen, dan zou die heiligheid zich ook aan het yolk
mededeelen, en zou dit dientengevolge aan het heiligdom
vervallen en ten gevolge daarvan telkens een losprijs moeten
betalen, of tenminste een zondoffer moeten brengen. Het
gevaar is groot, dat op deze wijze de grens tusschen het
heilige en het profane zou worden uitgewischt. Daarom
zullen de priesters hun heilige ambtskleederen in de pries-
terlijke kleedkamers afleggen voor zij zich begeven tot het
yolk in het buitenste voorhof, opdat de scheiding tusschen
het heilige en het profane streng gehandhaafd blijve 2).

20	 Verder zullen, de priesters nog de volgende voorschrif-
schriften in acht hebben te nemen. Zij zullen hun hoofd niet

1) Zie 42 : 13 vv.
2) Vgl. Ex. 29 : 37, 30 : 29, en Lev. 6 : 18 en 27, waar er ook sprake van is, dat

aanraking met het heilige heiligheid mededeelt, vgl. voorts Ez. 46 : 20, Mrc. 5 : 28
en Hand. 19 : 12.
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kaal scheren, zooals de Egyptische priesters gewoon waren
te doen, wijl dat in Israel een teeken is van rouw 1 ), maar zij
zullen hun Naar ook niet in het wilde mogen laten groeien,

21 doch hun hoof den behoorlijk knippen. Ook zullen de pries-
ters geen wijn mogen drinken, als zij het binnenste voorhof
betreden 2 ), niet slechts vanwege het misbruik, dat in den
koningstijd daarvan gemaakt is 3 ), maar opdat duidelijk uit-
kome, dat Mijn dienaren aan dergelijke prikkels geen be-
hoefte hebben, zooals de priesters van het heidendom.

22 Ook in de keus hunn.er vrouw zullen de priesters ge-
bonden zijn. Zij zullen geen weduwe of verstooten vrouw
mogen nemen; alleen met een maagd van Israelitische af-
stamming zullen ze mogen huwen, of met een priester-
weduwe 4), opdat in dit alles duidelijk uitkome, dat de pries-
ters als Mijn dienaren heilig moeten zijn.

23 Zoo zal het leven der priesters geheel in overeenstem-
ming moeten zijn met het onderwijs, dat zij aan Mijn yolk
geven zullen. Want zij moeten aan Mijn yolk het onderscheid
leeren tusschen heilig en gemeen, en hen onderwijzen over
het onderscheid tusschen rein en onrein 5).

24 Voorts zullen zij ook als rechters moeten optreden, om
bij een twistzaak recht te spreken, en die naar Mijn rechts-
bepalingen te beslechten. Ook zal het hun taak zijn, Mijn
wetten en inzettingen bij al Mijn vaste hoogtijden in acht
te nemen, en zullen zij dag en uur daarvoor hebben vast te
stellen 6 ), en voor het heilig houden van Mijn sabbaten
moeten zorg dragen.

1) Vgl. 24 : 17, zie Lev. 21 : 5, 10.
2) Vgl. Lev. 10 : 9.
3) Zie Jes. 28 : 7.
4) De hier genoemde beperkingen zijn dus nog strenger dan in de Mozaische

wet, Lev. 21 : 7, 13 vv., waar het huwen met een weduwe alleen den hoogepriester
verboden was, wat hier tot alle priesters wordt uitgebreid.

5) We hebben hierbij te denken aan de groote lijsten van reine en onreine
dieren, Lev. 11 en Deut. 14, en aan al de reinigingswetten uit Leviticus, betref-
fende de melaatschheid van menschen en kleederen, Lev. 13, de onreine tijden
in het geslachtsleven, Lev. 15, enz. Ook in de Moz. wet was dit onderwijs den
priesters reeds opgedragen, Lev. 10: 10, terwiji. Ez. er, 22 : 16, den priesters van
den koningstijd een verwijt van maakt, dat zij daarin, zoo zeer in gebreke ge-
bleven waren.

8 ) Een dikwijls moeilijke taak, wijl de data der groote feesten zoo ten nauwste
samenhingen met de schijngestalten van de maan en met het landbouwleven.
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25 Ten einde niet alleen door hun woorden, maar ook door
eigen voorbeeld aan Mijn yolk het onderscheid tusschen rein
en onrein scherp in te prenten, zullen de priesters zich ook
niet mogen verontreinigen door een lijk aan te raken, of
zelfs maar een woning, waar een doode is, binnen te gaan1).
Slechts voor vader en moeder, en zoon en dochter, en broe-
der en ongehuwde zuster zullen zij zich mogen verontreini-

26 gen. Is een priester in deze genoemde gevallen verontreinigd,
dan zal hij echter na de in de Mozaische wet voorgeschreven
reiniging van zeven dagen 2 ) er nog zeven dagen bij tellers,
gedurende welke hij zich van alle priesterlijk werk te ont-

27 houden heeft; en als hij dan, na afloop van dien termijn,
het heilige gebied van het binnenste voorhof betreedt om
dienst te doen in het heiligdom, zal hij het voor hem be-
paalde zondoffer moeten brengen, spreekt de Heere HEERE.

28 Wat de inkomsten der priesters betreft: evenals dat
oudtijds met den stam van Levi het geval was 3 ), zoo zullen
zij ook nu geen erfdeel, geen stamgebied, mogen bezitten in
het midden der kinderen Israels, want Ik de HEERE Zelf
ben hun erfdeel 4 ). Ook zult gij hun geen bezitting geven in
Israel: Ik ben hun bezitting 5).

29 Het onbloedige spijsoffer, waarvan slechts een gedeelte
verbrand wordt 6 ), en het zondoffer 7 en het schuldoffer 8),
dat zal voor hen zijn; zij, de priesters, Mijn dienaren, zullen
het mogen eten, evenals ook al het met den ban getroffene,
dat dientengevolge Mij toevalt 9 ), voor hen zal zijn.

30 Voorts het beste gedeelte van alle eerstelingen van alle
veld- en boomvruchten, waarvan het overige dan door de
levieten genuttigd kan worden, en al uw hefoffers in den

1) Vgl. Lev. 21 : 1-3.
2) Num. 19 : 1 v., 11.
3) Vgl. Deut. 10 : 9 en andere plaatsen.
4) Dat aan de priesters en levieten nochtans een deel van het heilige gebied

des lands worth toegekend, evenals ook eertijds aan Levi tal van steden waren
toegewezen, Num. 35 : 10 v., Joz. 21, daarvan worth hier nog geen melding ge-
maakt, wel straks in 45 : 4 v. en 48 : 10.

5) Vgl. Num. 18 : 20, Deut. 10 : 9; 18 : 1.
6) Lev. 2 : 1-3.
7) Lev. 6 : 25 v.
8) Lev. 5 : 13, 7 : 1 v.
9) Lev. 27 : 21, 28; Num. 18 : 14.
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meest uitgebreiden zin van het woord, die gij naar het heilig-
dom brengt om ze Mij toe te wijden 1 ), die zullen ook voor
de priesters zijn; eindelijk zult gij ook nog het eerste bak-
sel van het nieuwe meel aan de priesters geven, opdat de

31 zegen des HEEREN op uw huizen rusten moge 2 ). Alle aas
echter en al wat verscheurd is, van gevogelte of van vee,
dat zijn eigen dood gestorven is of door dieren verscheurd,
zal door de priesters niet gegeten mogen worden, en dat
zult gij daarom niet tot het heiligdom mogen brengen 3).

d. Het voor den tempel en zijn dienaren bestemde gebied.

45 : 1 Als gij het land tot een erfelijke bezitting verdeelt, zult
gij als een heffing voor den HEERE een heilig deel van het
land afzonderen, waardoor het geheele land den HEERE
toegewijd en met Hem verbonden wordt 4 ). Dat gebied, dat
in de richting Oost-West een lengte zal hebben van vijfen-
twintig duizend el, 13125 M., en in de richting Noord-Zuid
een breedte van twintig duizend 5 ) el, 10500 M., moet in
heel zijn omvang rondom een heilig gebied zijn, waarvan
de eene helft voor de priesters, de andere helft voor de

3 levieten bestemd zal zijn. Van dat afgemeten heilige gebied
moet gij namelijk eerst de helft afmeten, met een lengte
van vijfentwintig duizend el en een breedte van tienduizend
el, 13125 M. bij 5250 M., waarin de tempel zijn zal als het

4 allerheiligste 6 ). Dat is het heilige deel van het land, dat
voor de priesters bestemd is, die het heiligdom bedienen
en tot den HEERE mogen naderen om Hem te dienen in
den tempel en bij het altaar. Want wel mag aan de priesters
geen erfdeel in bet land Israels geschonken worden. 7 ), maar
dit heilige gebied is het voor den HEERE afgezonderde

1) Ex. 25 : 2 v., 29 : 28, 30 : 15 e.a. pl.
2) Vgl. Deut. 14 : 29, Mal. 3 : 10, en ook Hagg. 1 : 9 v.
3) Vgl. Ex. 22 : 31, Lev. 17 : 15 en Deut. 14 : 21, waar het eten van aas en

van het verscheurde aan het geheele yolk verboden wordt, en Lev. 22 : 8, waar
het uitsluitend aan de priesters verboden wordt.

4) Dat immers is de beteekenis van een heffing: een voor den HEERE afge-
zonderd gedeelte, waardoor het geheel den HEERE toegewijd wordt, zie Ex.
25 : 2 v., 29 : 28, 30 : 15, Lev. 7 : 32, Num. 18 : 8-11.

5) De Hebr. tekst heeft hier: 10.000; uit vs. 3 en 5 blijkt evenwel, dat dit
hier niet juist kan zijn, waarom met de Septuaginta 20.000 gelezen is.

6) Vgl. 43 : 12, waar de tempel ook zoo genoemd wordt.
7) 44 : 28.
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deel, Zijn bijzonder eigendom, dat aan de priesters ter be-
schikking gegeven wordt, opdat zoo bewaarheid worde dat
de HEERE hun erfdeel is 1 ). Zoo zal dat gebied voor hen
een plaats ter woning zijn 2), en een heilig terrein voor
Mijn heiligen tempel, die door deze ligging in het heilige
priestergebied nog te meer zal uitkomen in zijn onaantast-
bare heiligheid, en gevrijwaard zal zijn voor iedere aan-
raking met het profane en gemeene.

2 Het voor den tempel gereserveerde terrein, dat zich in
dit priestergebied bevindt, zal een oppervlakte hebben van
zeshonderd el, 315 M., in het vierkant; immers, het tempel-
complex zelf, met zijn buitenmuur, beslaat een oppervlakte
van vijfhonderd el, 262.50 M., in het vierkant 3 ) ; daarom-
heen zal echter aan alle zijden nog een open terrein zijn,
een strook van vijftig el breed, 26.25 M., opdat de verschil-
lende graden van heiligheid duidelijk tot uitdrukking wor-
den gebracht en de woningen der priesters niet te dicht
naderen tot den muur van het tempelcomplex.

5 De andere helft van het gebied, dat gij als heffing voor
den HEERE afgemeten hebt, die dus evenals het priester-
gebied ook een lengte heeft van vijfentwintig duizend el
en een breedte van tienduizend el, 13125 M. bij 10500 M.,
zal voor de levieten bestemd zijn, de dienaren van het huis,
die met de zorg voor de gebouwen van het tempelcomplex
belast zullen zijn4).

6 Naast deze heilige heffing, die voor de priesters en
levieten bestemd zal zijn, zult gij nog een strook grond be-
schikbaar stellen als bezitting der stad. In de richting Oost-
West zal dat stadsdomein een lengte hebben van vijfen-
twintig duizend el, 13125 M., gelijk aan de lengte van de
heilige heffing, waar dit stadsdomein zuidelijk 5 ) aan gren-

1) Zie eveneens 44 : 28.
2) De Hebr. tekst leest hier: 20 vertrekken, waaraan echter geen goede zin

te hechten is. Met de LXX is daarom: 'esrim lesjakoth gewijzigd in 'arim
lasjebeth: steden ter bewoning, welke uitdrukking 'in Num. 35 : 2 en Joz. 21 : 2
gebruikt wordt van de levietensteden.

3) Zie 42 : 15-20.
4) Merk hierbij op, dat in vs. 4 van de priesters gezegd is, dat zij „het heilig-

dom bedienen", dat is tempel en altaar, terwijl hier van de levieten gezegd
wordt dat zij „het huis bedienen", de gebouwen van het tempelcomplex.

5) Uit 48 : 15, 19 zal dit nader blijken.
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zen zal, terwijl het in de richting Noord-Zuid een breedte
zal hebben van vijfduizend el, 2625 M. Deze strook grond
zal niet aan een bepaalden stam, maar aan gansch Israel
toebehooren, evenals ook het nieuwe Jeruzalem, de vorste-
lijke residentie, gemeenschappelijk eigendom van alle stam-
men Israels zijn zal.

7 Met dit stadsdomein zal de heilige heffing aldus een
kwadraat vormen van vijfentwintigduizend el l ). Aan weers-
zijden, ten Oosten en ten Westen van dit vierkant, zult gij
een stuk grond beschikbaar stellen voor den vorst, namelijk
het gebied dat westelijk van de heilige heffing en het stads-
domein overblijft tot aan de kust van de Middellandsche
Zee, en het gebied dat oostelijk daarvan ligt tot aan de
Jordaan. Terwijl alzoo de Oost- en Westgrenzen van die
beide deelen van het vorstelijk domein gevormd worden
door de Jordaan, door de grenzen van de heilige heffing
en van den stadsgrond en door de kust van de Middelland-
ache Zee, daar zullen de Noord- en Zuidgrens van die beide
deelen van het vorstelijk domein, in de richting Oost-West,
samenvallen met de grenzen van het aan een der stammen

8 Israels toegewezen gebied. Zoo zal dat gebied voor den vorst
tot een bezitting zijn in Israel, op dat hij daaruit zijn in.-
komsten verkrijge, en er voor hem in de toekomst geen aan-
leiding meer zal zijn tot afpersing en machtsmisbruik jegens
het yolk, gelijk in het verleden de vorsten zich jegens Mijn
yolk daaraan hebben schuldig gemaakt 2 ). Terwijl de vorst
dus een eigen vorstelijk domein bezitten zal, moet het
overige land voor het huis Israels naar zijn stammen be-
schikbaar blijven.

e. Plichten en rechten van den vorst.

9 Zoo zegt de Heere HEERE: Laat er een einde komen
aan, al het onrecht, dat de vorsten en overheden van Israel in
vroeger tijd bedreven hebben. Dat de vorst van het her-
boren Israel zich daar niet aan schuldig make! Laat er van

1) In vs. 1 is als maat van de heilige heffing aangegeven 25000 bij 20000 el,
waar nu het stadsdomein van 25000 bij 5000 el bij aansluit.

2) Zie Ez. 34, I Kon. 21, Jes. 5 : 8, Jer. 22 : 17, Micha 2 : 1-9, vgl. ook Ps.
72 : 2, 4, 14, Jes. 11 : 3 v., 42 : 1 v., enz.
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geweld en verdrukking geen sprake meer zijn, maar dat
recht en gerechtigheid betracht worde, opdat Mijn yolk
niet meer zuchte ,onder afpersingen, zooals in het verleden
het geval was, toen het wel voorkwam dat hun bezittingen
op onrechtmatige wijze werden verbeurd verklaard en zij op
die manier uit hun vaderlijk erfdeel verdreven werden 1),
spreekt de Heere HEERE.

10 Dat de vorst zich ook niet meer schuldig make aan
het willekeurig veranderen van maten en gewichten, al naar
dat hij dat voor zijn eigen belangen dienstig acht 2 ). Een
juiste weegschaal zult gij hebben, en juiste inhoudsmaten

11 voor droge en natte waren. De efa, uw inhoudsmaat voor
droge, en de bath, uw maat voor natte waren, zullen beide
een geijkte maat hebben, namelijk het tiende gedeelte van
een chomer 3 ) , de chomer zal uw standaardmaat zijn, waar-
naar zoowel efa als bath geijkt zullen worden.

12 Ook in de muntstukken en in het gewicht van het
geld 4 ) zal eerlijkheid betracht worden en zullen de vastge-
stelde normen gehandhaafd blijven, zoodat een sikkel twin-
tig gera zal zijn 5 ). Vorst en yolk zullen de vastgestelde
waarde aan de geldstukken toekennen, zoodat een vijfsikkel-
stuk ook voor vijf sikkels gerekend zal worden, en een tien-
sikkelstuk voor tien sikkels, terwijl vijftig sikkels een pond
zullen zijn,6).

1) Een frappant voorbeeld daarvan levert de geschiedenis van Naboth, I Kon.
21; vgl. voorts I Sam. 8 : 14, Jes. 3 : 12 v., Jer. 22 : 13 v., Am. 5 : 12, Micha
3 : 1 v.

2) Vgl. Hos. 12 : 8, Am. 8 : 5, Micha 6 : 10 v., Spr. 11 : 1, 16 : 11, 20 : 10, 23.
3) Dat is 36,44 L.; de chomer, behalve hier ook nog genoemd in Jes. 5 : 10

en Zach. 6 : 5 v., moet niet verward worden met de 'omer (St. Vert. Goiner),
welbekend uit de geschiedenis van de manna-inzameling in de woestijn, die een
tiende gedeelte van een efa bevatte, 3,64 L., zie Ex. 16 : 36.

4) De geldstukken werden gewogen, gelijk blijkt uit den naam „sikkel", afge-
leid van sjaqal = wegen.

5) De zilveren sikkel woog 14,54 gram, en vertegenwoordigde een waarde
van ± f 1.50, zoodat een gera 7 1/2 cent waard was; vgl. Ex. 30 : 13, Lev. 27 : 25,
Num. 3 : 47, 18 : 16.

6) De Hebr. tekst heeft hier letterl.: „20 sikkels, 25 sikkels, 10 en 5 sikkels,
het pond zal voor u zijn." Hieraan is geen goede zin te hechten, terwijl de
ongewone wijze van uitdrukking van de beide eerste cijfers bovendien op
tekstcorruptie schijnt te wijzen. De hier geboden verklaring is weergave van
wat door een der lezingen van de LXX blijkbaar is bedoeld.
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13 Voorts is dit de heffing, die het yolk jaarlijks opbrengen
zal voor den vorst, waar tegenover op hem dan de verplich-
ting zal rusten voor de voorgeschreven offers te zorgen, die
op al Israels hoogtijden voor het yolk als geheel gebracht
moeten worden. Van tarwe en gerst zult gij het zestigste
deel van de jaaropbrengst vragen, namelijk het zesde deel
van een efa van iederen chomer tarwe, en het zesde deel

14 van een ef a van iederen chomer gerst. Voor de olie — die
met de bath gemeten wordt — is dit het tarief : een tiende
bath van iederen kor; dat is dus het honderdste gedeelte
van de jaaropbrengst, want een kor heeft denzelfden in-

15 houd als een chomer, namelijk tien bath. Van het kleinvee
zult gij een stuk nemen op iedere tweehonderd stuks, een
volwaardig stuk kleinvee, dat van een vette weide komt met
sappig gras.

Dit alles is de heffing, die gij van hen nemen zult,
opdat de vorst daaruit de kosten zal kunnen bestrijden van
de spijsoffers en brandoffers en dankoffers, die gebracht
worden om voor het yolk verzoening te doen, spreekt de
Heere HEERE.

16	 Heel het yolk zal tot deze heffing voor den vorst in
17 Israel bijdragen.. Op den vorst zal dan echter de verplichting

rusten zorg te dragen voor de offers, die op al de vaste
hoogtijden van het huis Israels namens het heele yolk aan
den HEERE gebracht worden, met andere woorden, de ver-
plichting zorg te dragen voor het brandoffer en het spijs-
offer en het plengoffer op de jaarlijksche feesten en op de
nieuwe-maanfeesten en de sabbaten. Zoo zal de vorst dus te
voorzien hebben in wat noodig is voor het zondoffer en het
spijsoffer en het brandoffer en de dankoffers, die alle een
verzoenend karakter zullen. dragen 1 ) en dienen zullen om
voor het huis Israels verzoening te doen.

f. Jaarlijksche feesten.

18	 Zoo spreekt de Heere HEERE: Behalve het hierna
nog te noemen brandoffer en spijsoffer 2 ), zult gij op den

1) Dit hangt misschien samen met de blijvende beschaming, waarvan in
16 : 54, 61, 63; 36 : 31 v. sprake is.

2) Zie 46 : 6 en 11.
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nieuwjaarsdag, den eersten dag van de eerste maand, een
zondoffer brengen van een jongen stier zonder gebrek, om

19 daarmede het heiligdom te ontzondigen. De dienstdoende
priester moet het bloed van dat zondoffer nemen en dat
strijken aan de deurposten van het heilige en van het heilige
der heilige 1 ) en aan de vier hoeken van den altaaromgang
en aan de deurposten van de poorten 2 ) van het binnenste
voorhof. Zoo moet hij ook doers op den zevenden dag van de
eerste maand, om verzoening voor het heiligdom tot stand
te brengen, opdat het ontzondigd worde van de zonden,
waarmede uit misverstand of onkunde door de bezoekers
van den tempel aan de heiligheid van het huis is te kort
gedaan.

21 Op den vijftienden dag van de eerste maand zult gij-
lieden paaschfeest houden, dat een voile week duren zal,
gedurende welke ongezuurde brooden gegeten zullen wor-

22 den. Op den eersten dag van het feest moet de vorst ten
behoeve van zichzelf en van al het yolk des lands een jongen

23 slier ten zondoffer brengen, terwijl hij op de volgende dagen
telkens een geitenbok ten zondoffer brengen zal. Als brand-
offer zal hij gedurende de zeven dagen van het feest dage-
lijks aan den HEERE zeven jonge stieren en zeven rammen
ten offer brengen, en daarbij als spijsoffer een efa meel bij
iederen jongen slier en een efa meel bij iederen ram; boven-
dien een hin 3 ) olie bij elke of a meel om dat te bevoch-
tigen 4).

25 Op den vijftienden dag van de zevende maand zal het
blijdste van alle hoogtijden gevierd worden, het vroegere
loofhuttenfeest 5 ), dat ook zeven dagen duren zal, gedurende
welke zeven dagen de vorst zoowel met het zondoffer als
met het brandoffer, als ook met het spijsoffer en met de olie

1) Dit zijn de deurposten die in 41 : 21 beschreven zijn.
2) De Hebr. tekst leest hier het enkelvoud: „aan de deurpost van de poort".

Wig een nadere aanwijzing, welke poort bedoeld is, ontbreekt, zullen we dit
enkelvoud collectief hebben te verstaan.

3) Een hin is 6,074 Liter.
4) Zie 46 : 14.
5) De naam loofhuttenfeest wordt door Ez. niet genoemd, waarschijnlijk om-

dat in de door hem voorzegde toekomst van wonen in loofhutten geen sprake
meer zou zijn. Ez. spreekt slechts van „het feest", omdat op het loofhutten-
feest de blijdschap hoogtij vierde.
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evenzoo handelen zal als op de zeven dagen van het paasch-
feest.

g. Voorschrift betreffende allerlei offeranden.

46 : 1 Zoo zegt de Heere HEERE: Evenals de Oosterbuiten-
poort, die nimmer geopend mag worden 1 ), zal ook de
Oosterbinnenpoort gedurende de zes werkdagen gesloten
zijn; op den sabbatdag echter, en op den dag van de nieuwe
maan, den eersten dag der maand, zal hij geopend worden.
Dan zal de vorst de trap voor de Oosterbinnenpoort be-
klimmen en door de poorthal naar binnen gaan tot aan de
grens van het binnenste voorhof, het altaarplein, dat alleen
door de priesters betreden mag worden. Daar zal hij bij de
deurpost blijven staan, waar de dienstdoende priesters zijn
offers in ontvangst zullen nemen. En terwijl dan de priesters
zijn brandoffer en dankoffers toebereiden, zal hij zich in
aanbidding nederwerpen op den drempel van de poort die
aan het altaarplein grenst, en daama door denzelfden weg
waarlangs hij gekomen is, ook weer naar buiten gaan. De
poort mag echter niet gesloten worden tot aan den avond, om

3 ook het yolk des lands op de sabbatdagen en de nieuwe-
maanfeesten tot aan den avond toe gelegenheid te geven den
HEERE te aanbidden. Het yolk mag daarbij echter niet,
evenals de vorst, de trap voor het poortgebouw beklimmen
en de poorthal betreden, maar moet voor de Oosterbinnen-
poort op het buitenste voorhof blijven, om zich daar aan-
biddend voor den HEERE neder te werpen.

4 Het brandoffer, dat de vorst aan den HEERE brengen.
zal, moet op den sabbatdag bestaan uit zes lammeren zonder
gebrek en een ram zonder gebrek, welke dieren in hun

5 zevental de geheele week symboliseeren. Bij den ram zal de
vorst als spijsoffer een ef a meel ten offer brengen, terwijl
het spijsoffer, dat hij bij de lammeren voegen zal, door den
vorst zelf bepaald mag worden, naar de mate van zijn dank-
baarheid voor den van den HEERE ontvangen zegen.

6 Op den dag, der nieuwe maan moet hij een jongen stier
aan den HEERE ten offer brengen, en zes lammeren, en
een ram, alle zonder gebrek, terwijl daar als spijsoffer aan

1 ) Zie 44 : 2.
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7 toegevoegd zal zijn een efa meel bij den jongen stier en een
efa meel bij den ram, terwijl de grootte van het spijsoffer,
dat hij bij de lammeren voegen zal, ook nu weer aan den
vorst zelf zal zijn overgelaten, naar dat hij zijn dankbaarheid
aan den HEERE bewijzen wil voor den door God hem ver-
leenden zegen. Slechts zal er steeds een hin olie bij elke efa
meel gevoegd moeten zijn.

8 Voorts zal men er op bedacht moeten zijn, als er op de
feestdagen, op de sabbaten en de nieuwe-maan-feesten en de
jaarfeesten, een groote toevloed van yolk tot den tempel
komt om voor den HEERE te aanbidden, dat men daarbij
aan vaste regels zich houden zal, opdat er geen gedrang en
opeenhooping van yolk ontsta en de orde gehandhaafd
blijve. De vorst zal — gelijk reeds gezegd 1) — als hij voor
het aangezicht des HEEREN verschijnt om te aanbidden,
door de poorthal van de Oosterbinnenpoort voortschrijden
tot aan de grens van het binnenste voorhof, het altaarplein,
waarna hij langs denzelfden weg ook weer naar buiten zal

9 gaan. Als het yolk des lands op de feestgetijden voor het
aangezicht des HEEREN komt om te aanbidden, zal het
hun echter niet geoorloofd zijn ook weer langs denzelf den
weg den tempel te verlaten, waarlangs zij gekomen zijn. Wie
door de Noorderbuitenpoort gekomen is om zich in aan-
bidding voor den HEERE neder te werpen, moet door de
Zuiderbuitenpoort het buitenste voorhof verlaten, terwijl
wie door de Zuiderpoort naar binnen gegaan is om het
buitenste voorhof te betreden, door de tegenoverliggende
Noorderbuitenpoort weer naar buiten zal gaan. Niet een
van hen zal door de poort, waardoor hij gekomen is, ook
weer mogen terugkeeren, maar ieder zal recht voor zich
uit door de tegenoverliggende poort weer naar buiten gaan.

10 En de vorst zal te midden des yolks zijn; hij zal niet vroeger
dan het yolk mogen komen en niet later mogen heengaan.
Als zij naar binnen gaan, zal hij ook naar binnengaan, en
als zij naar buiten gaan, zal hij ook tesamen met hen naar
buiten gaan.

11	 Ook op de jaarlijksche feesten en op de vaste hoog-
tijden zal het spijsoffer bestaan uit een of a meel bij den

1 ) Zie vs. 2.
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jongen stier en een efa meel bij den ram, terwijl de bepaling
van het spijsoffer, dat hij bij de lammeren geven zal, weder-
om aan den vorst zelf zal zijn overgelaten, naar zijn hart hem
tot offeren dringen zal om zijn, dankbaarheid den HEERE
te toonen; steeds zal er echter ook nu een hin olie bij elke
efa meel gevoegd moeten zijn.

12 En als de vorst een vrijwillig brandoffer of dankoffer
als gelofte-offer aan den HEERE brengen zal, hetzij als
dank voor ontvangen zegen of om den zegen des HEEREN
of te smeeken, dan zal men de Oosterbinnenpoort voor hem
openen, en dan zal hij zijn brandoffer en zijn dankoffer
brengen op dezelfde wijze als dat ook op den sabbatdag
door hem gedaan wordt. Dan zal hij weer naar buiten gaan,
waarna men de poort echter niet als op de sabbatdagen en
op de nieuwe-maan-feesten tot den avond toe geopend zal
laten 1 ), maar aanstonds na het vertrek van den vorst sluiten
zal.

13	 Als brandoffer zal men dagelijks een een-jarig lam
zonder gebrek aan den HEERE ten offer brengen; elken

14 morgen zal men dit offer brengen 2 ). Als spijsoffer zal men
daar elken morgen aan toevoegen een zesde efa griesmeel
en het derde gedeelte van een hin olie om het griesmeel te
bevochtigen; een spijsoffer voor den HEERE is het. Dit
brandoffer en spijsoffer zal u tot een eeuwige inzetting zijn
in uwe geslachten, die dagelijks onderhouden zal worden.

15 Elken morgen zal men het lam en het spijsoffer en de olie
als dagelijksch brandoffer den HEERE brengen.

h. Geen vervreemding van het vorstelijk domein.

16	 Zoo zegt de Heere HEERE: Als de vorst iets van zijn
erfdeel aan een vans zijn, zonen ten geschenke geeft, dan is

17 dat van zijn zonen; hun, bezitting is het als erfdeel. Als hij
echter aan een van zijn knechten iets ten geschenke geeft,
dan zal deze schenking slechts een tijdelijk karakter dragen.
Evenals ieder stamgebied moet ook het vorstelijk domein

1) Zie vs. 2.
2) Het avondoffer, waarvan in Ex. 29 : 38, 39 en Num. 28 : 3, 4 sprake is,

is bij dezen eeredienst van Ez. vervallen; daarentegen is het bij het morgenoffer
bijgevoegde spijsoffer grooter dan in den Mozaischen eeredienst.
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intact blijven als onvervreemdbaar eigendom. Wanneer de
vorst dus iets van zijn erfdeel aan een van zijn knechten ten
geschenke Beef t, dan zal dat slechts diens eigendom zijn tot
aan het jubeljaar, het jaar der vrijlatingl ) ; daarna zal het
weder aan den vorst vervallen. Aileen aan zijn zonen zal

18 hij een blijvend erfdeel ten geschenke mogen geven. En even-
min als de vorst het vorstelijk domein door schenkingen
aan zijn knechten versnipperen mag, mag hij ook van het
erfdeel des yolks zich iets toeeigenen door hen uit hun
bezitting te verdringen, opdat er in het herboren Israel
geen groot-grondbezit noch bezitloosheid gevonden worde.
Slechts van zijn eigen bezit mag hij zijn zonen doen erven,
opdat niemand van Mijn yolk uit zijn bezitting verdreven
worde.

i. De keukens voor priesters en yolk.

19 Nadat mij aldus de gansche regeling van den eeredienst
met de daarbij behoorende bepalingen medegedeeld was,
bracht mijn geleider mij van den voorkant van den tempel:
op het binnenste voorhof 2 ) naar den ingang terzijde van de
Noorderbinnenpoort, die toegang verleende tot de heilige,
voor de priesters bestemde vertrekken, die op het Noorden
liggen 3 ). Toen zag ik dat er aan den achterkant van de
priestervertrekken, tegen den westelijken ringmuur van het

20 tempelcomplex, een ruimte afgezonderd was 4 ). En mijn ge-
leider zeide tot mij: Deze ruimte is bestemd am als keuken
voor de priesters dienst te doen, waar zij het schuldoffer
en het zondoffer moeten koken en het spijsoffer moeten
bakken, dat zij in de heilige priestervertrekken eten
zullen 5 ) ; zij zullen zich dus met deze allerheiligste spijze
niet te midden van het yolk op het buitenste voorhof mogen
begeven, opdat zij het yolk door aanraking met de aller-

1) Zie Lev. 25 : 10 e.a.pl.
2) Daar hebben we Ez. het laatst gezien, 44 : 4.
3) Bedoeld zijn de in 42 : 1 v. beschrevei vertrekken, terwijl de ingang de in

42 : 9 genoemde weg is.
4) Terwille van de symmetrie zullen we ons ook aan de Zuidzijde van den

tempel wel zulk een ruimte hebben voor te stellen.
5) Zie 42 :13; 44 : 29.
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heiligste spijze niet gewijd maken, en de seheiding tusschen
het heilige en het minder heilige streng gehandhaafd
blijve 1).

21 Na deze bezichtiging van de priesterkeukens bracht
mijn geleider mij naar het buitenste voorhof, en hij liet mij
gaan naar de vier hoeken van het voorhof; en zie, in elken
hoek van het buitenste voorhof was weer een andere voor-

22 hof, een afgesloten ruimte, door een muur omgeven, met een
oppervlakte van veertig bij dertig el, 21 M. bij 15.75 M.2).
Zoo een afgesloten voorhof was er in alle vier de hoeken
van het buitenste voorhof; alle vier die afgesloten hoek-

23 ruimten hadden dezelfde oppervlakte. En in alle vier waren
rijen van muurwerk in het rond aangebracht, en onder aan

24 die muurtjes waren rondom stookplaatsen aangebracht. En
mijn geleider zeide tot mij: Dit zijn de kookhuizen, waar
de dienaars van het huis, de levieten, de als dankoffer ge-
brachte slachtoffers voor het yolk koken moeten, om die
daarna over het plaveisel naar de daarop gebouwde ver-
trekken to brengen 3 ), waar het yolk zijn offermaaltijd
houden zal.

4. Het heilige land en de heilige stad.

a. De tempelbeek.

47 : 1 Van het buitenste voorhof, waar ik de offerkeukens
voor het yolk bezichtigd had, bracht mijn geleider mij daar.
na weer naar het binnenste voorhof, naar den ingang van
den tempel, en zie, van onder den dorpel van de deur van
het heilige stroomde water naar het Oosten — want de voor-
kant van het tempelhuis lag op het Oosten — en het water
daalde of van onder den zuidelijken deurpost van het
heilige en stroomde zuidelijk van het altaar over het binnen-

2 ste voorhof. Daar de beide Oosterpoorten gesloten waren 4),
bracht mijn geleider mij door de beide Noorderpoorten
buitenom naar de Oosterbuitenpoort, en daar zag ik aan de

1) Zie voor de nadere beteekenis hiervan 44 : 19.
2) Zij bleven dus geheel op het plaveisel, dat 44 el breed was, 40 : 17, 18.
3) Zie 40 : 17.
4) Zie 44 : 2 en 46 : 1.
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Zuidzijde van de poort het water klokkend van onder den
muur te voorschijn komen.

3 Toen mijn geleider in Oostelijke richting naar buiten
ging, was er een koord 1 ) in zijn hand en hij mat duizend
el, 525 M., en hij liet mij door het water waden; en het

4 water kwam tot aan de enkels. Daarna mat hij weder
duizend el, en hij liet mij door het water waden; toen kwam
het tot aan de knieen; en hij mat weder duizend el en liet
mij door het water waders en het kwam tot aan de heupen.

5 Toen mat hij nog eens duizend el, en het was een beek ge-
worden, die ik niet doorwaden kon, want het water was te
hoog gestegen; het was water om te zwemmen. Zoo vond
dus bij deze wondere beek precies het tegenovergestelde
plaats van wat regel is in Palestina, waar de beken, hoe
verder van de bron, des te minder water hebben, tot zij
eindelijk geheel opdrogen.

Door dit wondere visioen van het wassende water wilde
de HEERE mij troosten over de toekomst van Gods werk.
Schijnbaar was met de wegvoering in ballingschap het
einde voor Gods yolk aangebroken. De stroom scheen dood-
geloopen in het zand. Maar dit visioen van de tempelbeek
mocht mij; en mijn medeballingen vertroosten en bemoedi-
gen. Het nieuwe Godsrijk, dat de HEERE zou doen aan-
breken, zou door een wondere stuwende groeikracht naar
alle zijden zijn invloed naar buiten doen gelden, wig de
stroom des Geestes, dien de HEERE uit het binnenste
heiligdom des hemels uitstorten zou 2 ), de zegeningen van
het Messiaansche heil naar alle zijden uitdragen en alom
herscheppend en zegenend in doode zondaarsharten inwer-
ken zou.

6 Nadat mijn, geleider met zijn vraag: „Hebt gij het ge-
zien, menschenkind?" nog opzettelijk mijn opmerkzaamheid
op dit wondere verschijnsel gevestigd had, bracht hij mij
terug langs den oever van de beck, waar ik nu iets ont-
waarde, dat ik zooeven niet gezien had, en dat er toen oak

7 nog niet was. Ik zag namelijk nu langs den oever van de
beek zeer veel geboomte. In een oogenblik had het water

1) Niet de meetroede van 40 : 3.
2) Zie Ez. 37 : 14, vgl. Jes. 44 : 3 c.a. pl.
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van de uit den tempel vlietende beek de geheele omgeving
gedrenkt, en daaraan een groeikracht verleend, die in een
wondere levensheerlijkheid van bloei en spijs uitbotte.

8 Toen zeide hij tot mij: Deze wateren stroomen in
Oostelijke richting naar de arme streek tusschen Jeruzalem
en Jericho, en vloeien vandaar of naar het breede Zuidelijk
gedeelte van de Jordaanvlakte, waar rondom de Doode Zee
iedere plantengroei verstikt en alle leven in den kiem ge-
smoord wordt door de vergiftigde uitwasemingen van het
verpeste water. Als dit water van de tempelbeek echter in,
de Doode Zee uitloopt, heeft dat zulk een wondere uit-
werking, dat die met allerlei kiemen des doods bezwangerde
wateren van de Doode Zee gezond worden, niet slechts als
drinkwater geschikt, doch ook vruchtbaarheid brengend

9 aan de omgeving. Ja, terwijl er nu in de Doode Zee niets
leven kan, zal het dan zoo zijn, dat het overal, waar de
wateren van deze beek komen, van levende wezens wrieme-
len zal, en dat er ook zeer veel visschen zullen zijn; want
als dit water van de tempelbeek daar komt, wordt dat
doode, verpeste water van de Zoutzee gezond, zoodat het
overal leven zijn zal, waar de beek ook komt.

10 Ja, zoo'n overvloed van visch zal er zijn, dat er overal
aan de oevers van de Doode Zee visschers zullen staan, van
Engedi tot aan Eneglaim toe 1 ). In die eertijds verlaten
streek zal het een en al bedrijvigheid worden; overal zullen
ze hun netten spreiden om te drogen. Een groote menigte
visch zal er zijn, van allerlei soort, evenals de visschen van
de Middellandsche Zee.

Nieuw leven, het zou alom gewekt worden door de
wateren van de tempelbeek. Zoo zou ook de stroom des
Geestes, wanneer deze zich uitstorten zou over de doode
volkerenzee, in groote heerlijkheid door zijn herscheppende

1 ) Engedi (= geitenbron), een bron aan de Westkust van de Doode Zee,
ongeveer in het midden, iets Zuidelijker dan Hebron, Jozua 15 : 62, I Sam.
24 : 1, het tegenwoordige Ain-Dschidi, met ruinen van verscheidene oude ge-
bouwen; Eneglaim heeft men nog niet kunnen weervinden; misschien een
plaats bij de uitmonding van de Jordaan in de Doode Zee (Hieronymus), mis-
schien een door Ez. gevormde naam, om 2 namen te hebben die spreken van
levend water: naast de „geitenbron" nog een „kalverbron" (Eneglaim = kalver-
bron).
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kracht alles tot nieuw leven doen ontkiemen. Waar eerst
in de heidenwereld het gansche leven door den doodswalm
der zonde verpest was, zouden door de levenwekkende
kracht des Geestes doode zondaarsharten tot nieuw leven
worden gewekt, terwij1 zonder het deelhebben aan dien
stroom van de levenwekkende wateren des Geestes alles in

11 den ouden doodsstaat verzonken blijft. Want de van de
Doode Zee afgesneden moerassen en poelen, waar het water
van de tempelbeek niet komt, die zullen niet gezond wor-
den, maar zilt blijven, onvruchtbaar door het zout dat er
gevonden wordt, zoodat er geen leven gedijen kan.

12 Ja, zoo groot zal de levenwekkende kracht zijn van de
wateren van de tempelbeek, dat langs de beek, aan Naar
beide oevers, allerlei boomen opschieten zullen, geen sier-
maar vruchtboomen, waarvan de bladeren niet zullen ver-
welken en de vrucht nooit zal ontbreken; want elke maand
zullen zij opnieuw vrucht dragen 1 ), zoodat de dorre land-
streek van de Doode Zee bloeien zal als een paradijs des
levens. Want het water, waardoor de bodem gedrenkt wordt,
komt uit de heilige woning des Heeren HEEREN, Die de
bron is van alle levenskracht en vruchtbaarheid. Daarom
zullen de vruchten van die boomen tot spijs dienen en de
bladeren tot genezing. Zoo wil de HEERE Zelf door de
kracht des Geestes alles schenken wat tot instandhouding
van het door den Geest gewekte nieuwe leven noodig is.

b. De grenzen van het land.

13 Zoo zegt de Heere HEERE: Dit is de grens, waar-
binnen gijlieden het land onder de stammen Israels ten erve
verdeelen zult. Onder de twaalf hereenigde stammen zal
het land verdeeld worden 2 ), wijl de tien stammen van het
rijk Israel en de twee stammen van het rijk Juda in de
nieuwe bedeeling tot een yolk worden zullen. Terwijl gij
aan den stam van Levi de heilige heffing des lands 3 ) ter

1) Vgl. Openb. 22 : 2.
2) Vgl. 37 : 15-22.
3 ) Vgl. 45 : 1 v.
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woonplaats toewijzen zult, zult gij voor de beide uit Jozef
gesproten stammen, Efraim en Manasse, twee erfdeelen. af-
zonderen. Zoo zullen alle stammen een gelijk deel ten erve
ontvangen van dit land, waarvan Ik met eede gezworen heb
het uw vaderen te zullen geven 1 ). Omdat Ik Mijn beloften
niet vergeet en Mijn eeden gestand doe, daarom zal dit land
u ten erfdeel toevallen.

15 En dit is de grens van het land: Aan den Noordkant
loopt de grens vanaf de Middellandsche Zee in de richting
van Chethlon naar den toegang van Hamath 2 ), naar Sedad,

16 naar Beroth, naar Sibraim en naar Chelam 3 ), dat tusschen
het gebied van Damaskus en van Hamath ligt; verder naar
Chaser-Enon 4 ), dat aan de grens van Hauran 5 ) ligt.

17 Zoo loopt de Noordgrens dus van de Middellandsche
Zee naar Chaser-Enon, dat het Noord-Oostelijk punt vormt
van Israels stamgebied, zoodat het erfland van Israel Noor-
delijk begrensd wordt door het gebied van Damaskus en
Hamath 6).

18 De Oostgrens loopt van het genoemde Chaser-Enon, dat
tusschen Hauran en Damaskus ligt, langs de Jordaan en de
Doode Zee in de richting van Thamar 7 ), dat het Zuid-
Oostelijke grenspunt vormt van het Israelitische stamgebied,
ten Zuid-Westen van de Doode Zee.

Het Over-Jordaansche zal dus in de nieuwe bedeeling
niet meer tot het erfland van Israel behooren. De Oostgrens

1) Vgl. 20 : 28, 42.
2) Waarschijnlijk is hier niet bedoeld het groote Hamath aan den Orontes,

dat te Noordelijk ligt, maar het Hamath in Zoba van II Kron. 8 : 3, dat men
gewoonlijk ten Zuiden van den Hermon zoekt.

3) Deze naam ontbreekt in den Hcbr. tekst, is echter op grond van de LXX
hier ingevoegd, vgl. II Sam. 10 : 16 v.

4) De Hebr. tekst heeft: het middelste Chaser, dat naar vs. 17 en 48 : 1 ge-
wijzigd is in Chaser-Enon.

5) Gewoonlijk wordt hieronder verstaan het 3 dagreizen ten 0. van het meer
van Galilea gelegen gebergte met het omliggende land; hier zouden we echter
een meer N.W. gelegen streek verwachten.

6) De meeste van de hier genoemde plaatsen zijn niet nader te identificeeren;
ik onthoud me daarom van nadere aanwijzingen, die toch slechts op gissingen
berusten, waarvoor de verschillende kommentaren overvloedig materiaal leveren.

7) De Hebr. tekst leest hier: gij zult meten, thamoddoe, dat hier echter met
de Syrische vertaling gewijzigd is in Thamarah in de richting van Thamar,
zie vs. 19 en 48 : 28.
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tusschen het land Israels en Gilead zal gevormd worden
door de Jordaan.

19 De Zuidgrens loopt van het genoemde Thamar in Zuid-
Westelijke richting over Kades-Barnea 1 ), bij de twist-
wateren van Meriba 2 ), en volgt dan in Noord-Westelijke
richting de beek van Egypte 3 ) tot aan de Middellandsche

20 Zee, terwijl tenslotte de Westgrens gevormd wordt door de
Middellandsche Zee, vanaf de uitmonding van de beek van
Egypte tot tegenover den toegang van Hamath.

c. De verdeeling van het land.

	21	 Dit is het land, dat gijlieden onder u verdeelen zult
22 naar de stammen. Israels. Gij zult het ten erve doen toe-

vallen aan uzelf en aan de vreemden, die in uw midden
verkeeren; dat wil zeggen, niet aan de vreemden, die slechts
voor een tijd een beroep doen op Israels gastvrijheid, maar
aan hen die zich blijvend in uw midden gevestigd hebben,
die door besnijdenis en huwelijk zich bij het yolk Israel
aangesloten hebben, en wier kinderen in uw midden op-
groeien met de kinderen van Israel 4). Dezen zult gij be-
schouwen als ingeborenen onder de kinderen Israels; met u
zullen zij te midden van de stammen Israels een erfdeel

23 ontvangen. In den stam, waarbij de vreemde verkeert, daar
zult gij hem zijn erfdeel geven, spreekt de Heere HEERE.

48 : 1 Dit zijn de namen der stammen, met het gebied dat
gij him, ten erfdeel toewijzen. zult. Ten Noorden van de
heilige heffing, waar de tempel is met het priestergebied
en het stadsdomein, zult gij, aan zeven stammen een erfdeel

1) Dit lag op de grens tusschen Israel en Edom, Joz. 10 : 41.
2) Zie Num. 20 : 1-13.
3 ) Vgl. Num. 34 : 5, I Kon. 8 : 65, Jes. 27 : 12, de tegenwoordige Wadi

el-Arisj, die reeds eeuwen droog is.
4 ) Het zijn vreemden, als waarvan in Jes. 56 : 6 sprake is, dat zij „zich tot

den HEERE voegen om Hem te dienen en om den Naam des HEEREN lief
te hebben en Hem tot knechten te zijn," en die daardoor geheel aan dezelfde
wetten als Israel onderworpen waren, zie b.v. Ex. 12 : 19 en Lev. 17 : 13. Be-
snijdenis was de absolute voorwaarde om tot Israel te behooren, zie Gen. 17 : 14
en Ez. 44 : 7.
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schenken, ten Zuiden van de heilige heffing aan vijf stam-
men 1).

In het uiterste Noorden zult gij aan Dan een erfdeel
geven. De Noordgrens van dat stamgebied loopt van de
zee 2 ) in de richting van Chethlon naar den toegang van
Hamath, en verder naar Chaser-Enon, zoodat het gebied van
Damaskus noordwaarts ligt terzijde van Hamath. Daar zal.
dus de stam van Dan zijn erfdeel ontvangen, dat zich —
evenals ook het gebied van alle andere stammen — uitstrek-
ken zal over de gansche breedte van het land, van Oost tot
West, van de Jordaan tot aan de Middellandsche Zee.

	

2, 3	 Naast het gebied van Dan, ten Zuiden daarvan, krijgt
Aser zijn erfdeel, terwijl ten Zuiden van Aser het stamgebied

4 van Naphtali zijn. zal. Daarop volgt dan zuidwaarts —
wederom over de gansche breedte van het land — het erf-

5 deel van Manasse, terwijl gij ten Zuiden van Manasse aan
6 Efraim zijn stamgebied toewijzen zult. Ten Zuiden van
7 Efraims gebied volgt dan het erfdeel van den stam van

Ruben, waaraan zuidwaarts grenzen zal het gebied van den
stam van Juda.

8 Zuidelijk van het gebied van Juda echter zal het bij-
zonder deel des lands zijn, dat gij niet als erfdeel aan een
der stammen Israels toewijzen zult, maar dat gij als een
hefoffer voor den HEERE afzonderen zult 3 ), en dat in bij-
zonderen zin den HEERE gewijd zal zijn, om duidelijk te
doen uitkomen dat geheel het land des HEEREN eigendom

1) Het gebied ten Zuiden van den Sion, waaraan de tempel nu eenmaal ge-
bonden was, was kleiner dan dat ten Noorden daarvan; vermoedelijk zal Ez.
echter ook wel opzettelijk een zevental gevormd hebben. Een bevredigende
verklaring van de volgorde der stammen is niet te geven; er is een gedeeltelijke
aansluiting bij de vroegere verdeeling onder Jozua: Dan, Aser en Nafthali in
het Noorden; andererzijds echter ook weer afwijking daarvan: Issaschar, Zebulon
en Gad zijn van het Noorden overgebracht naar het Zuiden. Het is opmerkelijk,
dat de stammen van de zonen van Jacobs dienstmaagden juist komen aan de
uiteinden des lands, maar gezien het feit, dat een van de Oosterpoorten van de
heilige stad genoemd is naar Dan, den zoon van Bilha, vs. 32, schijnt hieruit
niet te mogen worden afgeleid, dat Ez. de stammen van de zonen der bijwijven
beschouwd zou hebben als beneden die van Rachel en Lea te staan in cultische
reinheid en heiligheid. We zijn trouwens ook in het herboren Israel, waarvan
alle deelen in gelijke mate de inwerking van des HEEREN Geest ondergaan.

2) Dit is een wijziging, die aangebracht is naar 47 : 17.
3) Vgl. 45 : 1-8.
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is. Evenals het stamgebied, dat gij aan de verschillende stam.
men toewijzen zult, zal ook dit bijzonder deel zich uitstrek-
ken over de gansche breedte des lands, van, het Oosten tot
het Westen, van de Jordaan tot aan de kust van de Middel-
landsche Zee, terwijl het in de richting Noord-Zuid een
breedte zal hebben, van vijfentwintig duizend el, 13125 M.
In het midden van dit als hefoffer voor den HEERE afge-
zonderde deel zal het heiligdom zijn.

9 Voorts zult gij van deze heffing des lands nog weer
een bijzonder deel afzonderen, dat in nog strikter zin als
hoogheilig gebied des HEEREN eigendom zijn zal, en dat
in de richting Oost-West een lengte zal hebben van vijfen-
twintig duizend el en in de richting Noord-Zuid een breedte

10 van tienduizend el, 13125 M. bij 5250 M. Dat hoogheilig
bijzondere deel zal voor de priesters zijn 1 ) ; de Noord- en.
Zuidgrens van dat priestergebied zullen dus een lengte heb-
ben van vijfentwintig duizend el, en de Oost- en Westgrens
een lengte van tienduizend el, terwijl het heiligdom des
HEEREN in het midden van dit hoogheilig gebied zijn zal.

11 Voor geen anderen dan voor de geheiligde priesters
zal dit gebied zijn, voor de zonen van Zadok, omdat zij Mijn
dienst waargenomen, hebben en niet afgedwaald zijn, toen
de kinderen Israels afdwaalden, zooals de levieten afge-

12 dwaald zijn 2 ). Het zal voor hen tot een bijzonder deel zijn,
genomen uit het bijzonder deel des lands, dat gij als hef-
offer voor den HEERE afzonderen zult; iets hoogheiligs zal
dat priestergebied zijn naast het gebied der levieten.

13 Ook voor deze laatste, voor de levieten, zult gij in het
bijzonder deel des lands een gebied beschikbaar stellen, dat
evengroot zijn zal als het priestergebied, dus ook vijfen-
twintig duizend el in de richting Oost-West, en tienduizend
el in de richting Noord-Zuid. Zoowel de Noord- als de Zuid-
grens zal dus vijfentwintigduizend el bedragen, en de Oost-
en de Westgrens tienduizend el.

14 Evenmin als het vorstelijk domein 3 ) mag ook dit ge-
bied der priesters en levieten in andere handers overgaan.
Zij zullen daarvan niets mogen verkoopen noch verruilen;

1) Vgl. 45 : 4.
2) Vgl. 40 : 46; 44 : 10, 15.
3) Vgl. 46 : 16 vv.
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het is het voomaamste deel des lands, dat niet vervreemd
mag worden. De priesters en levieten zullen slechts het
vruchtgebruik ervan mogen genieten, zonder zich ooit als
eigenaars te beschouwen. Eigenaar is alleen de HEERE,
Wien dit gansche gebied als heffing des lands gewijd is.

15 Behalve het priester- en het levietengebied ,schiet er in
het bijzonder deel, dat gij van het land afzonderen zult,
echter nog een strook over van vijfduizend el, 2625 M.
Immers, de gansche breedte van de heilige heffing des lands,
in de richting Noord-Zuid, bedraagt — gelijk boven reeds
opgemerkt 1 ) — vijfentwintig duizend el, 13125 M. Over een
breedte van tienduizend el is het hoogheilig priestergebied
daarvan afgezonderd 2 ), terwijl noordelijk van het priester-
gebied ook het gebied voor de levieten in de richting Noord-
Zuid een breedte heeft van tienduizend el 3 ). Zuidelijk van
het priestergebied blijft er dus van de heilige heffing des
lands een strook gronds over, die in de richting Noord-Zuid
een breedte heeft van vijfduizend el, 2625 M. Dit zal niet,
gelijk het priester- en het levietengebied, een heilig gebied
zijn; in vergelijking daarmede zal het profaan gebied zijn,
dat dienen zal om er woonhuizen te bouwen en tot een vrij
terrein rondom de stad, want de stad zal in het midden
van deze strook liggen.

16	 Dit zijn de afmetingen van de stad: de stad zal een vier-
kant zijn van vijfenveertighonderd el, 2362.50 M., terwijl

17 er rondom de stad aan de vier zijden een open ruimte zijn
zal van tweehonderdenvijftig el breed, 131.25 M. Met dat
open veld vormt de stad dus een kwadraat van vijfduizend
el, 2625 M., zoodat de stad, met de open ruimte, de gansche
breedte van die overblijvende strook profaan gebied in de
richting Noord-Zuid geheel in beslag neemt.

18 Aan den Oost- en Westkant van dit kwadraat van de
heilige stad blijft er dan nog een gebied over, dat zich Oost-
en Westwaarts over een lengte van tienduizend el uitstrekt
langs het hoogheilig priesterlijk gebied 4 ). De opbrengst van

1) Zie vs. 8.
2) Vs. 9-12.
3) Vs. 13.
4) De lengte (0.-W.) van het geheele stadsdomein is 25000 el, 45 : 6; het

kwadraat van stad met open ruimte is 5000 el; blijft aan weerszijden dus over
een lengte van 10000 el.
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the beide gebiedsdeelen ten Oosten en ten Westen van de
stad zal strekken tot onderhoud van de dienaren der stad,

19 die de eerewacht vormen van den vorst, en die behooren
zullen tot alle stammen Israels, zoodat de stad met haar ge-
bied aan geen enkele stam in het bijzonder toebehooren
zaP).

20 De gansche oppervlakte van het bijzondere gebiedsdeel,
dat gij als een heffing des lands afzonderen zult — het

stadsdomein inbegrepen — vormt dus een vierkant van vijf-
enwintig duizend el, 13125 M. 2 ), terwijl het stadsgebied een
vierde gedeelte zal zijn van het heilige gebied van priesters
en levieten 3).

21 Ten Oosten en ten Westen van dit kwadraat van vijf-
entwintig duizend el blijft er dan in het midden des lands
tusschen het stamgebied van Juda en van Benjamin, nog een
strook grond over; dat zal het vorstelijk domein zijn, dat
zich dus in de richting Noord-Zuid over een lengte van
vijfentwintig duizend el zal uitstrekken langs het geheele
heilige gebied van priesters en levieten en het stadsdomein,
terwijl die beide deelen van het vorstelijk domein Oost- en.
Westwaarts begrensd zullen worden door Jordaan en Mid-
dellandsehe Zee, en in het Noorden en Zuiden. aansluiten
zullen bij het gebiedsdeel van de stammen, die daar hun
erfdeel ontvangen zullen: Juda in het Noorden en Benjamin
in het Zuiden.

22 Wat dus in het midden des lands ligt, tusschen het
stamgebied van Juda en Benjamin, zal voor den vorst zijn,
behalve natuurlijk het gebied der levieten en het stads-
domein, die met de beide deelen van het vorstelijk domein
het heilig bijzonder deel, waarin de tempel gelegen is, van
alle zijden zullen begrenzen. Het hoogheilig gebied met den
tempel zal dus in het midden zijn, Noordwaarts begrensd
door het levietengebied, Zuidwaarts door het stadsdomein,
en Oost- en Westwaarts door het vorstelijk domein.

23	 Den overigen stammen zult gij ten Zuiden van dit bij-

1) Vgl. 45 : 6.
2) Zie 45 : 7 met de daarbij gevoegde moot.
3) Immers, het stadsgebied heeft in de richting N.-Z. een breedte van 5000 el,

priester- en levietengebied elk een breedte van 10000 el, samen 20000 el.
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zonder gebiedsdeel hun stamgebied toewijzen, steeds over
de voile breedte van het land, van het Oosten tot het Westen.

Eerst, grenzende aan het stadsdomein, het stamgebied
24, 25 van Benjamin; daarnaast het erfdeel van Simeon, daaraan

grenzend Issaschar, ook weer over de voile breedte van het
land, van de Doode Zee in het Oosten tot de Middellandsche

26 Zee in het Westen; Zuidelijk van Issachar het stamgebied
27 van Zebulon, en daaraan grenzend Zuidwaarts het gebied
28 van Gad. Zuidelijk langs het gebied van Gad zal de grens

loopen, van Thamar over de twistwateren van Meriba bij
Kades naar de beek van Egypte tot aan de Middellandsche
Zee.

29 Dit is het land, dat gijlieden van het erfdeel aan de
stammen, Israels zult doen toevallen, en dit zijn de deelen,
die elke stam afzonderlijk ten erve ontvangen zal, spreekt
de Heere HEERE.

d. De poorten en de naam der stad.

30 In dit opnieuw onder de twaalf stammen Israels ver-
deelde land, dat het herboren yolk van den HEERE ten
erve ontvangen zal, zal ook de stad uit Naar asch herrijzen,

31 de nieuwe stad, waarvan de toegangen door twaalf sierlijke
poorten gevormd zullen worden, die naar de twaalf stam-
men Israels genoemd zullen worden, ten bewijze van de
herstelde eenheid van het yolk. Geen verdeeldheid noch
scheiding, als in verleden tijden, zal bij het herboren Israel
meer gevonden. worden 1 ) ; aan het eene ongedeelde yolk zal
het nieuwe Jeruzalem toebehooren.

De Noordkant van de stad, waar de poorten zullen zijn
van Ruben, van Juda en van Levi, zal een lengte hebben van
vijfenveertighonderd el, 2362.50 M. De Oostkant van de

32 stad zal eveneens een lengte hebben van vijfenveertighon-
derd el; daar zullen de poorten zijn van Jozef, van Benjamin

33 en van Dan. De Zuidkant, met de poorten van Simeon, van
Issaschar en van Zebulon, zal eveneens een lengte hebben

34 van vijfenveertighonderd el, terwijl ook de Westkant, met
35 de poorten van Gad en Aser en Nafthali een zelfde lengte

1) Vgl. 37 : 15-20.
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hebben zal, zoodat de gansche omtrek der stad achttien-
duizend el bedraagt, 9450 M.

In die stad zal de voile en rijke gemeenschap met den
HEERE ongestoord en ononderbroken genoten worden, want
de naam der stad zal voortaan niet meer zijn: „Jeroesjalem",
maar: „Jehoesjamma 1 ) DE HEERE IS ALDAAR!"
Terwijl de wereldmachten ten onder gaan en de vijanden
van Mij en Mijn yolk vernietigd zullen zijn 2 ), zal daar Mijn
yolk in vrede en veiligheid mogen wonen en genietend Mijn
gemeenschap, in heiligheid Mij dienen. Niets zal er meer
zijn, dat Mijn inwoning in het midden van het herboren
Israel in den weg staat. Door Mijn inwoning zal het leven
van Mijn yolk in de nieuwe stad geheel worden beheerscht,
terwijl ten voile de zegen genoten zal worden, die in den
naam der stad besloten ligt: DE HEERE IS ALDAAR!

1) Volgens Noordtzij is dit een woordspeling.
2) Hfdst. 38 en 39.
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