Het boek Ezechiël
Ezechiël 1.
(V) De vier wezens en de troon van YaHWeH.

1. Op de vijfde dag van de vierde maand van het
dertigste jaar is het gebeurd dat ik mij onder de
ballingen langs de rivier de Kebar (ver weg)
bevindt, de hemelen gingen toen open en daar heb
ik visioenen van God gezien.
2. Op de vijfde van die maand, het was het vijfde jaar
van de ballingschap van koning Jojachim,
3. kwam het Woord van YaHWeH nadrukkelijk naar
Ezechiël toe, de zoon van Buzi (mijn verachting),
de priester in het land van de Chaldeeën, langs de
rivier de Kebar, de Hand van YaHWeH is daar op
hem geweest.
4. En ik heb gekeken en zie een stormwind uit het
noorden opkomen, een grote wolkenmassa, een
bliksemend vuur slaat eruit en geheel rondom is het
helder verlicht. Uit het midden komt iets als een
fontein van glanzende messing, uit het midden van
het vuur.
5. Daarbij is er in het midden iets dat lijkt op vier
levende wezens en zo zien ze eruit; zij lijken
(samen) op een mens (Adam).
6. Met enerzijds vier gezichten en anderzijds vier
vleugels aan hen.
7. En hun voeten gaan samen op en hun voetzool lijkt
op de hoef van een kalf, zij stralen en zijn gemaakt
als van gepolijst brons.
8. En de handen van een mens komen vanonder hun
vleugels vandaan, boven de vier zijden en de
gezichten en de vleugels van hun vieren.
9. Wat de vleugels betreft, de één is met de ander
verbonden, als zij vooruitgaan dan draaien hun
vleugels niet, de man is met zijn blik recht
vooruitgegaan.
10. En hun gezichten lijken op dat van een mens, en
dat van een leeuw aan de rechterkant van deze
vier, en het gezicht van een stier aan de linkerkant
van deze vier, en het gezicht van een arend van de
vier.
11. En hun gezichten en vleugels zijn van bovenaf
gescheiden van de man, twee (vleugels) zijn
verbonden aan de man en twee bedekken het eigen
lichaam van elkaar.
12. De man is met Zijn gezicht dus recht vooruit
gegaan, daar waar de Geest naartoe gegaan is, is
Hij gegaan, tijdens het voortgaan draait Hij zich
niet om.
13. De uitstraling van de levende wezens lijkt op die
van brandende kolen, als toortsen die voortdurend
om de levende wezens heen cirkelen. Het vuur is
helder en uit het vuur komen bliksems voort.
14. De levende wezens bewegen zo snel als de bliksem
heen en weer.
15. En ik heb naar de levende wezens gekeken en zie
dat er een wiel op aarde vlakbij de levende wezens
met de vier gezichten is.
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16. Het uiterlijk van de wielen en het vakmanschap
ervan is van edelsteen gemaakt, en het lijkt een
met deze vier, en de verschijning ervan en het
vakmanschap ervan is alsof er een wiel in het
midden van het wiel geweest is.
17. Aan de vier kanten zijn zij tijdens hun voortgaan
meegegaan, zij zijn niet omgekeerd als zij
bewegen.
18. En de ruggen van hen zijn fier gestrekt en
ontzagwekkend aan hen, en hun ruggen zijn vol
met ogen, rondom alle vier.
19. Terwijl de levende wezens voortgaan blijven de
wielen (het wiel in het wiel) bij hen. En als de
levende wezens zich van de aarde verheffen,
hebben ook de wielen zich verheven.
20. Waar de Geest heen gegaan is, daar is hun Geest
heen gegaan en de wielen hebben zich samen met
hen verheven, want de Geest van de levende
wezens is in de wielen.
21. Als zij gaan dan gaat Hij en als ze stil staan, staat
Hij ook stil, en als zij zich van de aarde oprichtten,
zijn ook de wielen mee opgetild, want de Geest van
de levende wezens is in de wielen.
22. Boven de hoofden van de levende wezens was iets
gemaakt
dat
lijkt
op
de
hemelboog,
ontzagwekkend ijskristal strekt zich boven hun
hoofden uit.
23. En onder het firmament staan hun vleugels
rechtop, de ene tegenover de andere van de man,
twee dekken de ene kant af, en van de man dekken
er twee de andere kant af, hun eigen lichamen.
24. En als zij voortgaan heb ik het geluid van hun
vleugels horen klinken als het geluid van vele
waterstromen, als de stem van de Almachtige, een
kletterend geluid als het geluid van een leger, en
als zij stilstaan, dan hebben zij hun vleugels laten
hangen.
25. Het is dus gebeurd dat er een stem vanuit het
uitspansel dat zich boven hun hoofden bevindt
klinkt, en als zij stil staan, dan hebben zij hun
vleugels laten hangen.
(V) De menselijke gestalte als van YaHWeH.

26. Boven het uitspansel dat zich boven hun hoofden
bevindt is iets dat lijkt op een steen van saffier die
eruit ziet als een troon, en bovenop wat er als een
troon uitziet zit Iemand met een menselijke
gestalte.
27. En ik heb iets als glanzende messing gezien dat er
als inwendig brandend vuur uitziet, geheel rondom,
de verschijning vanaf de heupen naar boven toe en
de verschijning vanaf de heupen naar beneden toe,
zag ik als een verschijning van vuur, geheel rondom
ook, helder verlicht.
28. Zoals de regenboog in de wolken eruit ziet, op de
dag dat het heeft geregend, zo is de uitstraling
geheel rondom Hem, de uitstraling lijkt op de
heerlijkheid van YaHWeH. En toen ik het gezien
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heb ben ik op mijn gezicht gevallen en heb een
stem van Iemand Die spreekt gehoord. (S)

Ezechiël 2.
(HP) De opdracht: ‘Dit zegt de Heer YaHWeH.’ Wees niet bang. Eet
wat ik u geef, klaagliederen.

1. Hij heeft tegen mij gezegd: ‘Mensenzoon, ga op uw
voeten staan, dan zal ik met u gesproken hebben.’
2. Terwijl Hij sprak, is de Geest in mij gekomen, Die
heeft mij rechtop doen staan en ik heb geluisterd
naar wat Hij tegen mij zegt. (P)
3. Hij heeft tegen mij gezegd: ‘Mensenzoon, ik stuur
u naar de zonen van Israël, naar de opstandige
samenlevingen die tegen mij in opstand kwamen,
zij en hun voorvaders waren tot op deze dag
afvallig tegenover mij.
4. En deze zonen hebben een hard gezicht en een
stijfkoppig hart. Ik stuur u naar hen toe en dan zei
u tegen hen: ‘Dit zei de Heer YaHWeH.’
5. En zij, of zij nu geluisterd zullen hebben of (hun
oren) dichtgestopt zullen hebben, zij zijn een
weerspannige familie, maar zij wisten dat er een
profeet onder hen was.’ (P)
6. ‘En u mensenzoon, u zult niet bang voor hen
geweest zijn, ook voor hun woorden hoeft u niet
bang geweest zijn, al zit u tussen doornen en
distels en leeft u te midden van schorpioenen, u
zult niet bang voor hun woorden geweest zijn, u
zult zelfs niet bang voor hun gezichten geweest
zijn, omdat zij een opstandige familie zijn.
7. Dan sprak u mijn woorden tegen hen, of zij nu
geluisterd of (hun oren) dichtgestopt zullen
hebben, omdat zij weerspannig zijn.’ (P)
8. ‘Maar u mensenzoon, luister naar wat ik tegen u
zeg. U zult niet zo opstandig als deze opstandige
familie geweest zijn, open uw mond en eet wat ik
u geef.’
9. Toen heb ik opgekeken en zie een hand die naar
mij uitgestoken is en kijk, die houdt een boekrol
vast.
10. Hij heeft deze voor mij uitgerold en deze is aan de
voor en achterkant beschreven met klaagliederen,
kommer en kwel. (S)

Ezechiël 3.
(HP) De boekrol smaakt als zoete honing.

1. En Hij heeft tegen mij gezegd: ‘Mensenzoon, eet
wat u tegengekomen bent, eet deze boekrol op en
ga en spreek met de familie van Israël.’
2. Dus heb ik mijn mond geopend en heeft Hij mij
deze boekrol op laten eten.
3. En Hij heeft tegen mij gezegd: ‘Mensenzoon, u zult
uw buik rond gegeten hebben en uw binnenste met
deze rol die ik u geef gevuld hebben.’ (P)
Toen heb ik gegeten en in mijn mond heeft het als
zoete honing gesmaakt.
(HP) Ezechiël stijfkoppig gestuurd naar een stijfkoppig volk.

4. En Hij heeft vervolgd: ‘Ga mensenzoon! Kom naar
de familie van Israël en dan gaf u mijn woorden aan
hen door.
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5. Want u wordt niet naar een volk met
onverstaanbare taal en lastige tongval gezonden,
maar naar de familie van Israël.
6. Niet naar vele volken met onbegrijpelijke talen en
moeilijke tongval, waarvan u de taal niet verstaan
zult hebben. Ik had u liever naar hen gestuurd, dan
zouden zij naar u geluisterd hebben.
7. Maar de familie van Israël zal niet naar u willen
luisteren, omdat zij niet naar mij willen luisteren,
want heel de familie van Israël heeft een
stijfkoppig voorhoofd en een verhard hart.
8. Kijk, ik heb uw eigen blik stijfkoppig tegenover hun
blik gemaakt en uw eigen voorhoofd stijfkoppig
tegenover hun voorhoofden.
9. Als een diamant, harder dan een beitel, maakte ik
uw voorhoofd. U zult niet bang voor hen geweest
zijn en u niet laten afschrikken door hun aanblik,
want zij zijn een opstandige familie.’ (P)
10. Ook heeft Hij tegen mij gezegd: ‘Mensenzoon neem
alle woorden die ik tot u spreek in uw hart op en
luister er aandachtig naar.
11. Ga! Begeef u onder de ballingen, naar de zonen van
uw volk, spreek met hen en dan zei u tegen hen:
‘Dit zei de Heer YaHWeH,’ of zij nu geluisterd
zullen hebben of niet.’
(H) Het vertrek van de wezens.

12. En de Geest heeft mij opgetild en ik heb achter mij
een luid klinkend rumoer gehoord: ‘Gezegend is de
heerlijkheid van de plaats van YaHWeH!’
13. Dat is het geluid van de vleugels van de levende
wezens die elkaar raakten, de een tegen de ander
en het geluid van de wielen die bij hen zijn, het
geluid van luid geratel.
14. Zo heeft de Geest mij mee omhoog genomen en
ben ik vertrokken, in een Geest van bittere
verontwaardiging, want de hand van YaHWeH
rustte zwaar op mij.
15. Zo ben ik bij de ballingen in Tel-abib (graanberg)
aangekomen, zij die langs de rivier de Kebar
wonen, en heb ik mij gevestigd waar zij gewoond
hebben, zeven dagen heb ik daar met stomheid
geslagen onder hen gewoond.
(GP) Ezechiël als bewaker aangesteld die moet waarschuwen.

16. Aan het eind van de zeven dagen is het gebeurd dat
het Woord van YaHWeH naar mij toe gekomen is,
sprekend:
17. ‘Mensenzoon ik stelde u als bewaker over de
familie van Israël aan. Dan luisterde u naar wat
mijn mond spreekt en waarschuwde u hen namens
mij.
18. Want ik zeg tegen de goddeloze dat hij zeker
gestorven zal zijn als u hem niet waarschuwde en
niets zei om de goddeloze te waarschuwen voor
zijn goddeloze wandel, om zijn leven te beteren,
dan zal de goddeloze in zijn ongerechtigheid
gestorven zijn, maar uit uw hand zal ik rekenschap
voor zijn bloed gevraagd hebben.
19. Maar als u de goddeloze waarschuwde, en als de
goddeloze zich niet van zijn goddeloosheid en
goddeloze wegen bekeerde, dan zal hij zelf in zijn
ongerechtigheid gestorven zijn, maar u redde uw
ziel.’ (S)
20. ‘En als de rechtvaardige zich afkeert van zijn
rechtvaardigheid en onrecht deed, als ik dan een
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struikelblok voor hem neerlegde, dan zal hij
gestorven zijn, als u hem niet voor zijn zonden
waarschuwde, dan zal hij in zijn zonden gestorven
zijn en aan het rechtvaardige wat hij deed zal niet
meer gedacht worden, maar uit uw hand zal ik
rekenschap van zijn bloed gevraagd hebben
21. Maar als u de rechtvaardige waarschuwde, zodat de
rechtvaardige niet zondigt en hij geen schuld
opliep, omdat hij gewaarschuwd is, dan zal hij
zeker geleefd hebben en u redde uw ziel.’ (S)
(HP) Eerste opdracht aan Ezechiël, hij wordt doofstom en kan alleen
nog woorden Gods spreken.

22. De Hand van YaHWeH is daar op mij geweest en Hij
heeft tegen mij gezegd: ‘Sta op, ga het dal in en
daar zal ik met u gesproken hebben.’
23. Ik ben dus opgestaan en het dal ingegaan en kijk,
daar staat de heerlijkheid van YaHWeH, precies
zoals de heerlijkheid die ik bij de rivier de Kebar
zag, en ik heb mij op mijn gezicht voorover
geworpen.
24. En de Geest is bij mij gekomen en heeft mij op mijn
voeten gezet, Hij heeft met mij gesproken en Hij
heeft tegen mij gezegd: ‘Kom, sluit uzelf in uw huis
op.
25. Wat u aangaat mensenzoon, kijk, dan legden zij
touwen op u en bonden u daarmee vast, zo zult u
niet bij hen weg te komen zijn.
26. Dan zal ik uw tong aan uw gehemelte vastgezet
hebben en werd u stom, want er zal geen man
geweest zijn om hen vermaand te hebben omdat
zij een opstandige familie zijn.
27. Maar als ik met u spreek zal ik uw mond geopend
hebben en dan zei u tegen hen: ‘Dit zei de Heer
YaHWeH: ‘Wie luistert, die zal geluisterd hebben
en wie dat verwerpt, die zal het nagelaten
hebben,’ want zij zijn een opstandige familie.’’ (S)

Ezechiël 4.
(GP) De belegering van Jeruzalem en het dragen van de schuld van
Israël en Juda.

1. ‘Wat u betreft mensenzoon, neem een tegel en dan
zette u deze voor u neer en graveerde er de stad
Jeruzalem in.
2. Dan zette u er een belegering tegen op en bouwde
er een fort op, u zette er een schans tegen op en
plaatste er ook een kamp omheen, omsingel het
ook volledig met stormrammen.
3. En u, neem een ijzeren bakplaat en dan plaatste u
deze als een ijzeren muur tussen u en de stad. Dan
richtte u uw blik ertegen, belegerde haar en bracht
haar in het nauw, dit is een teken voor de familie
van Israël.’ (S)
4. ‘En u, ga op uw linkerzij liggen en dan legde u de
ongerechtigheid van de familie van Israël daarop,
het aantal dagen dat u zo gelegen zult hebben zult
u hun ongerechtigheid gedragen hebben.
5. Want voor het aantal jaren dat zij onrecht
pleegden ruilde ik u, omgezet naar een aantal
dagen, driehonderd-negentig dagen, zo droeg u de
ongerechtigheid van de familie van Israël.
6. Als u deze volbracht, dan legde u zich ook op uw
rechterzijde en droeg u veertig dagen de
ongerechtigheid van de familie van Juda, een dag
per jaar, een dag per jaar bepaalde ik voor u.
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7. Dan zult u met uw gezicht naar het beleg van
Jeruzalem gekeken hebben, met ontblote arm en
dan profeteerde u daarover.
8. Kijk, dan deed ik dikke touwen om u heen zodat u
niet van de ene kant naar de andere zult kunnen
draaien, totdat de dagen van uw belegering voorbij
zijn.
9. Neem voor uzelf tarwe, gerst, bonen, linzen, gierst
en spelt en doe dat samen in een vat, dan maakte
u daar brood voor uzelf van, voor het aantal dagen
dat u op uw zij ligt, driehonderdnegentig dagen
moet u dit gegeten hebben.
10. Het afgewogen voedsel dat u gegeten moet hebben
is twintig sjekel (200 g) per dag, op vaste tijden
moet u dit gegeten hebben.
11. De hoeveelheid water die u moet drinken is een
zesde deel van een Hin (600 ml), op vaste tijden
moet u dit gedronken hebben.
12. Ook een gerstekoek moet u gegeten hebben en op
wat overblijft aan menselijke uitwerpselen moet u
dat voor hun ogen gebakken hebben. (S)
13. YaHWeH heeft ook gezegd: ‘Ook de zonen van
Israël zullen hun brood verontreinigd gegeten
hebben onder de volken waarheen ik hen
verbannen zal hebben.’’
14. Toen heb ik gezegd: ‘Ach Heer YaHWeH, kijk, mijn
ziel is niet verontreinigd, ik at zelfs nooit een
karkas of een verscheurd dier, vanaf mijn jeugd tot
nu toe, nooit kwam onrein vlees mijn mond
binnen.’ (S)
15. Toen heeft Hij tegen mij gezegd: ‘Kijk, dan stond
ik u toe om de uitwerpselen van vee te gebruiken
in plaats van menselijke uitwerpselen en daarop
maakte u uw voedsel dan klaar.’ (S)
16. Daarna heeft Hij tegen mij gezegd: ‘Mensenzoon
kijk ik ben er, ik zal de steun (staf) van brood in
Jeruzalem afgebroken hebben, dan aten zij hun
brood afgewogen en bezorgd en ook het water
zullen zij afgemeten en met afschuw gedronken
hebben.
17. Want er zal een tekort aan brood en water geweest
zijn, de een werd dan door de ander verlaten, door
hun goddeloosheid kwijnden zij dan weg.’ (P)

Ezechiël 5.
(GP) Driemaal 1/3 deel valt het oordeel van YaHWeH ten deel, een
rest wordt bewaard en daarvanuit komt het vuur van Israël
voort.

1. ‘En u mensenzoon, neem een scherp zwaard bij u,
het mes van de kapper, u zult dit bij uzelf gebruikt
hebben en sneed er uw hoofdhaar en baard mee af,
daarna nam u dan een weegschaal waarmee u het
woog en sorteerde.
2. Een derde deel moet u in het centrum van de stad
met vuur verbrand hebben. Als de dagen van de
belegering voorbij zijn, dan nam u een derde deel
dat u met het zwaard in de omtrek (van de stad)
geslagen zult hebben. En een derde deel zult u
doen verwaaien in de wind, dan zal ik mijn zwaard
tot het leeg is uitgestort hebben.
3. Ook nam u een kleine hoeveelheid van wat
overblijft mee en verborg dat in uw kleding.
4. Daarvan moet u ook enige (haren) genomen hebben
en wierp die in het midden van het vuur zodat ze
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in het vuur verbrandden, daar zal het vuur in de
hele familie van Israël vanuit vertrokken zijn.’ (P)
(P) Jeruzalem, het centrum van de wereld, gestraft wegens haar
verkeerde oordelen en afgoderij.

5. ‘Dit zei de Heer YaHWeH: ‘Dit Jeruzalem plaatste
ik in het centrum van de samenlevingen met geheel
rondom haar de landen.
6. Zij hebben mijn eigen rechtspraak verruild voor
onrecht, nog meer dan de samenlevingen, met mijn
eigen voorschriften, meer dan de landen die hen
omringen, want mijn rechtspraak wezen zij af en
zij wandelden niet volgens mijn voorschriften.’ (S)
7. Daarom zei de Heer YaHWeH dit: ‘Omdat u veel
meer onrust dan alle samenlevingen rondom u
maakt en niet volgens mijn wetten wandelde en
mijn rechtspraak niet uitvoerde, want conform de
rechtspraak van de samenlevingen rondom u, zo
handelde u.’ (S)
8. Daarom zei de Heer YaHWeH dit: ‘Kijk ik ben er, ik
klaag u aan, ja ik, en dan bracht ik in uw midden
de rechtspraak ten uitvoer, terwijl de
samenlevingen het zien.
9. Dan deed ik met u wat ik nog niet eerder deed en
wat ik ook nooit meer zal doen, vanwege al uw
gruwelijkheden. (S)
10. Daarom zullen de vaders hun zonen in uw midden
opgegeten hebben en zullen de zonen hun vaders
opgegeten hebben, dan velde ik het oordeel over u
en verstrooide ik de rest die overblijft naar alle
windrichtingen.’ (P)
(P) De oordelen over de drie derde delen van Israël.

11. ‘‘Dus ik leef,’ zegt de Heer YaHWeH, ‘heeft het dan
niet mijn aandacht dat mijn eigen heiligdom met al
uw afgoderijen en al uw gruwelijkheden vervuild
werd? Dus zal ik mij zeker ook teruggetrokken
hebben, mijn oog zal niets ontzien hebben en ik zal
geen medelijden getoond hebben.
12. Een derde deel zal door de pest gestorven zijn en
in uw midden zullen ze door de honger verteerd
worden. Een derde deel rondom u zal door het
zwaard gevallen zijn en een derde deel zal ik naar
alle windrichtingen verstrooid hebben, en ik zal
mijn zwaard tot het leeg is uitgestort hebben.
13. Zo kwam mijn boosheid volledig tot uiting, dan
koelde ik mijn woede op hen, dan was ik tevreden,
dan wisten zij dat ik YaHWeH in mijn ijver sprak
dat ik mijn woede volledig over hen uitstort.
14. En ik zal u tot een puinhoop en verachtelijk onder
de volken die u omringen gemaakt hebben, ten
aanschouwen van iedereen die u passeert.
15. Zo werd u veracht en gehoond, een
verbazingwekkende terechtwijzing voor de
samenlevingen die u omringen. Als ik mijn oordelen
over u ten uitvoer breng, met boosheid en woede
bestraf ik hen, ik YaHWeH beloofde dat!
16. Als ik de speciale pijlen van een vreselijke honger
die hen dan ombracht op hen afschiet, de
hongersnood over u zal erger geworden zijn en de
steun van brood werd gebroken.
17. Dan bracht ik hongersnood over u, vreselijke dieren
en kinderloosheid, ook de pest en bloedvergieten
zal over u gekomen zijn en een zwaard zal ik naar
u toe gebracht hebben, ik YaHWeH beloofde dat.’’
(P)
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Ezechiël 6.
(P) Wegens hun afgoderij overkomt Israël het zwaard de honger en
de pest, het land wordt een woestenij.

1. Weer kwam het Woord van YaHWeH naar mij toe,
sprekend:
2. ‘Mensenzoon, richt uw blik op de bergen van Israël
en profeteer tegen hen.
3. Zeg tegen de bergen van Israël: ‘Luister naar het
Woord van de Heer YaHWeH, dit zei de Heer
YaHWeH tegen de bergen en de heuvels, tegen de
dalen en kloven: ‘Kijk ik ben er, ik breng het
zwaard over u en dan vernietigde ik uw
offerhoogten.
4. Dan werden uw altaren vernietigd en uw
zonnepilaren afgebroken, dan liet ik uw
doorboorden op de plaats van uw afgoden vallen.
5. Dan plaatste ik de dode lichamen van de zonen van
Israël tegenover hun afgoden en strooide ik uw
beenderen rondom uw altaren.
6. In al uw woonplaatsen zullen de steden verwoest
zijn en de offerhoogten verlaten zijn, dan zullen
uw altaren er verlaten bij gelegen hebben en er de
schuld van gekregen hebben, dan zullen uw
afgoden gebroken worden en verloren gegaan zijn,
dan zullen uw zonnepilaren neergehaald zijn en uw
werken vernietigd.
7. Dan vielen de gedoden in uw midden en wist u dat
ik YaHWeH ben.
8. Toch bewaarde ik een rest, die zich als
vluchtelingen voor het zwaard onder de
samenlevingen in hun landen verspreiden.
9. Dan dachten uw vluchtelingen onder de
samenlevingen waar zij gevangengehouden werden
aan mij, omdat ik gebroken was door hun
overspelige hart dat zich van mij had afgekeerd en
vanwege hun ogen die hun afgoden overspelig
naliepen, dan verachtten zij zichzelf voor al het
kwaad dat zij bedreven met al hun gruwelijke
afgoderij.
10. Dan wisten zij dat ik YaHWeH ben en ik hen niet
voor niets beloofde om hen dit kwaad aan te
doen.’’ (P)
11. Dit zei de Heer YaHWeH: ‘Sla met uw hand en
stamp met uw voet en zeg: ‘Wee voor alle
gruwelijke afgoderij, het kwaad van de familie van
Israël!’ Want door het zwaard, de honger en de
pest zullen zij gevallen zijn.
12. Hij die veraf is zal door de pest gestorven zijn en
hij die dichtbij is zal door het zwaard gevallen zijn.
Hij die achterblijft en belegerd wordt zal door de
honger gestorven zijn en zo koelde ik mijn woede
dan op hen.
13. Dan wist u dat ik YaHWeH ben, als hun gedoden
tussen hun altaren en hun afgoden lagen, op elke
offerhoogte en alle bergtoppen, onder elke groene
boom, onder elke bladerrijke eik, de plaats waar
zij een prettig geurende parfum voor al hun
afgoden offerden.
14. Dan strekte ik mijn Hand naar hen uit en maakte
het land tot een woestenij, nog erger dan een
woestijn, tot en met Dibla (vruchtbaarheid), al hun
woonplaatsen, dan wisten zij dat ik YaHWeH ben.’
(P)
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Ezechiël 7.
(V) Door hun trots betaalt YaHWeH met gelijke munt, zwaard,
honger, pest en wegvluchten. Niemand keert terug naar zijn
spullen.

1. Het Woord van YaHWeH kwam naar mij toe,
sprekend:
2. ‘Wat u betreft mensenzoon, zei de Heer YaHWeH
tegen het land van Israël: ‘Het einde komt! Het
einde over de vier uithoeken van de aarde.
3. Nu komt het einde over u, want ik stortte mijn
woede over u uit, en ik velde een oordeel over uw
wandel en betaalde al uw gruwelijke afgoderij aan
u uit.
4. Mijn oog zal niets van u ontzien hebben, ik zal geen
medelijden getoond hebben, maar uw wandel zal
ik op uzelf doen neerkomen en uw gruwelijkheden
zullen in uw midden plaatsgevonden hebben, dan
wist u dat ik YaHWeH ben.’ (P)
5. Dit zei de Heer YaHWeH: ‘Onheil, alleen maar
onheil! Kijk, het komt.
6. Dan kwam het einde, dat einde kwam en ontwaakte
uit zijn slaap, kijk het komt!
7. Dan kwam de bok (de terugkomst) voor u, bewoners
van de aarde, de tijd brak aan, de dag van paniek
en geschreeuw in de bergen is nabij.
8. Nu duurt het niet lang meer of ik zal mijn woede
over u uitgestort hebben, dan bracht ik mijn
boosheid over u ten uitvoer, dan veroordeelde ik u
naar uw wandel en deed al uw gruwelijke afgoderij
op u neerkomen.
9. Mijn oog zal niets over het hoofd gezien hebben, ik
zal geen medelijden gehad hebben, maar
overeenkomstig uw wandel zal ik uitbetaald
hebben, en uw gruwelijke afgoden zullen
tussenbeide gestaan hebben, dan wist u dat ik
YaHWeH het ben Die slaat.
10. Wat een dag! Kijk, zij komt, de bok trok uit, de staf
staat in bloei, de trots botte uit.
11. Geweld verscheen ten tonele als de boosaardige
staf. Niets van hen, en niets van hun menigte, en
niets van hun rijkdom, niets van hun aanzien blijft
van hen over.
12. De tijd was daar, de dag brak aan, laat de koper
zich niet verheugd hebben en laat de verkoper niet
gerouwd hebben, want de brandende toorn
overkomt de volledige menigte.
13. Want de verkoper zal niet naar het verkochte
teruggekeerd zijn, al bevonden zij zich nog onder
de levenden, want het visioen zegt dat heel haar
menigte niet zal teruggekeerd zijn, of iemand naar
zijn ongerechtigheden, zijn leven zal er niet aan
vastgehouden hebben.
14. Zij bliezen op de hoorn om alles in gereedheid te
brengen, maar niemand ging de strijd aan, want
mijn brandende toorn komt over de volledige
menigte.
15. Het zwaard is buiten, de pest en honger zijn
binnen. Hij die zich in het veld bevindt zal door het
zwaard gestorven zijn en hij die zich in de stad
bevindt zal door de pest en de honger verteerd
zijn.
16. En zij die vluchtten bereikten de bergen als duiven
uit het dal, rouwend, ieder om zijn misdaden.
17. Alle handen zullen verslapt zijn en het water zal
hen langs de knieën gelopen hebben.
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18. Zij kleedden zich ook in rouw en bedekten zich
bevend, van alle gezichten is de schaamte af te
lezen, al hun hoofden zijn kaalgeschoren.
19. Zij zullen hun zilver op straat gegooid hebben en
hun goud afgewezen hebben. Hun zilver en goud zal
hen niet kunnen redden op de dag van de
brandende toorn van YaHWeH. Hun ziel zullen zij
er niet mee kunnen betalen en hun binnenste
kunnen zij er niet mee gevuld hebben, want hun
ongerechtigheid zal hen tot een struikelblok
geworden zijn.
20. De schoonheid van hun sieraden maakte hen trots,
terwijl ze er hun afschuwelijke beelden en
gruwelijke zaken van maakten, daarom betaalde ik
deze onzuivere afgoderij aan hen uit.
21. Ik geef het ten roof in handen van vreemdelingen,
en aan de misdadigers van de aarde tot buit en die
beschouwden het als iets onterends.
22. Ook ik keerde mijn gezicht van hen af en dan
onteerden zij mijn schuilplaats, met geweld
drongen zij er dan binnen en ontheiligden haar. (P)
23. Maak de ketting klaar, want het land was vol
bloedschuld en de stad vol geweld.
24. Dus liet ik de ergste samenlevingen naar u toe
komen, dan namen zij bezit van hun eigen huizen
en maakte ik een einde aan de hoogmoed van de
machtigen, dan werden hun heilige plaatsen
onteerd.
25. De oogst werd binnengehaald, zij zullen vrede
zoeken maar haar niet vinden.
26. Ramp op ramp zal gekomen zijn en het ene
nieuwsbericht zal het andere opgevolgd hebben.
Dan gingen zij op zoek naar een visioen van de
profeet, maar de wet is voor de priester verloren
gegaan en het doel voor de oudsten.
27. De koning zal gerouwd hebben en de vorsten zullen
in wanhoop gehuld zijn, de handen van de
bevolking van het land zullen verstijfd zijn, ik zal
net zo handelen als dat zij wandelen, zoals zij
oordelen zal ik hen geoordeeld hebben, dan wisten
zij dat ik YaHWeH ben.’ (P)

Ezechiël 8.
1. In het zesde jaar, op de vijfde van de zesde maand,
is het gebeurd dat ik in mijn huis zit en de oudsten
van Juda zitten tegenover mij. De Hand van de
Heer YaHWeH heeft mij daar overvallen.
2. En ik heb gekeken en zie iets dat lijkt op vuur.
Vanaf Zijn heupen naar beneden toe ziet Hij eruit
als vuur en ook vanaf Zijn heupen naar boven, zo
helder als het stralen van glanzend metaal.
3. Hij heeft iets in de vorm van een hand uitgestrekt,
heeft mij bij een haarlok gegrepen en zo heeft de
Geest mij tussen de aarde en de hemelen opgetild.
Zo ben ik in dit goddelijke visioen naar Jeruzalem
gebracht, naar de ingang van de binnenste poort
die naar het noorden wijst, daar staat de stoel met
het beeld dat vreselijk jaloers maakt.
4. En kijk, daar is ook de heerlijkheid van de God van
Israël, precies zoals ik die ook op de vlakte gezien
had.
5. En Hij heeft tegen mij gezegd: ‘Mensenzoon richt
uw ogen naar het noorden.’ Dus heb ik met mijn
ogen in noordelijke richting gekeken en zie aan de
noordkant bij de poort van het altaar het beeld dat
jaloersheid opwekt staan, dat is bij de ingang.
© Jim Sabelis

6. En Hij heeft tegen mij gezegd: ‘Mensenzoon, ziet u
wat voor geweldige gruwelen zij bewerken, de
gewoonte die de familie van Israël hier uitoefent,
zodat ik ver weg van mijn heiligdom moet blijven?
Maar u zult u weer omgekeerd hebben, dan zult u
nog grotere gruwelijkheden gezien hebben.’ (S)
7. Toen heeft Hij mij naar de ingang van de
binnenplaats gebracht, ik heb rondgekeken en een
gat in de muur gezien.
8. En Hij heeft tegen mij gezegd: ‘Mensenzoon, kruip
door de muur heen.’ Ik ben dus door de muur
gekropen en zie dat er een doorgang is.
9. Hij heeft mij gezegd: ‘Ga naar binnen en zie het
gruwelijke kwaad dat zij hier bedrijven.’
10. Dus ben ik naar binnen gegaan, heb rondgekeken
en kijk, overal afbeeldingen van reptielen en
afschuwelijke dieren, met alle afgoden van het huis
van Israël, de hele muur is er rondom mee
ingegraveerd.
11. Zeventig man van de oudsten van de familie van
Israël, met Jaäzanja (Yah luistert), de zoon van
Safan (rotsdas) die in hun midden staat, staat
tegenover hen, en ieder heeft een wierookvat in
zijn hand, de geur van een wolk van wierook stijgt
op.
12. Toen heeft Hij tegen mij gezegd: ‘Mensenzoon, zag
u wat de oudsten van Israël in het duister aan het
doen zijn, ieder in de binnenkamers van zijn
afgoderij? Want zij zeggen: ‘YaHWeH ziet ons toch
niet, YaHWeH verliet de aarde.’’
13. Ook heeft Hij tegen mij gezegd: ‘U zult nog grotere
gruwelen die zij plegen gezien hebben.’
14. En Hij heeft mij naar de opening van de noordelijke
poort van het huis van YaHWeH gebracht. En kijk,
daar zitten de vrouwen te huilen om Tammuz (groei
van leven). (S)
15. En Hij heeft tegen mij gezegd: ‘Zag u dat
mensenzoon? U zult nog grotere gruwelen gezien
hebben dan deze.’
16. En Hij heeft mij naar de hof van het huis van
YaHWeH gebracht, de binnenste hof. En kijk, bij de
deur van de tempel van YaHWeH, tussen het
portaal en het altaar, zijn ongeveer vijfentwintig
mannen, met hun rug naar het huis van YaHWeH en
hun gezichten naar het oosten, zij buigen zich
richting het oosten, naar de zon.
17. Hij heeft tegen mij gezegd: ‘Zag u dat
mensenzoon? Stelde de uitvoering van juist deze
gruwelijke afgoderij die de familie van Juda
bedreef dan niets voor? Want zij vulden de aarde
met geweld en hebben zich afgekeerd om mijn
woede op te wekken en kijk, zij snijden zich in hun
eigen vlees (zij steken hun eigen gesnoeide tak in
hun neus).
18. Dus zal ik ook met woede opgetreden zijn, mijn oog
zal niets ontgaan zijn en ik zal geen medelijden
getoond hebben. Al schreeuwden zij luid in mijn
oren, ik zal niet naar hen geluisterd hebben.’
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Ezechiël 9.
(V) Zes mannen die YaHWeH’s oordeel over Jeruzalem uitvoeren.

1. Met luide stem heeft Hij in mijn oren geschreeuwd,
sprekend: ‘Zo naderde de strafvervolging de stad,
ieder met zijn vernietigend wapen in de hand!’
2. En kijk, zes man komen uit de richting van de
bovenste noordelijke poort, ieder had zijn
slagwapen in de hand. Een van de mannen was in
linnen gekleed, hij had een inkthoorn van een
schrijver aan zijn heupen gebonden, zij zijn
binnengekomen en zijn naast het koperen altaar
blijven staan.
3. De heerlijkheid van de God van Israël steeg op van
de Cherub waarop Hij verscheen, richting de hal
van het huis en Hij heeft naar de in linnen geklede
man die de inkthoorn van een schrijver om zijn
heupen verbonden heeft geroepen. (S)
4. YaHWeH heeft tegen Hem gezegd: ‘Ga naar het
centrum van de stad, naar het centrum van
Jeruzalem en plaats een merkteken op de hoofden
van de mannen die zuchten en steunen over alle
gruwelen die in hun midden gedaan worden.’
5. Tegen de anderen zei Hij, terwijl ik het hoor: ‘Trek
na hem door de stad en sla neer, u zult niemand
ontzien hebben en geen medelijden getoond
hebben.
6. U zult dood en verderf onder oude mannen,
maagden, kinderen en vrouwen gezaaid hebben,
maar zult tot niemand die het merkteken draagt
genaderd zijn. Begin bij mijn heiligdom.’ En zij zijn
bij de oude mannen die tegenover het huis zijn
begonnen.
7. En Hij heeft tegen hen gezegd: ‘Verontreinig het
huis en vul de voorhoven met de lijken, schiet op!’
Dus trokken zij al moordend door de stad.
8. En het is gebeurd, als zij bezig zijn met doodslaan,
dat ik overbleef, ik alleen en ik ben met mijn
gezicht neergevallen en heb geschreeuwd en
gezegd: ‘Oh Heer YaHWeH, vernietigt U alles wat
nog rest van Israël, door Uw woede over Jeruzalem
uit te storten?’
9. En Hij heeft tegen mij gezegd: ‘Het onrecht van de
familie van Israël en de familie van Juda is erg
groot, heel erg groot, het land is met bloed
doordrenkt en de perversiteit was wijd over de stad
verspreid, want zij zeiden: ‘YaHWeH verliet de
aarde, dus ziet YaHWeH het niet.’
10. Zo ook ik, mijn oog zal niets ontgaan zijn en ik zal
geen medelijden getoond hebben, hun wandel
deed ik op hun eigen hoofd neerkomen.’
11. En kijk, de in linnen geklede man met de inkthoorn
aan zijn heupen brengt verslag uit en zegt: ‘Ik deed
wat U mij opdroeg.’ (S)

Ezechiël 10.
(V) De schrijver gooit vuur van onder Gods troon uit over de stad en
de uitstraling van de wezens.

1. Ik heb gekeken en kijk, in het uitspansel boven de
hoofden van de Cherubim is iets als een steen van
saffier (blauw), het ziet eruit als een troon en
stond boven hen.
2. Hij heeft tegen de man die in linnen gekleed is
gezegd: ‘Ga naar binnen, tussen de wielen door tot
onder de Cherub en vul uw handen met de vurige
kolen die zich tussen de Cherubim in bevinden,
© Jim Sabelis

strooi deze over de stad uit.’ En voor mijn ogen is
Hij gegaan.
3. De Cherubim staan dan aan de rechterkant van het
huis als hij, de man, tussen hen door gaat, terwijl
de wolk de binnenste voorhof vulde.
4. Daarop heeft de heerlijkheid van YaHWeH zich
boven de Cherubs verheven, over de drempel van
het huis en het huis is met de wolk gevuld en ook
de voorhof is met de heldere glans van de
heerlijkheid van YaHWeH gevuld.
5. Het geluid van de vleugels van de Cherubim was tot
in de buitenste hof hoorbaar, het klinkt als de stem
van de Almachtige God als Hij spreekt.
6. En als deze bijzondere man die in linnen gekleed is
het bevel krijgt is het gebeurd dat Hij zegt: ‘Neem
het vuur dat zich tussen de wielen en tussen de
Cherubim bevindt,’ daarop is Hij erheen gegaan en
is naast het wiel gaan staan.
7. Één van de Cherubs heeft zijn hand uitgestrekt om
vuur tussen de Cherubim uit te pakken, dat wat
tussen de Cherubim is, en deze heeft het gepakt en
het overhandigd aan de man die in linnen gekleed
is, Die heeft het aangenomen en is weer naar
buiten gegaan.
8. Bij de Cherubim is onder de vleugels namelijk iets
dat de vorm heeft van een menselijke hand te zien
geweest.
9. En ik heb gekeken en zie de vier wielen bij de
Cherubim, één wiel staat naast de ene Cherub en
een ander wiel staat naast een andere Cherub. De
wielen zien eruit als een geelkleurige jaspissteen.
10. Zij zien er hetzelfde uit, alle vier, het is alsof er
een wiel in het midden van het wiel is geweest.
11. Als zij zich voortbewegen, gaan zij vier kanten op,
zij zijn niet omgedraaid als zij gaan, in de richting
waarheen hun hoofd gekeken heeft hebben zij
bewogen, zij hebben zich niet omgekeerd als zij
voortgetrokken zijn.
12. Geheel hun lichamen, hun ruggen, hun handen, hun
vleugels en de wielen zijn rondom bedekt met
ogen, dat geldt voor alle vier hun wielen.
13. Tegen de wielen hoorde ik roepen: ‘Draai!’
14. En de vier gezichten zijn eensgezind, het eerste
gezicht is dat van een Cherub, het tweede is dat
van een mens, de derde heeft het gezicht van een
leeuw en de vierde het gezicht van een arend.
15. Deze Cherubim stegen dus op, het levende wezen
dat ik langs de rivier Kebar zag.
16. Terwijl de Cherubs vertrekken hebben de wielen
naast hen gedraaid en als de Cherubs hun eigen
vleugels opheffen, hoog boven de aarde verheven,
dan hebben de wielen niet gedraaid en blijven zij
aan hun zijde.
17. Als zij stil staan hebben zij stil gestaan, en als zij
opstijgen zijn zij zelf ook opgestegen, want de
Geest van het levende wezen is in hen.
18. De heerlijkheid van YaHWeH is daarop weer over
de drempel van het huis vertrokken en heeft
bovenop het bovenste deel van de Cherubim
gestaan.
19. De Cherubim hebben hun vleugels opgeheven en zij
stijgen voor mijn ogen van de grond op. Terwijl zij
vertrekken, zijn de wielen met hen meegegaan. Zij
hebben bij de deur van de oostelijke poort van het
huis van YaHWeH gestaan en de heerlijkheid van de
Heer YaHWeH is hoog boven hen aanwezig.
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20. Dit is het levende wezen dat ik onder de God van
Israël bij de rivier de Kebar zag en ik heb geweten
dat dit Cherubim zijn.
21. Vier hebben ieder vier gezichten en ieder heeft vier
vleugels, en iets wat de vorm had van
mensenhanden is onder hun vleugels.
22. De vorm van hun gezicht is hetzelfde gezicht als ik
bij de rivier de Kebar zag, zij zien er hetzelfde uit,
en ieder is recht voor zich uit gegaan.

Ezechiël 11.
(VG) Jeruzalem, ‘als vlees in de pot’ het zwaard van YaHWeH komt
door hun onrecht.

1. En de Geest heeft mij opgetild en mij naar de
Oostpoort van het huis van YaHWeH gebracht, die
uitkijkt op het oosten. En kijk, er zijn vijfentwintig
mannen bij de ingang van de poort. Onder hen heb
ik Jaäzanja, de zoon van Azzur en Pelatja, de zoon
van Benaja, de leiders van het volk gezien. (P)
2. Hij zei tegen mij: ‘Mensenzoon, dit zijn de mannen
die onrecht uitdenken en boze plannen beramen in
deze stad.
3. Zij zeggen: ‘Het is nog niet zover, laten wij huizen
bouwen, dit is de pot en wij zijn het vlees.’
4. Daarom
profeteer
tegen
hen,
profeteer
mensenzoon!’
5. Toen is de Geest van YaHWeH over mij gekomen en
heeft tegen mij gezegd: ‘Zeg, dit zei YaHWeH: ‘U
heeft het zelf gezegd, familie van Israël, want ik
ken zelf de gedachten van uw geest.
6. U maakte uw doden in deze stad talrijk en u vulde
haar straten met slachtoffers.’’ (P)
7. Daarom zei de Heer YaHWeH dit: ‘De slachtoffers
die u in uw midden maakte, die zijn het vlees en
zij (de stad) is de pot, en dan voerde ik u uit haar
midden weg.
8. U vreesde voor het zwaard, dus zal ik een zwaard
naar u toegebracht hebben,’ zegt de Heer
YaHWeH.
9. ‘Dan voerde ik u weg uit haar midden en leverde u
aan vreemdelingen over, dan velde ik uw oordelen.
10. Door het zwaard zult u gevallen zijn, tot aan de
grens van Israël zal ik u berecht hebben en dan wist
u dat ik YaHWeH ben.
11. Deze (stad) zal geen pot voor u geweest zijn en u
zult ook geen vlees in haar midden geweest zijn,
tot aan de grens van Israël zal ik u berecht hebben.
12. Dan wist u dat ik YaHWeH ben, omdat u niet
volgens mijn voorschriften wandelde en mijn
rechtspraak niet uitvoerde, maar rechtsprak zoals
de samenlevingen rondom u dat deden.’
13. En het is gebeurd, terwijl ik profeteer, dat Pelatja,
de zoon van Benaja stierf. Toen ben ik op mijn
gezicht neergevallen, en heb met luide stem
geroepen en gezegd: ‘Oh, Heer YaHWeH, maakt u
nu een einde aan het overblijfsel van Israël?’ (P)
(P) Al bent u verstrooid, ik blijf een klein heiligdom voor u en breng
u terug.

14. Toen kwam het Woord van YaHWeH naar mij toe,
sprekend:
15. ‘Mensenzoon, uw broers, úw broers, de mannen die
met u verwant zijn en heel de familie van Israël,
iedereen zei tegen hen, de inwoners van
Jeruzalem: ‘Houd u verre van YaHWeH, dit land
beërfden wij.’ (S)
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16. Zeg daarom, dit zei de Heer YaHWeH: ‘Hoewel ik
hen ver weg onder de samenlevingen stuurde en
hoewel ik hen naar deze landen verstrooide, ben ik
toch als een klein heiligdom voor hen geweest, in
de landen waar zij binnenkwamen.’’ (S)
(P) YaHWeH geeft een nieuw hart en een nieuwe geest, afgoderij
komt op uw eigen hoofd neer.

17. ‘Verkondig daarom het volgende, dit zei de Heer
YaHWeH: ‘Dan verzamelde ik u uit de volken en
bracht u uit de landen waarheen u verstrooid werd
bijeen en dan gaf ik u het land van Israël.
18. Dan kwamen zij daar aan en verwijderden er alle
vreselijke afgoderij en alle gruwelen.
19. Dan gaf ik hen één hart en zal u een nieuwe geest
in uw binnenste gegeven hebben. Dan nam ik het
hart van steen uit hun lichaam weg en gaf hen een
hart van vlees.
20. Zodat zij wel volgens mijn voorschriften gewandeld
zullen hebben en mijn recht gehandhaafd zullen
hebben en uitvoerden. Dan zullen zij mij tot een
volk geweest zijn en zal ik hen tot God geweest
zijn.
21. En zij die hun hart op afschuwelijke afgoden
richten en vanuit hun hart achter deze gruwelen
aanlopen, deed ik dat op hun eigen hoofden
neerkomen,’ zegt de Heer YaHWeH.’

6. Als het donker is moet u, terwijl zij het zien, alles
op uw schouder gelegd en weggedragen hebben. U
moet uw gezicht bedekt hebben, zodat u het land
niet gezien zult hebben, want ik stelde u tot een
voorteken voor de familie van Israël.’
7. Ik heb gedaan wat mij was opgedragen, overdag
bracht ik mijn spullen naar buiten, de spullen voor
de ballingschap. ’s Avonds maakte ik met mijn hand
een mangat in de muur en toen het donker was
bracht ik alles naar buiten. Op mijn schouder droeg
ik alles, terwijl zij het zagen. (P)
(HP) De ballingschap van Israël en Juda staan vast.

Ezechiël 12.

8. ’s Morgens is het Woord van YaHWeH naar mij toe
gekomen, sprekend:
9. ‘Mensenzoon, zei de familie van Israël, deze
opstandige familie van Israël, niet tegen u: ‘Wat
doet u daar?’
10. Zeg tegen hen, dit zei de Heer YaHWeH: ‘Dit is de
last (Godsspraak) van de vorst van Jeruzalem en
van de hele familie van Israël bij elkaar.’
11. Zeg tegen hen, ik ben uw voorteken, zoals ik deed,
zal het hen overkomen zijn, in ballingschap en
gevangenschap zullen zij weggevoerd worden.
12. De vorst die zich onder hen bevindt, zal in het
donker (zijn spullen) op zijn schouder naar buiten
gedragen hebben en door de muur ontsnapt zijn.
Zij zullen gegraven hebben om het naar buiten te
voeren. Hij zal zijn gezicht bedekt hebben, zodat
hij het land niet met zijn ogen gezien zal hebben.
13. En dan wierp ik mijn net over hem uit en werd hij
in mijn strik gevangen, dan bracht ik hem naar
Babel, het land van de Chaldeeën, ook dat zal hij
niet gezien hebben en daar zal hij gestorven zijn.
14. Iedereen die hem helpt, heel zijn leger, zal ik naar
alle windrichtingen verstrooid hebben, en ik zal
mijn zwaard tot het leeg is uitgestort hebben.
15. Zo wisten zij dat ik YaHWeH ben, als ik hen onder
de samenlevingen verstrooi en over de landen
verspreidde.
16. Maar een aantal mensen liet ik aan het zwaard, de
honger en de pest ontkomen, zodat zij alle
afschuwelijkheden onder de volken waar zij
naartoe gaan verteld zullen hebben. Dan wisten zij
dat ik YaHWeH ben.’’ (P)

(HG) Ezechiël moet zich als een balling gedragen.

(HP) Eet met angst en beven uw brood en water.

(H) Het vertrek van de Cherubim en de troon.

22. Toen bewogen de Cherubim hun vleugels en de
wielen aan hun zijde omhoog terwijl de
heerlijkheid van de God van Israël hoog boven hen
is.
23. Zo is de heerlijkheid van YaHWeH uit het centrum
van de stad opgestegen en heeft op de berg aan de
oostzijde van de stad stilgestaan.
24. En de Geest tilde mij op en bracht mij naar de
ballingen in Chaldea terug, door de Geest van God
in het visioen, en het visioen dat ik gezien had is
bij mij vertrokken.
25. Met de ballingen heb ik over al deze zaken die
YaHWeH mij getoond had gesproken. (P)

1. Het Woord van YaHWeH is naar mij toe gekomen,
sprekend:
2. ‘Mensenzoon, u woont te midden van een
opstandige familie, zij hebben ogen om te zien,
maar inzicht hadden zij niet, zij hebben oren om
te luisteren, maar begrijpen deden zij het niet,
want zij zijn een opstandige familie.
3. En u mensenzoon, haal spullen bij elkaar en ga op
klaarlichte dag in ballingschap, terwijl zij het zien.
Dan verbande u uzelf van de ene plaats naar de
andere, terwijl zij het zien. Misschien zullen zij
ingezien hebben dat zij een opstandige familie
zijn.
4. Dan bracht u uw spullen, de spullen die u nodig
heeft bij het verbannen worden, op klaarlichte dag
voor hun ogen naar buiten. Tegen de avond moet u
naar buiten gegaan zijn, terwijl zij het zien, zoals
iemand die verbannen wordt.
5. Maak een mangat in de muur, terwijl zij het zien
en dan droeg u alles daardoor naar buiten.
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17. Het Woord van YaHWeH is naar mij toe gekomen,
sprekend:
18. ‘Mensenzoon, al bevend zult u uw brood gegeten
hebben en sidderend van angst zult u uw water
gedronken hebben.
19. Dan zei u tegen het volk in dit land, dit zei de Heer
YaHWeH tegen de inwoners van Jeruzalem en tegen
het land van Israël: ‘Zij zullen met angst hun brood
gegeten hebben en hun water met grote vrees
gedronken hebben, omdat haar land er volledig
verwoest bij zal komen te liggen, vanwege het
geweld dat iedereen die het bewoond overkomt.
20. De steden die bewoond zijn zullen een puinhoop
geworden zijn en het land zal verwoest zijn, dan
wist u dat ik YaHWeH ben.’’ (P)
(P) De visioenen komen in uw tijd uit, het gaat niet over de
toekomst.

21. Opnieuw is het Woord van YaHWeH naar mij toe
gekomen, sprekend:
© Jim Sabelis

22. ‘Mensenzoon, wat betekent dit spreekwoord voor u
dat op de familie van Israël slaat? Het luidt: ‘De tijd
zal verstreken zijnen geen enkel visioen kwam uit.’
23. Zeg daarom tegen hen, dit zei de Heer YaHWeH: ‘Ik
maakte dit spreekwoord ongedaan, in Israël zullen
zij dit niet meer gebruikt hebben, zeg maar tegen
hen: ‘Die dagen braken aan en het Woord van elk
visioen!’
24. Want ieder visioen zal niet langer loze praat
geweest zijn, laat staan verleidelijke waarzeggerij
te midden van de familie van Israël,
25. want ik YaHWeH zal gesproken hebben en wat ik
zeg, dat zal gedaan worden, het zal niet langer
uitgesteld zijn, want in uw dagen, rebellerende
familie, zal ik het woord beloofd hebben en voerde
het uit,’ zegt de Heer YaHWeH.’ (P)
26. En het Woord van YaHWeH is naar mij toe
gekomen, sprekend:
27. ‘Mensenzoon, kijk naar wat de familie van Israël
zegt: ‘Het visioen dat hij ziet profeteerde hij over
een ver verwijderde toekomst, over verre tijden.’
28. Zeg daarom tegen hen, dit zegt de Heer YaHWeH:
‘Geen van mijn woorden zullen nog langer
uitgesteld worden, wat ik gezegd heb, dat woord
zal uitgevoerd worden,’ zegt de Heer YaHWeH.’ (S)

Ezechiël 13.
(P) Tegen de leugenprofeten die een muur gebouwd hebben die
doorbroken moet worden.

1. Het Woord van YaHWeH is naar mij toe gekomen,
sprekend:
2. ‘Mensenzoon, profeteer tegen de profeten van
Israël die profeteren, dan zei u tegen hen die
vanuit hun eigen hart profeteren: ‘Luister naar het
Woord van YaHWeH,
3. Dit zei de Heer YaHWeH: ‘Wee, de dwaze profeten
die hun eigen geest navolgen en niets
aanschouwden.
4. Als vossen in de woestijn waren uw profeten,
Israël!
5. U sprong niet in de bres en heeft geen muur rondom
de familie van Israël gebouwd, zodat zij stand in de
strijd kunnen houden op de dag van YaHWeH.
6. Zij
profeteerden
onzin,
leugenachtige
waarzeggerij, met te zeggen: ‘Dit zegt YaHWeH.’
YaHWeH zond hen niet, maar zij hoopten toch dat
hun woord bevestigd wordt.
7. Zag u dan geen nietswaardig visioen en verkondigde
steeds maar weer leugenachtige waarzeggerij, en
spreekt: ‘YaHWeH zegt,’ terwijl ik niets zei?’’ (S)
8. Daarom zei de Heer YaHWeH dit: ‘Omdat u loze
praatjes verkondigt en een leugen aanschouwde,
daarom kijk ik ben er, ik keer mij tegen u,’ zegt de
Heer YaHWeH.
9. ‘Mijn Hand keerde zich tegen de profeten die
ijdelheid schouwen en een leugen voorspellen. Aan
de vergadering van mijn volk zullen zij niet
deelgenomen hebben en in de boeken van de
familie van Israël zullen zij niet ingeschreven
staan. Zij zullen het land van Israël niet
binnengegaan zijn, en dan wist u dat ik de Heer
YaHWeH ben.
10. Omdat, ja omdat zij mijn volk misleidden door te
zeggen: ‘Vrede!’ Terwijl er geen vrede is, omdat
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zij een scheidsmuur bouwen en kijk, zij smeren die
vrolijk dicht.
11. Zeg tegen hen die alles vrolijk dichtsmeren: ‘Ja,
haar val kwam (van de scheidsmuur), door stromen
van regen en door hagelstenen zult u gevallen zijn!
En een verwoestende wind zal haar gesloopt
hebben.’
12. En kijk! Als de scheidsmuur viel, zou dan niet tegen
u gezegd zijn: ‘Waar is de sierpleister gebleven
waarmee u gestuukt had?’’ (S)
13. Daarom zei de Heer YaHWeH dit: ‘Vanwege mijn
woede doorbrak ik haar met de wervelwind
(wervelende Geest) van mijn woede, met een
stortregen van mijn boosheid zal het gebeurd zijn,
met hagelstenen van verontwaardiging als
afrekening.
14. Dan haalde ik de muur die u vrolijk dichtsmeerde
neer en maakte haar met de grond gelijk, dan legde
ik haar fundamenten bloot, dan viel zij om en
kwam u daarbij om, dan wist u dat ik YaHWeH ben.
15. Zo koelde ik mijn woede op de muur en op hen die
haar vrolijk dichtsmeren. En tegen u zal ik gezegd
hebben: ‘Er is geen muur meer en zij die haar
dichtsmeren ook niet,
16. de profeten uit Israël die tegen Jeruzalem
profeteren en visioenen van vrede over haar zien,
terwijl er geen vrede is,’ zegt de Heer YaHWeH.’
(P)
(P) Tegen de profetendochters met hun versieringen van bijgeloof,
ik red mijn volk uit uw handen.

17. En u mensenzoon, keer u tegen de dochters van uw
volk die vanuit hun eigen hart profeteren.
Profeteer tegen hen en dan zei u.
18. Dit zei de Heer YaHWeH: ‘Wee hen die kussens
naaien tot steun van alle gewrichten en sluiers voor
hun hoofd in alle maten om zielen te winnen! Zult
u op de zielen van mijn volk gejaagd hebben en
zullen uw eigen zielen dan opnieuw geleefd
hebben?
19. U heeft mij onteerd te midden van mijn volk, voor
een handvol gerst en een klein beetje brood, om
de zielen die niet behoren te sterven te
vermoorden en de zielen die niet in leven behoren
te blijven wel in leven te houden, door mijn volk
dat naar leugens luistert voor te liegen.’ (S)
20. Daarom zei de Heer YaHWeH dit: ‘Kijk, ik ben
tegen de versierselen van bijgeloof waarmee u op
de zielen van mijn volk jaagt om zich te
ontwikkelen, dan rukte ik ze van uw armen en liet
ik de eigen zielen waar u op jaagt vrij, de zielen
die zich ontwikkelen.
21. Dan scheurde ik ook uw lange sluiers aan stukken
en redde mijn volk uit uw handen, dan zullen zij
niet langer in uw handen gevangen zijn, dan wist u
dat ik YaHWeH ben.
22. Want u bedroeft de harten van de rechtvaardigen
met leugens, terwijl ik ze niet bedroefde, en
moedigt de daden van de kwaadwilligen aan,
waardoor deze zich niet van zijn slechte wandel
bekeert en blijft leven.
23. Daarom zult u geen waanbeelden meer gezien
hebben en geen enkele waarzeggerij meer
voorspeld hebben, dan redde ik mijn volk uit uw
handen en dan wist u dat ik YaHWeH ben.’
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Ezechiël 14.
(P) Wie afgoderij in zijn hart draagt krijgt een vals profetisch
antwoord.

1. Daarop zijn de mannen uit de oudsten van Israël bij
mij binnengekomen en zijn zij voor mij gaan zitten.
(P)
2. Toen is het Woord van YaHWeH naar mij toe
gekomen, sprekend:
3. ‘Mensenzoon, deze mannen stelden hun afgoden in
hun harten op, het struikelblok van hun perversiteit
stond voor hun ogen, zal ik mij dan door hen laten
raadplegen?’ (S)
4. ‘Spreek daarom met hen en dan zei u tegen hen,
dit zei de Heer YaHWeH: ‘Iedereen uit de familie
van Israël die zijn afgod in zijn hart opgesteld
heeft, zich het struikelblok van zijn perversiteit
voor ogen gesteld heeft en zo naar de profeet toe
kwam, naar hem of naar haar antwoordde ik
YaHWeH dan passend bij hun overvloedige
afgoderij,
5. dan vang ik de familie van Israël in hun eigen hart,
iedereen die door zijn afgoden van mij vervreemd
raakte.’ (S)
6. Zeg daarom tegen de familie van Israël, dit zei de
Heer YaHWeH: ‘Bekeer u volledig van uw afgoderij
en van al uw gruwelijke afgoderij, keer uw gezicht
ervan af.’’
7. Want iedereen uit de familie van Israël, of van de
vreemdelingen die in Israël gewoond zal hebben,
die zich van mij afgekeerd zal hebben, die de
afgoden in zijn hart op zal laten komen en zich de
struikelblokken van zijn perversiteit voor ogen
gesteld zal hebben, als zo iemand naar de profeet
kwam om navraag bij mij te doen, dan antwoordt
ik YaHWeH hem zelf.
8. Dan richtte ik mijn blik op die man, zodat ik hem
met een wonderteken en spreekwoordelijk
verstomd deed staan, dan roeide ik hem te midden
van het volk uit, dan wist u dat ik YaHWeH ben. (S)
9. En als de profeet die bedrogen is een woord
doorgaf, dan bedroog ik YaHWeH die profeet, dan
strekte ik mijn Hand tegen hem uit en roeide hem
te midden van mijn volk Israël uit.
10. Zo droegen zij hun eigen misdaden, de misdaad die
onderzocht wordt, zal de misdaad van de profeet
geweest zijn.
11. Zodat de familie van Israël niet langer voor mij om
de tuin geleid zal worden en niet meer
verontreinigd zal raken met al hun overtredingen,
maar zodat zij een volk voor mij geweest zullen
zijn en ik God voor hen geweest zal zijn,’ zegt de
Heer YaHWeH.’ (P)
(G) Iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen zonde, zelfs Noach,
Daniël en Job redden alleen zichzelf.

12. Het Woord van YaHWeH is naar mij toe gekomen,
sprekend:
13. ‘Mensenzoon, wanneer een land tegen mij
gezondigd zal hebben door zwaar ontrouw te zijn,
dan strekte ik mijn Hand tegen hen uit, dan brak ik
het stokbrood en stuurde ik de hongersnood, dan
liet ik mens en dier hierdoor omkomen.
14. ‘Al waren deze drie mannen, Noach, Daniël en Job
in hun midden, dan zouden zij met hun
10

rechtvaardigheid (alleen) hun zielen gered
hebben,’ zegt YaHWeH.
15. Als ik kwaadaardige dieren door het land zal laten
trekken, als die het dan van kinderen beroofden en
het er woest bij lag omdat niemand er door de
aanblik van de dieren doorheen trekt.
16. ‘Al zijn die drie mannen in hun midden, zo waar als
ik leef,’ zegt de Heer YaHWeH, ‘zij zouden geen
zonen of dochters gered hebben, alleen zichzelf
zullen zij gered hebben, maar het land zal er woest
bij gelegen hebben.’
17. Of als ik het zwaard over dat land gebracht zal
hebben en zei: ‘Er zal een zwaard door het land
getrokken zijn,’ en ik mens en dier eruit
verwijderde.
18. ‘Zelfs als deze drie mannen in hun midden zijn, zo
waar als ik leef,’ zegt de Heer YaHWeH, ‘zij zouden
geen zonen of dochters gered hebben, alleen
zichzelf zullen zij gered hebben.
19. Of als ik de pest over dat land gebracht zal hebben
en in mijn woede bloed vergoot, om zo mens en
dier erin uit te roeien.
20. ‘Zelfs als Noach, Daniël en Job in hun midden zijn,
zo waar als ik leef,’ zegt de Heer YaHWeH, ‘zij
zouden geen zoon of dochter gered hebben, met
hun rechtvaardigheid zullen zij alleen hun eigen
zielen gered hebben.’’ (P)
(P) Een rest blijft in Jeruzalem achter, ter bemoediging.

21. ‘Want dit zei de Heer YaHWeH: ‘Des temeer geldt
dit wanneer ik mijn vier vreselijke oordelen, het
zwaard, de honger, de kwaadaardige dieren en de
pest over Jeruzalem liet komen om mens en dier
erin uit te roeien.
22. Kijk! Toch ontsnapten er nog een paar die weg
zullen trekken. Kijk, deze zonen en dochters zullen
naar u toe komen en dan zag u hun wandel en
daden en werd u met medelijden bewogen door het
kwaad dat ik over Jeruzalem bracht, voor alles wat
ik over haar meebracht.
23. Dan bemoedigden zij u, als u hun handel en wandel
gezien zult hebben en dan wist u dat ik niet voor
niets deed wat ik aanrichtte,’ zegt de Heer
YaHWeH.’ (P)

Ezechiël 15.
(G) Tegen ontrouw Jeruzalem, zij worden verteerd door het vuur
zoals het hout van een wijnstok.

1. Het Woord van YaHWeH is naar mij toe gekomen,
sprekend:
2. ‘Mensenzoon, wat maakt het hout van de wijnstok
bijzonder naast de andere bomen? De wijnrank te
midden van alle andere bomen die in het bos
waren?
3. Zal het hout ervan gebruikt zijn om er mee te
werken? Of zult u er een pen van gemaakt hebben
waaraan gereedschap blijft hangen?
4. Kijk, het was goed als brandstof voor het vuur. De
beide uiteinden werden door het vuur verteerd en
het middenstuk verkoolt, zal het dan nog goed te
gebruiken zijn?
5. Kijk, als het nog onaangetast is, dan zul je er al
niets mee gemaakt hebben, hoeveel temeer als het
vuur het verteerde en het verkoold is, werd het dan
nog als gereedschap gebruikt? (S)
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6. Daarom zei de Heer YaHWeH dit: ‘Zoals de
wijnstronk tussen de bomen in het bos is (ik gaf
haar als brandstof over aan het vuur), zo gaf ik de
bewoners van Jeruzalem over.
7. Want ik keerde mijn gezicht van hen af. Een vuur
sloeg er dan uit en dit vuur zal hen verteerd
hebben, dan wist u dat ik YaHWeH ben, als ik mijn
gezicht van hen afkeer.
8. Het land gaf ik over aan overwoekering, omdat zij
ontrouw handelden en verraad pleegden,’ zegt de
Heer YaHWeH.’ (P)

Ezechiël 16.
(G) Jeruzalem is de overspelige vrouw van YaHWeH, zij heeft de eed
van het huwelijksverbond gebroken, erger dan Sodom en
Gomorra, zij zal worden uitgekleed en vernederd.

1. Het Woord van YaHWeH is naar mij toe gekomen,
sprekend:
2. ‘Mensenzoon, maak aan Jeruzalem zelf haar eigen
gruwelijke afgoderij bekend.
3. En zeg, dit zei de Heer YaHWeH tegen Jeruzalem:
‘Uw oorsprong en uw geboorte ligt in het land van
Kanaän (vernederaar). Uw vader was een Amoriet
(welbespraakt) en uw moeder een Hethiet
(onderdrukker).
4. Wat uw geboorte betreft, op de dag dat u geboren
wordt, werd uw navelstreng niet afgesneden, u
werd niet met water gewassen, u werd zeker niet
ingewreven en al helemaal niet gekoesterd.
5. Geen oog zag medelijdend naar u om door iets van
dit alles met u te doen en door bewogen met u te
zijn. Maar u werd in het veld op de grond
achtergelaten, uw ziel werd verafschuwd op de dag
dat u geboren bent.
6. Ik ben u tegengekomen en ik heb u zien trappelen
in uw bloed. Ik heb tegen u in uw bloed gezegd:
‘Leef!’ Ja, ik zei tegen u in uw bloed: ‘Leef!’
7. Tot een menigte, zo talrijk als wat groeit in het
veld maakte ik u. U bent opgegroeid en volwassen
geworden. U heeft de mooiste sieraden gekregen.
Uw borsten vormden zich en uw haar groeide,
terwijl u naakt en bloot was.
8. Ik ben u weer tegen gekomen, heb naar u gekeken
en zie dat de tijd rijp is, de tijd van de liefde. Zo
heb ik mijn jas over u uitgespreid en uw naaktheid
bedekt. Ik heb een eed aan u gezworen en ben een
huwelijksverbond met u aangegaan,’ zegt de Heer
YaHWeH, ‘zo bent u de mijne geworden.
9. Ik heb u met water gewassen, het bloed heb ik van
u afgespoeld en ik heb u met olie gezalfd.
10. Ik heb u met geborduurde kleding gekleed en u
leren schoenen gegeven. Ik heb u in fijn linnen
gewikkeld en u met zijde bekleed.
11. Ik heb u sieraden gegeven, armbanden om uw
polsen gedaan en een ketting om uw hals.
12. Ik heb een ring in uw neus gedaan, oorbellen in uw
oren en een prachtige kroon op uw hoofd gezet.
13. U bent getooid met goud en zilver en in fijn linnen
en zijde gekleed, met het beste borduurwerk
versierd. Het beste meel, honing en olie at u, u
bent uitzonderlijk mooi geweest en klaargestoomd
voor het koninklijk ambt.
14. Uw naam is onder de volken bekend geworden,
door uw volmaakte schoonheid, om de majesteit
waarmee ik u had bekleed,’ zegt de Heer YaHWeH.
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15. ‘Maar u hebt op uw schoonheid vertrouwd en als
hoer naam gemaakt, u hebt zich in uw overspel
gestort, op iedereen die maar voorbijgekomen is.
16. U heeft uw veelkleurige kleren genomen en de
offerhoogten ermee bedekt, daar heeft u
gehoereerd, zoiets komt nooit voor en zal ook nooit
meer voorgekomen zijn.
17. U heeft uw mooie voorwerpen, van mijn goud en
zilver dat ik u gegeven had, genomen en heeft er
afbeeldingen van mensen voor uzelf van gemaakt,
waarmee u gehoereerd heeft.
18. U heeft uw geborduurde kleren genomen en hen
ermee bedekt en met mijn olie en reukwerk zalfde
u hun gezicht.
19. Ook het brood dat ik u gaf, het beste meel, de olie
en de honing waarmee ik u voedde, smeerde u als
rustgevend parfum over hun gezicht, zo is het
gegaan,’ zegt de Heer YaHWeH.
20. ‘U heeft de zonen en dochters die u aan mij baarde
genomen en ze als voedsel aan hen geofferd, is dat
onbetekenend overspel?
21. U heeft mijn zonen afgeslacht en omgebracht voor
hen, u heeft ze door (het vuur) doen gaan voor hen.
22. Tijdens al uw gruwelijke afgoderij en overspel
dacht u niet aan de dagen uit uw jeugd, als u nog
naakt en bloot bent, spartelend in uw afgescheiden
bloed was u.
23. Na al dit kwaad is het gebeurd,’ zegt YaHWeH:
‘Wee, wee U!
24. U heeft een offerhoogte voor uzelf gemaakt, een
verhoging op elke open plek.
25. Op elke hoek van de hoofdweg bouwde u uw
offerhoogten en u heeft uw schoonheid
afschuwelijk gemaakt, u heeft uw benen voor
iedere voorbijganger wijd uitgespreid en veel
overspel gepleegd.
26. Met de zonen van Egypte heeft u gehoereerd, uw
zwaargeschapen buren, en menigmaal overspel
gepleegd om mij te provoceren.
27. Kijk, ik strekte mijn Hand tegen u uit en heb uw
deel van u afgenomen. Ik heb u overgegeven aan
de grillen van hen die u haten, de dochters van de
Filistijnen die zich zelfs voor uw slechte wandel
schamen.
28. Ook met de zonen van Assyrië heeft u gehoereerd,
zonder dat u bevredigd werd, ja, u heeft
gehoereerd en bent er ontevreden over.
29. U heeft uw eigen overspel vermenigvuldigd van het
land Kanaän tot dat van de Chaldeeën, ook dat
schonk u geen voldoening.
30. Hoe zwak is uw hart,’ zegt de Heer YaHWeH,
‘omdat u al deze dingen doet, de daden van een
opdringerige hoerige echtgenote.
31. Met dat u hoogten op iedere hoek van de hoofdweg
bouwt en met de open plekken die u met
offerhoogten bezaaide, bent u omgegaan als een
hoer die loon bespottelijk vindt.
32. De overspelige echtgenote, in plaats van met haar
man doet zij het met vreemdelingen!
33. Aan alle hoeren zal men een geschenk gegeven
hebben, maar u gaf uw geschenken aan uw
geliefden en heeft hen omgekocht, om overal
vandaan naar u toe te komen om overspel met u te
plegen.
34. Zo is dat met uw overspeligheden gebeurd, het
tegenovergestelde van wat deze vrouwen doen,
want zoals u hoereert er niemand voor een
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hoerenloon, hoerenloon werd u niet eens gegeven,
daarom bent u zo tegendraads geworden.’
35. Daarom luister naar het Woord van YaHWeH, hoer!
(P)
36. Dit zei de Heer YaHWeH: ‘Omdat u zich laat gaan
en u uw schaamte ontbloot heeft voor het overspel
met uw geliefden, met al uw gruwelijke afgoden en
met het bloed van uw zonen dat u aan hen offerde.
37. Daarom kijk ik ben er, ik zal al uw geliefden met
wie u plezier maakte verzamelen, ja iedereen met
wie u vree, samen met iedereen die u haatte en
dan verzamelde ik hen rondom tegenover u, uw
naaktheid ontblootte u dan voor hen, dan zagen zij
heel uw eigen schaamte.
38. Dan veroordeelde ik u voor hoererij en
bloedvergieten en gaf ik u giftig en jaloers bloed.
39. Dan leverde ik u in hun handen over, dan braken zij
uw hoogten af en vernielden uw offerhoogten. Dan
scheurden zij u de kleren van het lijf, namen uw
prachtige spullen af en lieten u naakt en ontkleedt
achter.
40. Dan riepen zij een vergadering tegen u bijeen,
bekogelden u met stenen en sneden zij u met hun
zwaard aan stukken.
41. Dan verbrandden zij uw huizen met vuur en velden
onder de ogen van vele vrouwen oordelen over u,
dan stopte ik uw hoererij en zult u niet langer (voor
uw hoererij) betaald hebben.
42. Zo koelde ik mijn woede op u en werd mijn
jaloersheid om u weggenomen, dan kwam ik tot
rust en zal niet langer boos geweest zijn.
43. Omdat u zich de dagen uit uw jeugd niet
herinnerde, maar mij met dit alles versteld heeft
doen staan. Zie dus dat ook ik heel uw wandel op
uw hoofd liet terugkomen,’ zegt de Heer YaHWeH,
‘zodat u niets ergs meer aan uw gruwelijkheden
toevoegde.
44. Kijk, iedereen die in beeldspraak over u spreekt,
zal deze beeldspraak gebruikt hebben: ‘Zoals de
moeder is, is haar dochter.’
45. U bent werkelijk een dochter van uw moeder die
haar man en kinderen veracht. Een zus zoals uw
zussen, die hun mannen en kinderen verachtten.
Uw moeder was een Hethiet (onderdrukker) en uw
vader een Amoriet (welbespraakt).
46. Uw oudste zus heet Samaria (behoudend), zij die
met haar dochters aan uw linkerzijde woont. Uw
jongste zus woont aan uw rechterzijde, dat is
Sodom (brandend) met haar dochters.
47. Toch wandelde u niet zoals hen, hun
gruwelijkheden deed u niet, dat is maar een
kleinigheid, in heel uw verderfelijke wandel heeft
u hen ver overtroffen.
48. Zo waar als ik leef,’ zegt de Heer YaHWeH, ‘Uw zus
Sodom handelde met haar zusters niet zo erg als u
met uw dochters deed.
49. Kijk, dit waren de misdaden van uw zus Sodom:
‘Trots, te veel voedsel en veel te veel gemakzucht
bevond zich in haar en haar dochters. Ook de arme
en behoeftige reikte zij niet de hand.
50. Zij zijn hoogmoedig geweest en hebben
afschuwelijke dingen voor mijn ogen gedaan, ik
keek ernaar en heb hen verworpen. (S)
51. Samaria zondigde half niet zo als u, u heeft uw
gruwelen veel vaker gepleegd dan zij, vergeleken
met de gruwelen die u deed, zijn uw zusters nog
rechtvaardig.
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52. Draag ook de schande van uw veroordeelde zusters,
vanwege de afschuwelijke zonden die u meer dan
hen bedreef, zij zijn rechtvaardiger geweest dan u.
Wees ook beschaamd en draag uw schande, want
uw zussen zijn er nog rechtvaardig bij.
53. Wanneer ik hun ballingschap ophief, de
ballingschap van Sodom en haar dochters en de
ballingschap van Samaria en haar dochters, dan
verban ik uw ballingen onder hen.
54. Het is de bedoeling dat u uw schande zult dragen
en bloosde om alles wat u deed, dat zal hen
troosten.
55. Als uw zusters, Sodom met haar dochters, naar hun
oorspronkelijke staat teruggekeerd zullen zijn en
Samaria
met
haar
dochters
naar
hun
oorspronkelijke staat teruggekeerd zullen zijn, dan
zal ook u met uw dochters naar uw oorspronkelijke
staat zijn teruggekeerd.
56. Dan werd Sodom niet in uw mond gevonden op de
dag van uw verheffing,
57. als uw slechtheid is verwijderd, zoals in de tijd dat
de dochters van Syrië, met iedereen uit hun buurt,
u verachten en de dochters van de Filistijnen u ook
van alle kanten minachten.
58. Uw eigen slechtheid en uw eigen gruwelen droeg u
dan zelf,’ zegt YaHWeH.’ (S)
(P) Ik zal zelf boete voor u doen, een eeuwig huwelijksverbond met
u sluiten en u zult zich schamen.

59. ‘Want dit zei de Heer YaHWeH: ‘Dan ging ik net zo
met u om als dat uzelf deed door de eed te
verachtten,
met
het
breken
van
het
huwelijksverbond.
60. Dan herinnerde ik mij aan mijn huwelijksverbond
dat ik met u sloot in de dagen van uw jeugd, dan
sloot ik een eeuwigdurend huwelijksverbond met u.
61. Dan dacht u terug aan uw eigen wandel en
schaamde u zich, als u uw eigen zussen opnam,
zowel die ouder als die jonger is dan u, dan gaf ik
hen als dochters aan u, maar niet via uw
huwelijksverbond.
62. Dan sloot ik mijn eigen huwelijksverbond met u,
dan wist u dat ik YaHWeH ben.
63. Dan zult u daaraan gedacht hebben en schaamde u
zich en zal er geen open mond (van verbazing?)
voor u meer geweest zijn, als ik boete voor u doe,
voor alles wat u deed,’ zegt de Heer YaHWeH.’ (S)

Ezechiël 17.
(G) Twee arenden en een overspelige tak van de ceder die een
overspelige wijnstok wordt.

1. Het Woord van YaHWeH is naar mij toe gekomen,
sprekend:
2. ‘Mensenzoon, geef een raadsel op en vertel een
parabel aan de familie van Israël.
3. Dan zei u, dit zegt de Heer YaHWeH: ‘Een arend
met ontzettend brede vleugels, lange slagpennen
en dikke bontgekleurde veren, kwam naar de
Libanon en heeft de boomtop van een ceder
afgeplukt.
4. De top van zijn jongste loten plukte hij af en hij
heeft deze naar het land van Kanaän (de
vernederaar), gebracht, in de stad van de
handelaars plantte hij haar.
5. Toen heeft hij wat zaad van het land genomen en
heeft dit zaad in een akker geplant, hij bracht het
© Jim Sabelis

langs een groot water, langs een wilg plantte hij
het.
6. Als de loot uitgekomen is, is deze tot een wijnstok
uitgegroeid. Laag over de grond verspreidt hij zich
met zijn ranken richting de wilg en zijn wortels zijn
tot onder hem gegroeid. Zo is hij een wijnstronk
geworden die takken gevormd heeft en loten
uitgebot heeft.
7. Nu is er nog een arend met heel erg brede vleugels
en veel veren geweest en kijk, de wijnstok boog
zijn wortels naar hem toe, ook zijn ranken strekte
hij in zijn richting uit en ook zijn water haalde hij
niet langer uit het grondbed waarin hij geplant is.
8. Hoewel hij in een goede akker langs een breed
water is geplant, voldoende om takken uit te
botten en vrucht te dragen, om een uitstekende
wijnstronk te zijn. (S)
9. Wat vindt u daar nu van?’ Zegt de Heer YaHWeH,
‘zal dit hem goed gedaan hebben? Zou hij niet met
wortel en al uitgerukt worden, zijn vruchten
afgesneden en opgedroogd? Alle bladeren die
uitgekomen zijn zullen dan verdroogd zijn, geen
sterke arm of groot volk is immers in staat om hem
met wortel en al te verplanten.
10. Kijk, al is hij verplant, zou hij het dan nog gered
hebben? Als de oostenwind waait, zou hij dan niet
alsnog totaal verdord zijn? In het grondbed waar hij
groeit zal hij verdord zijn.’’ (P)
(G) Babel en Egypte zijn de aarde, Jeruzalem de tak van de ceder,
haar koningen het zaad van de wijnstok, wat overblijft wordt
verstrooid.

11. Weer is het Woord van YaHWeH naar mij toe
gekomen, sprekend:
12. ‘Zeg nu tegen deze opstandige familie: ‘Begreep u
niet wat dit betekent?’ Zeg: ‘Kijk, de koning van
Babel komt naar Jeruzalem en heeft haar koning en
bestuurders meegenomen en hen naar zijn eigen
plaats, in Babylon gebracht.
13. Hij heeft wat van het koninklijke zaad
meegenomen en er een verbond mee gesloten, hij
heeft hem een eed doen zweren en de machtigen
uit het land nam hij mee.
14. Om het koninkrijk onbeduidend te maken, zodat zij
zichzelf niet verheffen, zo wordt het verbond
bewaart en in stand gehouden.
15. Maar alsnog is hij tegen hem in opstand gekomen,
door zijn boodschappers naar Egypte te sturen,
door hem paarden en een grote menigte te leveren,
zal dat hem voorspoed gebracht hebben? Zal hij die
deze dingen doet nog ontsnapt zijn? Brak hij dit
verbond en ging dan vrijuit?’
16. Zo waar als ik leef,’ zegt de Heer YaHWeH, ‘hij zal
zeker gestorven zijn in de woonplaats van de
koning die hem koning maakt, wiens eed hij
verachtte en wiens verbond hij brak, bij hem in het
centrum van Babel.
17. Farao met zijn grote leger en veel volk zal niets
voor hem bereikt hebben door oorlog te voeren,
wallen op te werpen, schansen te bouwen en zo
velen van het leven te beroven,
18. want hij verachtte de eed door het verbond te
verbreken. Kijk, hij hief zijn hand ertegen op en
deed er alles voor, hij zal niet ontsnapt zijn.’ (S)
19. Daarom zei de Heer YaHWeH dit: ‘Zo waar ik leef,
mijn eed die hij verachtte en het verbond dat hij
verbrak had zijn weerslag op hemzelf.
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20. Dan spreidde ik mijn net over hem uit en werd hij
in mijn val gevangen, dan bracht ik hem naar
Babel, daar veroordeelde ik hem voor het bedrog
waar hij mij mee bedroog.
21. Al zijn vluchtelingen en heel zijn legerbende zal
door het zwaard gevallen zijn. Wie overblijft zal
naar alle windrichtingen verstrooid worden, dan
wist u dat ik YaHWeH dit sprak.’’ (S)
(G) Israël zal als een takje op een hoge berg worden geplant.

22. ‘Dit zei de Heer YaHWeH: ‘Dan plukte ook ik een
tak van de hoogste ceder, een jong dun exemplaar
van zijn hoofdtak zal ik afgeplukt hebben en die
plantte ik dan op een hoge verheven berg.
23. Op een hoge berg van Israël zal ik hem geplant
hebben, dan botte zij takken uit en droeg vrucht
en groeide uit tot een machtige ceder. Allerlei
soorten vogels, met velerlei veren, zullen in de
schaduw van haar takken gewoond hebben.
24. Dan wisten alle bomen in het veld dat ik YaHWeH
de hoge boom neerhaalde en de onbeduidende
boom verhief. De groene boom liet ik verdrogen en
de verdroogde boom deed ik bloeien, ik YaHWeH
beloofde en deed het.’ (P)

Ezechiël 18.
(P) Ieder wordt geoordeeld voor zijn eigen daden, werk er dus aan
om uw hart en geest te vernieuwen.

1. Het Woord van YaHWeH is naar mij toe gekomen,
sprekend:
2. ‘Wat betekent dit voor u, het volgende gezegde dat
u in het land van Israël gebruikt: ‘De vaders hebben
druiven gegeten en de tanden van de kinderen zijn
afgevlakt?’
3. ‘Zo waar als ik leef,’ zegt de Heer YaHWeH, ‘dit
spreekwoord is niet langer van toepassing op u in
Israël.
4. Kijk, alle zielen behoren mij toe. De ziel van de
vader en ook de ziel van de zoon behoort mij toe.
De ziel die zondigt zal gestorven zijn. (S)
5. Maar een man die rechtvaardig geweest is en
eerlijk en rechtvaardig handelde,
6. die geen offermaal op de bergen at en zijn ogen
niet op de afgoden van de familie van Israël richtte,
die de vrouw van zijn naaste niet onteerde en niet
genaderd is tot een menstruerende vrouw,
7. een man die niet onderdrukt heeft, het onderpand
aan de schuldeiser teruggegeven heeft, die zijn
brood niet verkregen heeft door diefstal, die heeft
uitgedeeld aan de hongerigen en de naakte van
kleding voorzien heeft,
8. die niet uitgeleend heeft met rente, of bonussen
aangenomen heeft, die zijn hand van onrecht heeft
afgehouden en eerlijk recht tussen twee mensen
bewerkt heeft,
9. iemand die volgens mijn voorschriften gewandeld
heeft en zich aan mijn rechtspraak hield door
eerlijk te handelen, zo iemand is rechtvaardig, hij
zal zeker geleefd hebben,’ zegt de Heer YaHWeH.
10. ‘Als hij de vader is van een gewelddadige zoon die
bloed vergoot en dit een van zijn broers aandeed,
11. iemand die niets van deze dingen deed, die
offermaaltijden op de berg at, de vrouw van zijn
naaste onteerde,
12. de arme en behoeftige verdrukte, stal als een dief,
het onderpand niet terug gegeven heeft, die zijn
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oog op afgoden gericht hield en gruwelijke rituelen
deed,
13. die met rente uitleende en bonussen aannam,
leefde zo iemand? Hij zal niet geleefd hebben, voor
alle gruwelijke dingen die hij deed zal hij zeker
voortijdig ter dood gebracht zijn, zijn bloed zal
over hemzelf gekomen zijn.
14. Let nu op, als hij een zoon verwekte die al de
zonden die zijn vader deed gezien heeft, ze wel
gezien heeft maar niet gedaan heeft,
15. geen offermaaltijd op de bergen at, zijn ogen niet
op de afgoden van de familie van Israël richtte en
de vrouw van zijn naaste niet onteerde,
16. niemand
verdrukte,
het
onderpand
niet
achterhield en niet als dief stal, zijn brood gaf aan
de hongerige en de naakte kleding aandeed,
17. wiens hand geen rente vroeg aan de armen en die
geen bonussen aannam, mijn rechtspraak in acht
nam en volgens mijn voorschriften wandelde, deze
zal niet gestorven zijn voor de misdaden van zijn
vader, hij zal zeker geleefd hebben.
18. Zijn vader, omdat hij vreselijk afperste, zijn naaste
geweldig beroofde en deed wat niet past onder zijn
volk, kijk, hij sterft voortijdig in zijn
ongerechtigheid.
19. En toch zegt u: ‘Waarom moet de zoon de misdaden
van zijn vader niet dragen?’ Als de zoon eerlijk en
rechtvaardig gehandeld heeft, zich aan al mijn
voorschriften gehouden heeft en ze gedaan heeft,
dan zal hij zeker leven.
20. De ziel die zondigt, die zal gestorven zijn. Een zoon
zal de misdaden van de vader niet gedragen hebben
en de vader zal de misdaden van de zoon niet
gedragen hebben. De rechtvaardigheid van de
rechtvaardige zal van hem geweest zijn en de
misdaden van de boosaardige zullen van hem
geweest zijn. (S)
21. Maar als de boosaardige zich bekeerd zal hebben
van alle zonden die hij bedreef, zich aan al mijn
voorschriften hield en eerlijk en rechtvaardig
handelde, dan zal deze zeker geleefd hebben en
zal hij niet gestorven zijn.
22. Alle misdaden die hij pleegde zullen hem niet
langer aangerekend zijn, hij zal door de
rechtvaardigheid die hij deed geleefd hebben.
23. Zou ik mij dan werkelijk verheugd hebben als de
boosaardige sterft?’ Zegt de Heer YaHWeH, ‘is het
niet veeleer dat hij zich bekeert van zijn wandel
en leefde? (S)
24. Maar als de rechtvaardige zich afkeert van zijn
rechtvaardigheid en onrechtvaardig handelde en
alle gruwelijkheden die de boosaardige deed ook
gedaan heeft, leefde hij dan? Alle rechtvaardigheid
die hij deed zal niet meer herinnerd worden, door
het verraad dat hij pleegde en door de zonden die
hij deed, daardoor zal hij vroegtijdig gestorven
zijn.
25. En toch zei u: ‘De weg van de Heer is niet
rechtvaardig geweest?’ Luister goed familie van
Israël, is mijn weg niet eerlijk geweest? Zijn uw
eigen wegen niet oneerlijk geweest?
26. Als een rechtvaardige zich afkeert van zijn
rechtvaardigheid en onrechtvaardig handelde en
daarin stierf, dan is hij door het onrecht dat hij
deed gestorven. (S)
27. En als de boosaardige zich bekeert van de misdaden
die hij pleegde en hij is eerlijk en rechtvaardig te
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werk gegaan, dan zal hij zijn ziel in leven bewaard
hebben.
28. Omdat hij het afgewogen heeft en zich bekeerd
heeft van alle overtredingen die hij deed, daarom
zal hij zeker geleefd hebben en niet gestorven zijn.
29. Toch zei de familie van Israël nog: ‘De weg van de
Heer is niet eerlijk geweest.’ Zijn mijn wegen
werkelijk niet eerlijk geweest, familie van Israël?
Zijn uw eigen wegen niet oneerlijk geweest?
30. Daarom zal ik iedereen naar zijn eigen wandel
geoordeeld hebben, familie van Israël,’ zegt de
Heer YaHWeH, ‘bekeer u en laat u bekeren van al
uw overtredingen, dan zal uw ongerechtigheid
geen struikelblok voor u geworden zijn.
31. Werp alle overtredingen die u pleegde weg van u
en werk eraan om uw hart en uw geest te
vernieuwen, want waarom zou u gestorven zijn,
familie van Israël?
32. Want ik heb mij niet in de dood van iemand die
sterft verheugd,’ zegt de Heer YaHWeH, ‘bekeer u
dus en leef!’’ (P)

Ezechiël. 19
(G) Klaagzang over de heersers van Israël die als een gedode leeuw
en verbrandde wijnstok in de woestijn geworden zijn.

1. ‘En u, hef een rouwklacht aan over de heersers van
Israël.
2. Zeg:
‘Wat is uw moeder, een leeuw onder de leeuwen?
Zij lag tussen de jonge leeuwen en kreeg vele
welpen.
3. Een van haar welpen heeft zij opgevoed, hij werd
een jonge leeuw die geleerd heeft hoe zijn prooi te
verscheuren, hij at mensen.
4. Ook de volken hebben van hem gehoord, hij werd
in hun valkuil gevangen, en zij hebben hem met
kettingen naar het land van Egypte gevoerd.
5. Toen zij gezien heeft hoe lang zij moest blijven
wachten, verloor zij haar hoop. Toen heeft zij een
van haar andere welpen genomen en stelde hem als
jonge (hoofd)leeuw aan.
6. Hij heeft tussen de andere leeuwen gewandeld, hij
werd een jonge leeuw die geleerd heeft hoe een
prooi te verscheuren, hij at mensen.
7. Het maken van weduwen heeft hij waar gemaakt
en hun steden maakte hij tot een puinhoop. Het
land met alles wat zich erin bevindt is door het
geluid van zijn gebrul geruïneerd.
8. Toen zijn de volken uit de omgeving van alle kanten
tegen hem opgetrokken en hebben ze hun net over
hem uitgeworpen, in hun valkuil werd hij
gevangen.
9. Zij hebben hem geketend in een kooi gestopt en
hem naar de koning van Babel gebracht. Zij hebben
hem stevig gevangengehouden, zodat zijn geluid
niet langer op de bergen van Israël geklonken zou
hebben. (P)
10. Uw moeder is als een wijnstronk een tak van uw
bloed (wijn). Geplant aan waterstromen was zij
vruchtbaar en vol met takken vanwege het vele
water.
11. Haar takken zijn zo sterk als de heersstaf van
bestuurders geweest, haar verhevenheid is door
haar dichte bladerdek gebleken en haar vele
ranken zijn tot hoog in haar zichtbaar geweest.
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12. Maar door woede is zij uit de grond gerukt, ze werd
weggeworpen en de oostenwind verdroogde haar,
haar vruchten werden afgerukt en haar sterke
takken verwelkten, het vuur verbrandde haar.
13. Nu is zij in de woestijn geplant, in droge en dorstige
grond.
14. Uit een van haar aftakkingen is vuur opgelaaid, het
verteerde haar vruchten en er is geen sterke tak
die nog als heersstaf gebruikt kan worden meer aan
haar over.
De klaagzang, dit is de klaagzang geworden.’’ (P)

Ezechiël 20.
(HP) De oudsten van Israël willen via de profeet met YaHWeH
spreken.

1. In het zevende jaar, op de tiende van de vijfde
maand, is het gebeurd dat mannen uit de oudsten
van Israël kwamen om YaHWeH vragen te stellen,
zij zijn tegenover mij gaan zitten. (P)
2. Toen is het Woord van YaHWeH naar mij toe
gekomen, sprekend:
3. ‘Mensenzoon, spreek met de oudsten van Israël, en
dan zei u tegen hen, dit zei de Heer YaHWeH:
‘Komt u om mij vragen te stellen? Zo waar als ik
leef, ik zal mij niet door u laten bevragen,’ zegt de
Heer YaHWeH.
4. Wilt u hen beoordeeld hebben, wilt u rechter
geweest zijn mensenzoon? Maak hen dan de
gruwelijkheden van hun voorvaders bekend.’
(H) Ondanks het dienen van afgoden en verachten van mijn wetten
bleef ik hen dragen, Daarom berechtte ik hen ook.

5. ‘Dan zei u tegen hen: ‘Dit zei de Heer YaHWeH: ‘Op
de dag dat ik Israël uitkies heb ik mijn Hand boven
de familie van Jakob gehouden en ben ik bekend
aan hen geworden, in het land van Egypte, als ik
mijn Hand over hen opgeheven heb, sprekend: ‘Ik
ben uw God YaHWeH.’
6. Op die dag strekte ik mijn Hand over hen uit, door
hen uit het land van Egypte te halen, naar een land
dat ik voor hen uitzocht, overstromend van melk en
honing, het sieraad onder alle landen.
7. Toen heb ik tegen hen gezegd: ‘Gooi de vieze
afgoden die uw aller aandacht hebben weg, u zult
uzelf niet langer met de afgoden van Egypte
vervuild hebben, ik ben uw God YaHWeH!’
8. Maar zij zijn in opstand tegen mij gekomen en
wilden niet naar mij luisteren. Niemand gooide de
eigen vuile afgoden waarop hij zijn aandacht
gericht hield weg, of verliet de eigen
afgodsbeelden van Egypte, dus heb ik gezegd: ‘Ik
stort mijn woede over hen uit, ik koel mijn woede
op hen, in het centrum van het land van Egypte.’
9. Maar ik ben behoedzaam te werk gegaan, vanwege
mijn Naam, dat deze niet te schande gemaakt zou
zijn onder de samenlevingen waartussen zij
verblijven en voor wiens ogen ik hen uit het land
van Egypte leidt.
10. Dus heb ik hen uit Egypte geleid en hen de woestijn
in gebracht.
11. Daar heb ik hen mijn voorschriften en rechtspraak
bekendgemaakt, waardoor, als iemand deze
gedaan zal hebben, hij leefde.
12. Ook gaf ik mijn rustdagen aan hen, als een teken
tussen mij en hen, zodat zij weten zouden dat ik
YaHWeH het ben die hen als heilig afzonder.
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13. Maar de familie van Israël is in de woestijn in
opstand tegen mij gekomen, zij wandelden niet
volgens mijn voorschriften en verachtten mijn
eigen rechtspraak, wat, als ze dit gedaan zouden
hebben, een mens (Adam) deed leven. Mijn
rustdagen hebben zij helemaal niet bijzonder
gevonden, en ik heb gezegd: ‘Ik stort mijn woede
over hen uit en vernietig hen in de woestijn!’
14. Maar nog ben ik behoedzaam te werk gegaan,
vanwege mijn Naam, dat deze in de ogen van de
samenlevingen niet te schande gemaakt wordt,
onder wiens ogen ik hen had uitgeleid.
15. Alsnog droeg ik hen op Handen door de woestijn,
terwijl ik hen niet naar het land breng wat ik hen
gegeven had, overstromend van melk en honing,
wat het sieraad onder de landen is.
16. Want zij hadden mijn rechtspraak veracht, volgens
mijn eigen verordeningen wilden zij niet wandelen
en mijn eigen rustdagen vonden zij niet bijzonder,
met hun hart wandelen zij achter hun afgoden aan.
17. Toch heb ik nog oog voor medelijden met hen
gehad, door hen niet te ruïneren, zodat ik in de
woestijn geen totale vernietiging uitvoerde.
18. Maar in de woestijn heb ik tegen hun zonen gezegd:
‘U zult niet volgens de voorschriften van uw vaders
gewandeld hebben, u zult hun eigen rechtspraak
niet aangehouden hebben, u zult u niet met hun
afgoderij vervuild hebben.
19. Ik ben uw God YaHWeH, wandel volgens mijn
voorschriften, houd u aan mijn eigen rechtspraak
en handel daarnaar.
20. Beschouw mijn eigen rustdagen als heilig, deze zijn
namelijk een teken tussen mij en u, zodat u leert
kennen dat ik uw God YaHWeH ben.’
21. Maar hun zonen zijn in opstand tegen mij gekomen,
zij wandelden niet volgens mijn voorschriften en
hielden zich niet aan mijn rechtspraak, door
daarnaar te handelen, terwijl als iemand er wel
naar gehandeld zal hebben hij erdoor leefde. Mijn
eigen rustdagen hebben zij ook niet bijzonder
gevonden, en ik heb gezegd: ‘Ik stort mijn woede
over hen uit, koel mijn woede in de woestijn op
hen.’
22. Dus trok ik mijn eigen Hand van hen terug, maar
ben wel behoedzaam met mijn Naam omgegaan,
om deze in de ogen van de samenlevingen niet te
ontheiligen, voor wiens ogen ik hen uitgeleid had.
23. En alsnog hield ik mijn eigen Hand boven hen in de
woestijn, door hen onder de samenlevingen te
verstrooien en hen over de aarde te verspreiden.
24. Want mijn rechtspraak hanteerden zij niet, mijn
voorschriften verachtten zij, mijn eigen rustdagen
ontheiligden zij en zij hadden hun aandacht gericht
op de afgoden van hun voorvaders.
25. Ook gaf ik hen voorschriften die niet goed zijn en
wetten waardoor zij niet zouden blijven leven.
26. Ik heb hen onteerd met hun eigen offergaven, door
hen alle eerstgeborenen uit hun schoot af te
nemen, zodat ik hen zo verwoest zal hebben en zij
uiteindelijk toch geweten zullen hebben dat ik
YaHWeH ben.’’ (S)
(HP) Ook in Israël pleegden zij afgoderij op elke verhoging in het land,
ook u wordt daarvoor berecht.

27. ‘Spreek daarom met de familie van Israël
mensenzoon, dan zei u tegen hen, dit zei de Heer
YaHWeH: ‘Juist hiermee belasterden uw
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voorvaders mij, door zware overtredingen
tegenover mij te begaan.
28. En ik heb hen in het land gebracht waar ik mijn
eigen Hand boven hield om het hen te geven, en zij
hebben elke hoge heuvel en elke bladerrijke boom
gezien en daar hun slachtoffer geofferd. Zij hebben
daar hun tergende offergaven gebracht en er hun
rustgevende reukoffers klaargemaakt, ze hebben
er hun drankoffers uitgegoten.
29. En ik heb tegen hen gezegd: ‘Naar wat voor
hoogten gaat u toe?’ En tot op de dag van vandaag
worden zij de hoogte van Baäl genoemd.’
30. Zeg daarom tegen de familie van Israël, dit zei de
Heer YaHWeH: ‘U verontreinigt zich net als uw
voorvaders door de afgodendienst, overspelig loopt
u achter hun vuile afgoden aan.
31. Want als u uw offergaven omhooghoudt en u uw
kinderen door het vuur laat gaan, verontreinigt u
uzelf met uw afgoderij, tot op deze dag. En nu wilt
u vragen aan mij gesteld hebben, familie van
Israël? Zo waar als ik leef,’ zegt de Heer YaHWeH,
‘ik zal mij door u niet laten bevragen.
32. Want wat in uw geest opkomt zal zeker niet
gebeurd zijn, omdat u zegt: ‘Wij zullen als de
samenlevingen zijn, zoals de andere families op
aarde die hout en steen dienen.’
33. Zo waar als ik leef,’ zegt de Heer YaHWeH, ‘zou ik
niet met sterke uitgestrekte Arm en met het
uitstorten van woede over u regeerd hebben?
34. Want dan leidde ik u weg uit de volken en
verzamelde u uit de landen waarheen ik u
verstrooide, met een sterke uitgestrekte Arm en
met het uitstorten van woede.
35. Dan bracht ik u in de woestijn van de volken, daar
spande ik dan een rechtszaak met u aan, oog in
oog.
36. Net zoals ik uw eigen voorvaders in de woestijn van
het land van Egypte berechtte, zo zal ik ook u
berecht hebben,’ zegt de Heer YaHWeH.’
(P) Onder leiding van de staf zult u weer oversteken naar mijn heilige
berg, daar zal uw offer getoetst worden.

37. ‘‘Ik zorgde ervoor dat u onder (gezag van) de staf
overstak en maakte u deelgenoot van de band van
het verbond.
38. De rebellerenden en afvalligen onder u reinigde ik,
uit het land waar zij wonen zal ik hen geleid
hebben. Het land van Israël zullen zij niet
binnengegaan zijn en dan wist u dat ik YaHWeH
ben.’
39. Tegen u, familie van Israël, zei de Heer YaHWeH
dit: ‘Ga maar achter uw afgoden aan, dien ze, u
die niet naar mij luistert, dan zult u mijn heilige
Naam ook niet langer met uw offergaven en uw
afgoden geschonden hebben.
40. Want op mijn heilige berg, op de hoge berg van
Israël,’ zegt de Heer YaHWeH, ‘daar zal heel de
familie van Israël mij gediend hebben, ieder van
hen zal ik daar in het land aanvaard hebben, daar
zal ik het offer dat u opheft onderzocht hebben,
het eerste deel van alles wat u heiligt.
41. Met een rustgevende geur zal ik u aanvaard
hebben, als ik u vanuit de volken uitleid en u
verzamel uit de landen waarheen u verstrooid
werd, voor de ogen van de samenlevingen werd ik
dan in u geheiligd.
42. Dan wist u dat ik YaHWeH ben, als ik u in het land
van Israël breng, in het land waarboven ik mijn
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eigen Hand ophief om het aan uw voorvaders te
geven.
43. Daar dacht u dan aan uw wegen en al uw daden
waarmee u zich verontreinigde, dan walgde u van
hoe u eruitziet, vanwege al het kwaad dat u deed.
44. Dan wist u dat ik YaHWeH ben, als ik klaar ben met
mijn werk met u, omwille van mijn Naam, niet
omdat u zo slecht wandelt of vanwege uw
verderfelijke misdaden, familie van Israël,’ zegt de
Heer YaHWeH.’ (P)
(P) Het ‘zuiden’ verbrandt verzengend.

45. Het Woord van YaHWeH is naar mij toe gekomen,
sprekend:
46. ‘Mensenzoon richt uw aandacht op de weg naar het
zuiden, profeteer druppelsgewijs aan het zuiden,
aan het struikgewas, het (droge) gebied van de
Negeb.
47. Zeg tegen het struikgewas in de Negeb, luister naar
het Woord van YaHWeH, dit zei de Heer YaHWeH:
‘Kijk ik ben er, ik steek een vuur in u aan en dit
verteerde dan elke groene boom en elke droge
boom, de gloeiende vlammen zullen niet worden
uitgedoofd, alle vlakten van het zuiden tot het
noorden werden erdoor verzengd.
48. Dan zag alle vlees dat ik YaHWeH het aanstak en
het niet geblust zal worden. ’’
49. Toen zei ik: ‘Oh Heer YaHWeH, zij zeggen van mij:
‘Spreekt hij niet in raadsels?’’ (P)

Ezechiël 21.
(P) YaHWeH zal de rechtvaardige van de goddeloze afhakken.

1. Toen is het Woord van YaHWeH naar mij toe
gekomen, sprekend:
2. ‘Mensenzoon, richt nu uw aandacht op Jeruzalem
en profeteer druppelsgewijs tegen de heilige
plaatsen, tegen het land van Israël.
3. Dan zei u tegen het land van Israël, dit zei YaHWeH:
‘Kijk ik ben er, ik keer mij tegen u, ik trok mijn
zwaard uit zijn schede en dan hakte ik onder u de
rechtvaardige van de goddeloze af.
4. Omdat ik onder u de rechtvaardige van de
goddeloze afsnij, daarom is mijn zwaard uit de
schede getrokken, tegen alle vlees, vanaf het
zuiden tot in het noorden.
5. Zo wist alle vlees dat ik YaHWeH mijn zwaard uit
de schede trok en het zal er niet in terug gestoken
worden.’’ (S)
(G) Kreun vanwege het angstwekkende nieuws over wat komt.

6. ‘‘En u mensenzoon, kreun alsof uw vliezen
gebroken zijn, en kreun verbitterd in hun
aanwezigheid.
7. En dan gebeurde het, als zij tegen u gezegd zullen
hebben: ‘Waarom kreunt u zo?’ Dan zei u:
‘Vanwege het nieuws over wat komt, dat elk hart
deed versmelten en alle handen deed verslappen,
dat elke geest deed bezwijken en het water langs
alle knieën zal laten lopen, kijk, het komt eraan en
dan gebeurde het,’ zegt de Heer YaHWeH.’ (P)
(P) De heersstaf, het zwaard van mijn Zoon verwerpt u. Het zal drie
keer bliksemend komen.

8. Het Woord van YaHWeH is weer naar mij toe
gekomen, sprekend:
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9. Mensenzoon, profeteer en dan zei u, dit zei
YaHWeH: ‘Zeg: ‘Een zwaard, een zwaard is
geslepen en ook gepolijst!
10. Het is voor de slacht, voor de slacht is het geslepen,
om velen als de bliksem geslagen te hebben is het
gepolijst, of zullen wij blij geweest zijn met de
heersstaf van mijn Zoon, wijst U alle bomen af?
11. Hij heeft deze overhandigd om kaal te slaan, voor
het gebruik werd ze geslepen en gepolijst, om in
handen te geven van de vernietiger.
12. Schreeuw het uit en jammer mensenzoon. Want
deze keerde zich tegen mijn volk, tegen alle
heersers van Israël, ze werden overgeleverd aan
het zwaard, samen met mijn volk, sla u daarom op
de heup.
13. Want dit was een test, want wat als zelfs de
heersstaf die veracht wordt er niet geweest zou
zijn?’ Zegt de Heer YaHWeH. (P)
14. En u mensenzoon, profeteer, sla de ene handpalm
tegen de andere en laat het zwaard de derde keer
dubbel zo hard zijn, het zwaard dat doorboord, dat
is het zwaard dat de invloedrijken die zich privé
afgezonderd hebben doorboord.
15. Dan bezwijken al hun harten, met vele
struikelblokken voor al hun poorten, ik gaf het
slachtzwaard! Wee! Het werkt zo snel als de
bliksem, de bedekkende kleding afslachtend.
16. Ga scherp naar rechts, richt u naar links! Daar waar
uw blik op gericht is.
17. Ook ik, ik zal mijn ene handpalm in de andere
geslagen hebben, dan bracht ik mijn woede tot
uitdrukking, ik YaHWeH beloofde het.’’ (P)
(P) Niet via de weg van de ‘overvloed’ maar via de weg van de
‘stamgenoot,’ komt ‘de verwarring’ het gericht over ‘de stad van
vrede’ voltrekken.

18. Het Woord van YaHWeH is weer naar mij toe
gekomen, sprekend:
19. ‘U mensenzoon, stel uzelf twee wegen voor
waarlangs het zwaard van de koning van Babylon
komt, beide zullen ze uit één land gekomen zijn,
snij (markeer) met de hand het begin van de weg
naar de stad af, snij af!
20. U moet een weg waarlangs het zwaard komt
bepaald hebben, via Rabba (groot), bij de zonen
van Ammon (incest), (of) via Juda (lofzang) en het
versterkte Jeruzalem.
21. Want de koning van Babel stond op een kruispunt
van wegen, aan het begin van twee wegen, met
waarzeggerij schudde hij de pijlen, de terafim
(familieafgod) raadpleegde hij, de lever bezag hij.
22. Aan zijn rechterkant viel het waarzeggend lot op
Jeruzalem, om met stormrammen een doorbraak te
forceren, door een geschreeuw op te zetten en de
stormrammen tegen de poorten te plaatsen, om
een belegeringswal op te werpen en een wal te
bouwen.
23. Dan is dat in hun ogen een waardeloze
waarzeggerij, de bezweringen die zij bezweren,
maar toch herinnert hij zich het onrecht waardoor
zij toch tot de inname overgaat. (P)
24. Daarom zei de Heer YaHWeH dit: ‘Om u uw onrecht
te blijven herinneren, daarom liggen uw
overtredingen bloot en daarom zijn uw zonden
zichtbaar, zodat u zich alles wat u doet herinnert
zult u met de tak (staf) geknecht zijn.’ (P)
25. En u, verslagen slechte vorst van Israël, over wie
het eind van zijn onrechtvaardige dagen kwam. (S)
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26. Dit zei de Heer YaHWeH: ‘Verwijder de diadeem en
zet de kroon af, dit is niet om de vernederde te
verhogen, maar om de verhoogde te vernederen.
27. Een puinhoop! Een puinhoop! Een puinhoop zal ik
ervan gemaakt hebben! Bovendien gebeurde dit
niet totdat hij die rechtspreekt komt, dán
veroorzaakte ik het.’’ (P)
(P) Ook de ‘stamgenoten’ worden door het zwaard geveld.

28. ‘En u mensenzoon, profeteer en dan zei u, dit zei
de Heer YaHWeH tot hun schande tegen de zonen
van Ammon (incest), dan zei u: ‘Het zwaard, het
getrokken zwaard! Slachtende kaalslag, zo snel als
de bliksem wordt er een einde aan gemaakt!
29. Terwijl zij nog nietswaardige visioenen schouwen,
terwijl zij u nog een leugen voorspellen en u een
godsspraak voorleggen, worden de misdadigers
gedood, wiens dag aanbrak, het einde van het
onrecht.
30. Keer terug naar uw schede, naar de plaats waar u
geschapen bent, in uw geboorteland zal ik gericht
over u gehouden hebben.
31. Dan goot ik mijn woede over u uit, het vuur van
mijn woede zal ik over u doen oplaaien, dan gaf ik
u in handen van verterende mensen die bedreven
zijn om te verwoesten.
32. Brandstof voor het vuur zult u geworden zijn, uw
bloed zal in de aarde gelopen zijn, aan u zal niet
meer gedacht worden, want ik YaHWeH beloofde
dit.’’ (P)

Ezechiël 22.
(P) Het oordeel over Jeruzalem, de stad vol bloedvergieten, onrecht
en overspel.

1. Het Woord van YaHWeH kwam naar mij toe,
sprekend:
2. ‘En u mensenzoon, wilt u als rechter over de
bloedstad opgetreden zijn, zult u een oordeel
geveld hebben? Dan maakte u al haar gruwelen
bekend.
3. Dan zei u, dit zei de Heer YaHWeH: ‘Deze stad
vergiet bloed in haar midden, tot haar tijd komt,
ze maakte afgoden in haar nadeel om haarzelf te
verontreinigen.
4. Aan het deel van het bloed dat u vergoot was u
schuldig en door de afgoden die u maakte werd u
verontreinigd. U heeft uw dagen dichterbij laten
komen en bent op jaren gekomen, daarom wees ik
u verachtelijk toe aan de samenlevingen, tot spot
van de hele aarde.
5. Zij die veraf en dichtbij u zijn zullen u belachelijk
gemaakt hebben, uw verontreinigde naam, met
veel lawaai.
6. Kijk naar de heersers van Israël, ieder gebruikte
zijn macht om bloed te vergieten.
7. Vader en moeder verachtten zij, de vreemdeling in
uw midden persten zij af, de wees en de weduwe
onder u onderdrukten zij.
8. Mijn heiligheid verachtte u en mijn rustdagen
beschouwde u als niets bijzonders.
9. Kwaadsprekers die bloed vergoten zijn onder u, op
de bergen vraten zij en in uw midden pleegden zij
ontucht.
10. Onder u werd de naaktheid van een vader getoond,
onreine immoraliteit vernederde u.
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11. De één deed gruwelijke dingen met de vrouw van
zijn naaste, de ander misbruikte en onteerde zijn
schoondochter, weer een ander vernederde zijn
zus, de dochter van zijn vader in uw midden.
12. Omkoperij werd in uw midden gepleegd, met als
doel om bloed te vergieten, rente en bonussen nam
u aan, u heeft u verrijkt door afpersing, ten koste
van uw naaste en mij vergat u,’ zegt de Heer
YaHWeH.
13. ‘Kijk, ik sloeg met mijn bestraffende Hand tegen
de onrechtvaardige winst die u maakte en tegen
het bloed dat u in uw midden deed vloeien.
14. Zou uw hart het nog aankunnen, kunnen uw handen
de kracht nog opgebracht hebben in de dagen dat
ik tegen u optreed? Ik YaHWeH beloofde het en dan
deed ik het ook.
15. Dan verstrooide ik u onder de volken, zaaide u uit
over de landen en maakte een einde aan die
onreinheid in u.
16. Zo ontheiligde u uw erfenis, voor de ogen van de
samenlevingen wist u dan dat ik YaHWeH ben.’ (P)
(G) Jeruzalem wordt als slakken midden in de oven gelouterd.

17. Het Woord van YaHWeH is naar mij toe gekomen,
sprekend:
18. ‘Mensenzoon, werd het huis van Israël zoals
metaalslakken? Zij werden allemaal als tin en
brons, ijzer en lood in het binnenste van de oven,
zij zijn als zilverslakken. (S)
19. Daarom zei de Heer YaHWeH dit: ‘Omdat u
allemaal als metaalslakken bent, daarom kijk ik
ben er, ik verzamel u in het centrum van
Jeruzalem,
20. ik verzamel u zoals zilver, brons, ijzer, lood en tin
in het fornuis, om er vuur in te blazen, zodat het
smelt, zo zal ik u verzameld hebben, vanuit mijn
boosheid en woede, dan liet ik u daar achter en
smolt u.
21. Dan verzamelde ik u en wakkerde het vuur van mijn
woede over u aan, in het centrum ervan werd u dan
gesmolten.
22. Zoals zilver in het midden van de oven gesmolten
wordt, zo zult u in het centrum gesmolten worden
en zult u weten dat ik YaHWeH mijn woede over u
uitstortte.’’ (P)
(P) Tegen de samenzwerende profeten en leiders die het volk
verdrukken en voorliegen. Omdat niemand in de bres springt
vernietig ik hen.

23. Het Woord van YaHWeH is naar mij toe gekomen,
sprekend:
24. ‘Mensenzoon, zeg tegen haar: ‘U bent een land dat
niet zuiver is, op de dag van toorn wordt u niet
beregend.
25. De profeten in haar midden zweren samen, als een
brullende leeuw verscheuren zij hun prooi. Zielen
verslonden zij, de rijkdommen en edelstenen
hebben zij meegenomen, de weduwen in hun
midden maakten zij talrijk.
26. Haar priesters deden mijn wet geweld aan en ze
hebben mijn heiligheid gewoontjes geacht. Tussen
heilig en gewoon hebben zij geen onderscheid
gemaakt. Over zuiver en onzuiver dachten zij niet
na. Voor mijn rustdagen sloten zij hun ogen en ik
ben als iets gewoons onder hen geworden.
27. De bestuurders in haar zijn als verscheurende
wolven die bloed vergieten en zielen vernietigen
om onrechtvaardige winst te behalen.
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28. Haar profeten voorzagen zichzelf van een gladde
buitenkant, zij schouwen onzinnige visioenen en
voorspellen leugens aan hen., sprekend: ‘Dit zei de
Heer YaHWeH,’ terwijl YaHWeH niet sprak.
29. De mensen in het land oefenden druk uit en
roofden, zij onderdrukten de armen en
behoeftigen, de vreemdeling behandelden zij
onrechtvaardig.
30. Ik heb onder hen naar een man die een muur kan
bouwen gezocht, die in de bres kan springen voor
mij, zodat ik het land niet behoef te vernietigen,
maar ik vond hem niet.
31. Daarom heb ik mijn kwaadheid over hen uitgestort,
met het vuur van mijn woede verteerde ik hen. Hun
wandel deed ik op hun hoofden neerkomen,’ zegt
de Heer YaHWeH.’ (P)

Ezechiël 23.
(G) ‘De afgodentent’ en ‘mijn tent’ (Ohola en Oholiba, Samaria en
Jeruzalem) plegen overspel.

1. Het Woord van YaHWeH is naar mij toe gekomen,
sprekend:
2. ‘Mensenzoon, er waren twee vrouwen, de dochters
van één moeder.
3. Zij hebben in Egypte (het fort) gehoereerd, in hun
jeugd hoereerden zij daar. In hun maagdelijke
borsten werd geknepen, hun tepels werden betast.
4. Zij heetten Ohola (haar afgodentent), de oudste,
en haar zus Oholiba (mijn tent is in haar), zij zijn
de mijne geworden en hebben zonen en dochters
gebaard. De betekenis van Ohola (de afgodentent)
is Samaria en die van Oholiba (mijn tent is in haar)
is Jeruzalem.
5. Ohola (de afgodentent) heeft tegen mij gehoereerd
terwijl zij van mij is, zij heeft naar haar minnaars
gehunkerd, naar Assyrië (gelukkig wandelend) dat
aan haar verwant is.
6. Stadhouders gekleed in donkerpaars, met
aantrekkelijke jonge mannen als opzichters, allen
zijn zij ruiters te paard.
7. Zij heeft zich als hoer aan hen gegeven, de
uitverkoren zonen van Assyrië. Met ieder van hen,
ieder waar zij naar hunkerde en met al hun afgoden
vervuilde zij zichzelf.
8. Ook de overspeligheden van Egypte liet zij niet los,
want met hen had zij gemeenschap in haar jeugd,
zij betastten haar maagdelijke borsten en hebben
hun ontucht over haar uitgestort.
9. Daarom gaf ik haar over aan haar minnaars, in
handen van de zonen van Assyrië naar wie zij
smachtte.
10. Die ontblootten haar schaamte, namen haar zonen
en dochters mee en doodden haar met het zwaard.
Zij maakte naam onder de vrouwen, door het
oordeel dat zij over haar voltrokken. (S)
11. Haar zus Oholiba (mijn tent is in haar) heeft dit
gezien, zij is nog verleidelijker geworden door haar
onbedwingbare lust en haar overspel is groter dan
die van haar zus.
12. Zij hunkerde naar de zonen van Assyrië, de
gouverneurs en opzieners aan wie zij verwant is,
perfect geklede ruiters, stuk voor stuk
aantrekkelijke jonge mannen die hun paarden
berijden.
13. En ik heb gezien dat zij verontreinigd werd, allebei
dezelfde weg.
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14. Zij heeft nog meer overspeligheden toegevoegd,
want zij heeft de uit de muur gehakte mannen
bekeken,
beelden
van
de
Chaldeeën
(ontwikkelaars), rood uitgebeiteld.
15. Gekleed met gordels om hun heupen, met
uitbundige tulbanden op hun hoofd, zoals heersers
zich tonen, ieder van hen lijkt op de zonen van
Babel in hun geboorteland Chaldea.
16. Zij heeft naar hen gehunkerd, om hen in de ogen
te kijken en heeft boodschappers naar hen in
Chaldea gestuurd.
17. De zonen van Babel zijn naar haar toe gekomen,
naar haar liefdesnestje en zij hebben haar met hun
ontucht verontreinigd, terwijl zij zich met hen
verontreinigd heeft, heeft haar ziel zich van hen
losgemaakt.
18. Openlijk heeft zij haar ontucht gepleegd en haar
eigen naaktheid ontbloot, toen heeft mijn ziel zich
ook van haar losgemaakt, net zoals mijn ziel zich
losgemaakt had van haar zus.
19. En zij heeft haar hoererij vermeerderd, door zich
specifiek de dagen dat zij overspel bedreef in het
land van Egypte te herinneren.
20. Zij heeft gehunkerd om hun bijvrouw te zijn, wier
lichaam overeenkomt met dat van ezels en zij
ontladen als paarden.
21. Juist de slechte ideeën uit haar jeugd heeft zij
gemist, dat zij uw tepels betasten vanwege uw
jeugdige borsten.’ (S)
(G) ‘Mijn tent’ wordt door haar minnaars vernederd.

22. ‘Daarom zei de Heer YaHWeH dit Oholiba (mijn
tent is in haar): ‘Kijk ik ben er, ik zal uw eigen
minnaars van wie uw ziel zich losmaakte
opgewonden maken over u, dan liet ik ze van alle
kanten naar u toe komen.
23. De zonen van Babel (verwarring) en alle Chaldeeën
(ontwikkelaars), Pekod (aandacht), Soa (rijk), Koa
(beperkend) en alle zonen van Assyrië (blije
wandel), met hun mooie jonge mannen,
gouverneurs, opzieners, de derde rang en de
ondergeschikten, ieder berijdt zijn paard.
24. Dan kwamen zij bewapend naar u toe, met
strijdwagens en karren, met een menigte aan
volken, met grote en kleine schilden en helmen
zullen zij u ingesloten hebben, dan gaf ik hen het
oordeel in handen en op basis van hun recht
berechtten zij u dan.
25. Dan wekte ik mijn jaloersheid tegen u op en
handelden zij uit woede met u, uw neus en oren
zullen zij verwijderd hebben, en wat van u
overblijft zal door het zwaard gevallen zijn. Uw
zonen en dochters zullen zij meegenomen hebben
en wat van u overblijft zal door het vuur verteerd
zijn.
26. Dan rukten zij u de kleren van het lijf, en namen al
uw sieraden af.
27. Zo stopte ik de slechte ideeën en het Egyptische
overspel van u, u zult niet langer een oogje op hen
of op Egypte gehad hebben, u zult er niet meer aan
gedacht hebben.’ (S)
28. Want de Heer YaHWeH zei dit: ‘Kijk ik ben er, ik
lever u uit in handen van degenen die u haatte, in
handen van degene van wie uw ziel zich losmaakte.
29. Haatdragend traden zij dan tegen u op, al uw
rijkdom namen zij af en ze lieten u berooid en
naakt achter, dan werd de schaamte van uw
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overspeligheden blootgelegd, net als uw ontucht
en hoererijen.
30. Deze dingen doen ze met u wanneer u de
samenlevingen als een hoer achternaloopt, want u
verontreinigde u met hun afgoden.
31. U wandelde langs hetzelfde pad als uw zus en ik gaf
haar beker in uw handen.’ (S)
32. Dit zei de Heer YaHWeH: ‘U zult de diepe en ruime
beker van uw zus leeggedronken hebben. U zult
uitgelachen en bespot zijn, want de inhoud is
groot.
33. Met dronkenschap en ellende zult u vervuld
worden, de huiveringwekkende en verwoestende
beker, de beker van uw zus Samaria.
34. Dan dronk u haar uit tot ze leeg was, en zult u het
aardewerk aan stukken gebroken hebben en uw
borsten afgerukt hebben, want ik beloofde het,’
zegt de Heer YaHWeH. (S)
35. Daarom zei de Heer YaHWeH dit: ‘Omdat u mij
vergat en u mij achter u gelaten heeft, draag
daarom de schande van uw overspeligheden!’’ (S)
(G) ‘Mijn tent’ en ‘de afgodentent’ worden door hun afgoderij
veroordeeld.

36. YaHWeH heeft tegen mij gezegd: ‘Mensenzoon,
zult u Ohola en Oholiba veroordeeld hebben? Maak
hen dan hun eigen gruwelen bekend,
37. want zij pleegden overspel en bloed kleeft aan hun
handen. Met hun eigen afgoden pleegden zij
overspel, zelfs de kinderen die zij aan mij baarden
hebben zij als voedsel aan hen doen verdwijnen.
38. Ook dit deden zij mij nog aan, zij ontheiligden mijn
heiligdom en mijn eigen rustdagen beschouwden
zij als gewone dagen.
39. En op het moment dat zij hun eigen kinderen voor
hun afgoden slachten, zijn zij mijn heiligdom
dezelfde dag nog binnengegaan om het te
ontheiligen, kijk, dat deden zij midden in mijn
huis.
40. Verder hebben zij ook mannen van ver laten
komen, naar wie zij een bode toesturen. En zij,
voor wie u zich waste, uw ogen opmaakte en
sieraden omdeed, kwamen.
41. U zat daar op een prachtig bed met een gedekte
tafel ervoor. Mijn reukwerk en mijn olie had u erop
gezet.
42. Dan klinkt het geluid van een menigte die bij haar
op zijn gemak is, een menigte mannen uit de
mensheid, dronken Sabeeërs (dronkaards) uit de
woestijn, met armbanden om hun polsen en
prachtige kronen op hun hoofd.
43. En ik heb over degene die uitgeput is door haar
hoererijen gezegd: ‘Nu zullen zij met haar
hoereren en zij met hen.’
44. Zij zijn tot haar gekomen, zoals zij komen tot een
vrouw die hoereert, zo kwamen zij tot Ohola en
Oholiba, de overspelige vrouwen.
45. Rechtvaardige mannen zullen hen berecht hebben
met het oordeel van een overspeelster en het
oordeel over vrouwen die bloedvergieten, want
overspelig zijn zij en bloed kleeft aan hun handen.’
(S)
(P) Hen overkomt de steniging, het rechtvaardig oordeel van een
overspeelster.

46. ‘Want de Heer YaHWeH zei dit: ‘Ik laat een
menigte naar haar optrekken en geef hen over aan
mishandeling en plundering.
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47. De menigte stenigde hen dan met stenen en haalde
hen met hun zwaarden neer. Ook hun zonen en
dochters zullen zij gedood hebben en hun huizen
met vuur verbrand hebben.
48. Zo stopte ik de overspeligheden in het land, zodat
de vrouwen niet op dezelfde manier geleerd werd
om uw overspel nagedaan te hebben.
49. Dan deden zij uw overspel op u neerkomen en
droeg u de zonde van uw afgoderij, zo wist u dat ik
YaHWeH ben.’’ (P)

Ezechiël 24.
(G) De kokende roestende (vanwege het overspel) pot met vlees (de
familie van Israël) gaat door het vuur verloren vanwege hun
wandel en daden.

1. In het negende jaar, op de tiende dag van de tiende
maand, is het Woord van YaHWeH naar mij toe
gekomen, sprekend:
2. ‘Mensenzoon, schrijf voor uzelf de dag, deze dag
op.
3. Vertel een gelijkenis over de familie van Israël,
vertel hen de volgende gelijkenis, dit zei de Heer
YaHWeH: ‘Zet de pan op en doe er water in.
4. Werp de ingrediënten er samen in, alleen goede
ingrediënten, de lende en de schouder, vul ze met
de beste ledematen.
5. Neem het beste uit de kudde, leg de botten aan de
onderkant. Breng het goed aan de kook tot de
beenderen erin gaar werden.’ (S)
6. Daarom zei de Heer YaHWeH dit: ‘Wee de
bloedstad, de verroeste pot, wiens roet niet te
verwijderen was. Haal ze stuk voor stuk eruit, dan
bleef geen portie achter.
7. Want het bloed zat er nog in, op een gladde rots
vergoot zij dat, zij liet het niet in de grond
weglopen om het met stof te bedekken.
8. Zo wekt zij woede op en vraagt ze om vergelding,
dus gaf ik haar eigen bloed aan de gladde rots, het
blijft onafgedekt’ (P)
9. Daarom zei de Heer YaHWeH dit: ‘Wee de
bloedstad, ook ik zal de brandstapel opgehoogd
hebben.
10. Haal meer hout, het vuur is aan, het vlees is klaar,
de kruiden geven het smaak, en de botten zullen
verbrand zijn.
11. Ze blijft droog op de kolen staan, zodat zij heet
geworden zal zijn en het brons roodgloeiend, dan
smolt zij erin weg, haar vervuiling en roest
verterend.
12. Zij tobde zich met moeite af, maar het vele roest
is niet weg te krijgen, haar roest zal in het vuur
verbrand zijn.
13. Uw vervuiling ligt in uw overspel, daarom reinigde
ik u, toch werd u niet schoon, van uw aantasting
zult u niet meer gereinigd worden, zo lang ik mijn
eigen woede op u koel.
14. Ik YaHWeH beloofde dit, het komt eraan en dan
deed ik dat. Ik zal het niet laten lopen en zal niet
gespaard hebben. Ik zal geen medelijden gehad
hebben, dan spraken zij recht op grond van uw
wandel en daden,’ zegt de Heer YaHWeH.’ (P)
(HG) Ezechiël rouwt niet om het verlies van zijn vrouw. Zo zal
Jeruzalem daar ook niet toe in staat zijn.

15. Het Woord van YaHWeH is naar mij toe gekomen,
sprekend:
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16. ‘Kijk ik ben er mensenzoon, ik neem het eigen
verlangen van uw ogen met een pestziekte van u
af, toch mag u er niet om rouwen en huilen, uw
tranen mogen niet gekomen zijn.
17. Klaag in stilte, u zult geen rouw voor de dode
bedreven hebben. Bind uw tulband om, u zult uw
schoenen aan uw voeten gedaan hebben en uw snor
niet bedekt hebben, u zult het brood dat mensen
eten niet gegeten hebben.’
18. ’s Morgens heb ik het volk toe gesproken, mijn
vrouw is in de avond gestorven en de volgende
morgen heb ik gedaan wat mij was opgedragen.
19. Het volk heeft tegen mij gezegd: ‘Kunt u ons
vertellen wat het voor ons betekent wat u doet?’
20. En ik heb hen geantwoord: ‘Het Woord van YaHWeH
is naar mij toe gekomen, sprekend:
21. ‘Zeg tegen de familie van Israël, dit zei de Heer
YaHWeH: ‘Kijk ik ben er, ik zal mijn eigen
heiligdom als iets gewoons behandelen, de trots
van uw kracht, het verlangen van uw ogen, dat wat
u met hart en ziel liefheeft. Uw zonen en dochters
die u verwaarloosde zullen door het zwaard
gevallen zijn.
22. Dan deed u wat ik deed, u zult de snor niet bedekt
hebben, het brood wat mensen eten niet gegeten
hebben.
23. Dan draagt u de tulbanden op uw hoofd, uw
schoenen aan uw voeten en zult u niet gerouwd of
gehuild hebben, dan kwijnde u weg in uw
slechtheid, de een kreunde naar de ander van de
pijn.
24. Zo werd Ezechiël een voorbeeld voor u. Alles wat
hij deed zult u ook gedaan hebben, als het zover is
dan wist u dat ik de Heer YaHWeH ben.’’’ (S)
25. ‘En wat u betreft mensenzoon, zal ik op die dag
niet hun veilige burcht, hun blijdschap en trots, het
verlangen van hun ogen en de schat van hun ziel
van hen afnemen? Hun zonen en dochters!
26. Op die dag zal hij die ontsnapt is naar u toe
gekomen zijn en u de boodschap brengen.
27. Op die dag zal uw mond tot uw eigen ontsnapping
geopend worden, dan zult u gesproken hebben en
niet langer stom geweest zijn. Zo was u een teken
voor hen en wisten zij dat ik YaHWeH ben.’ (S)

Ezechiël 25.
(P) Wegens het spotten met Israël worden ‘de stamgenoten’ met de
‘vader’ en de ‘satyr’ vanaf het ‘verlaten huis’ tot het ‘huis van
Baäl’ overgegeven aan de zonen uit het oosten.

1. Het Woord van YaHWeH is naar mij toe gekomen,
sprekend:
2. ‘Mensenzoon, richt uw aandacht op de zonen van
Ammon (incest) en profeteer tegen hen.
3. Dan zei u tegen de zonen van Ammon, luister naar
het Woord van de Heer YaHWeH, dit zei de Heer
YaHWeH: ‘Omdat u gezegd heeft: ‘Ha ha!’ Tegen
mijn heiligdom toen het ontwijd werd en tegen het
land van Israël toen het vernietigd werd en tegen
de familie van Juda toen zij verbannen werd.
4. Kijk ik ben er, daarom is het dat ik u aan de zonen
uit het oosten in bezit geef, dan zetten zij hun
tentkampen te midden van u op en vestigden hun
woonplaats onder u. Zij zullen uw vruchten
gegeten hebben en zij zullen uw melk gedronken
hebben.
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5. Dan maakte ik Rabba (groots) tot weidegrond voor
de kamelen, de zonen van Ammon tot een
rustplaats voor de kudden, dan wist u dat ik
YaHWeH ben.’ (S)
6. Want de Heer YaHWeH zei dit: ‘Omdat u van
vreugde in uw handen klapt en met uw voeten
stampt, met een ziel vol minachting tegen het land
van Israël.
7. Kijk ik ben het die mijn eigen Hand naar u
uitstrekte en u aan de samenlevingen prijsgaf. Ik
sloeg u neer tussen de volken en bracht u ter dood
in die landen, ik zal u uitgeroeid hebben, dan wist
u dat ik YaHWeH ben.’ (S)
8. Dit zei de Heer YaHWeH: ‘Omdat Moab (mijn vader)
en Seïr (duivelse bok) zeggen: ‘Kijk, de familie van
Juda is net als de andere samenlevingen,’
9. daarom kijk ik ben er, ik open de kleding van Moab,
de ene stad na de andere, vanaf de grens tot de
trots van het land Beth Jeshimoth (verlaten huis),
Baäl-meon (huis van Baäl), en Kirjathaïm
(dubbelstad).
10. Door de zonen van het oosten, samen met de zonen
van Ammon gaf ik hen in bezit, zodat de zonen van
Ammon niet meer onder de samenlevingen
herinnerd zullen worden.
11. Over Moab zal ik oordelen geveld hebben en dan
wisten zij dat ik YaHWeH ben.’’ (S)
(P) De rossige broer van Israël die wraak op Juda genomen heeft, zal
vanaf het zuiden tot het laagland door het zwaard geveld
worden, Israël zal zelf wraak nemen.

12. ‘Dit zei de Heer YaHWeH: ‘Omdat Edom (rode
aarde) wraak op de familie van Juda neemt,
hebben zij een grove overtreding gepleegd doordat
zij wraak op hen namen.’
13. Daarom zei de Heer YaHWeH dit: ‘Ik stak mijn Hand
naar Edom uit en dan roeide ik elk mens en dier uit,
dan liet ik haar braak liggen. Vanaf Teman (het
zuiden) tot Dedan (het laagland) zullen zij door het
zwaard geveld worden.
14. Dan gaf ik mijn wraak in handen van mijn volk
Israël, dan realiseerden zij mijn boosheid en woede
in Edom en leerden zij mijn wraak kennen,’ zegt
de Heer YaHWeH.’ (P)
(P) YaHWeH neemt wraak op de ‘immigranten’ en ‘beulen’ die langs
de kust wonen.

15. Dit zei de Heer YaHWeH: ‘Omdat de Filistijnen
(immigranten) uit wraak handelen en vanuit
minachting in hun ziel wraak nemen, door met
eeuwigdurende haat te vernietigen.’
16. Daarom zei de Heer YaHWeH dit: ‘Kijk ik ben er, ik
steek mijn Hand naar de Filistijnen uit, en dan
sneed ik de Keretieten (beulen) af, dan bracht ik
de rest langs de zeekust ter dood.
17. Grote wraak oefende ik op hen uit, met hevige
bestraffingen, dan wisten zij dat ik YaHWeH ben,
als ik mijn woede op hen koel.’ (S)
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Ezechiël 26.
(P) Een ‘mengeling van verwarring’ vernietigd de ‘rots’ die tegen de
‘basis van vrede’ ‘Ha, Ha!’ zegt. Deze ‘kei’ heeft de deur naar de
volken gesloten en zal geplunderd worden. Zij daalt af in de put
der aarde en is eeuwig onvindbaar.

1. Op de eerste van de maand van het elfde jaar is het
gebeurd dat het Woord van YaHWeH naar mij toe
gekomen is, sprekend:
2. ‘Mensenzoon omdat Tyrus (de rots) tegen
Jeruzalem zei: ‘Ha ha!’ werd zij verpletterd, de
deur van de volken sloot zij voor mij, ik zal
tevreden geweest zijn als zij verwoest werd.’
3. Daarom zei de Heer YaHWeH dit: ‘Kijk, ik ben
tegen u Tyrus, vele samenlevingen stookte ik tegen
u op, als de golven van de zee komen zij op.
4. Dan verwoestten zij de muren van Tyrus en haalden
zij haar torens neer, dan poetste ik zelfs het stof
van haar af en maakte haar tot een gladde rots.
5. Een plaats waar visnetten gedroogd worden zal zij
langs de zee geworden zijn, want ik beloofde het,’
zegt de Heer YaHWeH, ‘dan werd zij door de
samenlevingen geplunderd.
6. Haar dochters die de scepter in huis zwaaien zullen
door het zwaard gedood worden, dan wisten zij dat
ik YaHWeH ben.’ (P)
7. Want de Heer YaHWeH zei dit: ‘Kijk ik ben er, ik
breng Nebukadnessar, de koning van Babel, uit het
noorden naar Tyrus toe, een koning van koningen,
met paarden en strijdwagens, met ruiters en een
grote menigte voetvolk.
8. Hij zal uw dochters die de scepter in huis zwaaien
met het zwaard gedood hebben, dan plaatste hij
schansen tegenover u en wierp een wal tegen u op,
dan werd een schilddak tegen u aan geplaatst.
9. Zijn stormram zal hij tegen uw muren gebeukt
hebben en met bijlen zullen uw torens gesloopt
zijn.
10. Zijn menigte aan paarden zal u als stof bedekt
hebben, door het geluid van zijn ruiters, wielen en
strijdwagens zullen uw muren getrild hebben, als
hij uw poorten binnengaat als een stad die door de
bres betreden wordt.
11. De hoeven van zijn paarden zullen al uw straten
platgestampt hebben, uw bewoners zullen zij met
het zwaard gedood hebben en uw krachtige pilaren
zullen op de grond zijn neergestort.
12. Dan maakten zij uw rijkdom buit en plunderden uw
handel, ze haalden uw muren neer en zullen uw
kostbare huizen vernield hebben. Uw stenen, uw
hout en uw stof zullen zij recht in het water
gegooid hebben.
13. Dan stopte de klank van uw gezang en zal het geluid
van uw harpen niet meer gehoord worden.
14. Dan maakte ik u als een gladde rots, een
droogplaats voor visnetten, u zult niet opnieuw
gebouwd worden, want ik beloofde het,’ zegt de
Heer YaHWeH.’ (S)
15. Dit zei de Heer YaHWeH tegen Tyrus: ‘Zullen de
continenten niet door het geluid van uw val
gebeefd hebben, het roepen van de gewonden als
zij afgeslacht worden, de afslachting in uw midden?
16. Alle heersers van de zee daalden dan van hun
tronen af, zij legden hun staatsiegewaad af en
zullen hun geborduurde kleren uitgedaan hebben,
trillend zullen zij als vloerbedekking platgelegen
hebben, zij zullen daar gebleven zijn, dan beefden
ze en waren stomverbaasd over u.
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17. Dan hieven zij een rouwklacht om u aan en zeiden
over u: ‘U die aan de zee woonde, hoe vergankelijk
was u!’ De bejubelde stad, die sterk boven de zee
uitsteeg, zij en haar bewoners die de afbrekers
waren van alle bewoners (rond de zee).
18. De continenten zullen gebeefd hebben op de dag
dat u valt, dan waren de in zee gelegen
continenten ongerust, op de dag dat u verdwijnt.’
(S)
19. Want de Heer YaHWeH zei dit: ‘Als ik u tot een
verwoeste stad maak, zoals de steden die
onbewoonbaar werden, als ik de afgrond omhoog
laat komen en veel water u overspoelde,
20. dan voerde ik u naar beneden, met hen die in de
put afdalen, naar het volk uit het verleden. Dan liet
ik u in de uiterste diepten van de aarde wonen, een
plaats die vanouds verwoestend is, samen met
iedereen die in de put afdaalt, zodat u geen
bewoners meer gehad zult hebben, en dan maakte
ik het land van de levenden uitstekend.
21. Ik zal u tot een verschrikking gemaakt hebben, u
zult er niet meer zijn. Zelfs als naar u gezocht zal
worden zult u voor eeuwig niet meer gevonden
worden,’ zegt de Heer YaHWeH.’ (S)

Ezechiël 27.
(P) De ‘rots’ / het keiharde fundament van de wereldhandel zal in
het hart van de zee neerdalen en eeuwig verdwijnen.

1. Het Woord van YaHWeH is naar mij toe gekomen,
sprekend:
2. ‘En u mensenzoon, draag een klaagzang voor Tyrus
op,
3. dan zei u tegen Tyrus: ‘O, u die bij de zeehaven
woont, handelaar van volken langs vele
continenten,’ dit zei de Heer YaHWeH: ‘ Tyrus, u
zei: ‘Mijn schoonheid is perfect.’
4. Uw grensgebied ligt midden in de zeeën, uw
bouwers voltooiden uw schoonheid.
5. Al uw planken hebben zij voor u van cipressenhout
uit Senir (de bergtop) gemaakt. Van een ceder uit
Libanon (witte bergen met de Hermon) hebben zij
uw mast gemaakt.
6. Van eiken uit Basan (vruchtbaar) maakten zij uw
riemen, uw dek was bekleed met planken, ingelegd
met ivoor, afkomstig van de dochters van Assyrië
(gelukkige wandelaars) en van de bewoners van de
continenten.
7. Uw vlag was gemaakt van fijn linnen met
borduurwerk uit Egypte, wapperend in violet en
paars, van de eilanden van Elisha (God van de
komende) kwam uw dekkleed.
8. Inwoners van Sidon (visvangst) en Arwad
(vrijbuiters) waren uw roeiers. Uw wijze
gezagvoerders kwamen bij uzelf vandaan Tyrus.
9. De vakmannen uit Gebal (bergketen) waren er
speciaal voor om uw beschadigde schepen te
herstellen. Alle zeeschepen en hun bemanning
werkten mee om handel met u te drijven.
10. Perzië (prachtig), Lud (strijd) en Put (de
boogschutters) maakten onderdeel uit van uw
leger, uit krijgslieden bestond u, het schild en de
helm die u op had toonden uw statie.
11. De zonen van Arwad (vrijbuiters) staan met uw
leger rondom op uw muren, krijgstorens bevonden
zich in u. Hun wapens hingen zij rondom aan uw
muren, uw schoonheid verfraaiden zij.
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12. Tarsis (edelsteen) drijft handel met u, vanuit hun
overvloedige rijkdom gaven zij zilver, ijzer, tin en
lood voor uw handelswaar.
13. Tubal (het wordt u gebracht), Jawan (wijn) en
Mesek (een zaaispoor) zijn uw handelaars, levende
zielen en bronzen potten gaven zij voor uw handel.
14. Uit de familie van Togarma (u zult haar breken)
ruilden zij paarden, strijdrossen en muilezels voor
uw handel.
15. Ook de zonen van Dedan (het laagland) zijn uw
handelaars, over vele continenten gaat uw
koopwaar van de hand. Ivoren slagtanden en
ebbenhout gaven zij als geschenk.
16. Ook Aram (het hoogland) is handelaar van uw vele
producten, met juwelen, paars geborduurd
handwerk, koralen en robijnen, betaalden zij voor
uw goederen.
17. Juda (lofprijs) en het land van Israël (God overwint)
zijn uw handelaars in graan uit Minnith (verdeling),
gebak, honing, olie en balsem betaalden zij voor
uw producten.
18. Damascus (het zwijgende pluche) handelt in de
vele producten die uit uw grote rijkdom
voortkwamen, met wijn uit Chesbon (vruchtbaar)
en witte wol.
19. Ook Dan (rechter) en Jawan (wijn) die op uw
handel af komen, gaven glanzend ijzer, kassie en
kalamus, dit alles behoorde tot uw koopwaar.
20. Dedan (het laagland) handelt voor u in dekkleden
voor ruiters.
21. Arabië (onvruchtbaar) en alle vorsten van Kedar
(het duister) handelen namens u in lammetjes,
rammen en geiten, ook u handelt daarin.
22. De handelaren van Seba (zevenvoudige eed) en
Rama (beving) waren uw handelaren in de
allerbeste specerijen en alle edelstenen, zij gaven
goud voor uw spullen.
23. Haran (smelten), Kanne (eretitel), en Eden
(weelde), de handelaren uit Seba (zevenvoudige
eed), Assur (gelukkig voortgaan) en Kilmad
(omheining) handelen ook voor u.
24. Zij handelen voor u in schitterende paarse
geborduurde kleding, in veelkleurige strak
geknoopte tapijten, ook touwen maken onderdeel
uit van deze handel van u.
25. Scheepslieden uit Tarsis verschepen de koopwaar,
zo bent u volgeladen, zeer zwaarbeladen, als de
spil van de zeeën.
26. Over vele wateren voerden uw roeiers u, de
oostenwind brak u, de spil van de zeeën.
27. Uw rijkdom en waren, uw handel, uw mariniers en
matrozen,
uw
bootswerkers
en
handelsondernemers, uw soldaten in het ruim en
de hele menigte die zich daar bevindt zal in het
hart van de zeeën vergaan zijn, op de dag dat u
valt.
28. Door het geluid van het geschreeuw van uw
matrozen zal de kust gebeefd hebben.
29. Zij verlieten het schip, iedereen die de roeispaan
hanteert, de mariniers en alle matrozen op zee, zij
zullen aan land gestaan hebben.
30. Dan verhieven zij hun stem tegen u en huilden zij
bitter, zij zullen stof over hun hoofd geworpen
hebben, in de as zullen zij zich gewenteld hebben.
31. Dan schoren zij zich volledig kaal om u en droegen
ze rouwkleren, dan hieven zij een bittere
rouwklacht over u aan, verbitterd huilend tot in de
ziel.
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32. ’s Morgens hieven zij dan een rouwklacht over u
aan en klaagden over u: ‘Wie is als Tyrus, wie is als
haar die zo stil in de zee ligt?’
33. Met het voortgaan van uw producten over de zeeën
stelde u vele volken tevreden. Met uw vele
rijkdommen en goederen verrijkte u de koningen
van de aarde.
34. Als u gebroken wordt zal uw handel diep op de
zeebodem liggen, iedereen in uw midden ging dan
mee in uw val.
35. Alle inwoners van de continenten waren dan met
stomheid geslagen om u, hun koningen werden
vreselijk bang, hun gezicht stond op onweer.
36. De handelaars van de volken floten u uit, u werd
afschrikwekkend en bestaat voor eeuwig niet
meer.’’ (S)

Ezechiël 28.
(P) De heerser van de ‘rots’ die zich een god waant wordt als
gewoon mens gedood.

1. Het Woord van YaHWeH is naar mij toe gekomen,
sprekend:
2. ‘Mensenzoon, zeg tegen de vorst van Tyrus, dit zei
de Heer YaHWeH: ‘Omdat uw hart arrogant was en
u gezegd heeft: ‘Ik ben god, in gezelschap van de
goden nam ik zitting, in het hart van de zeeën.’
Toch bent u een mens (Adam) en geen god, al heeft
u uw hart alsof een hart van goden gemaakt.
3. Kijk, u bent wijzer dan Daniël, geen geheim was
voor u verborgen.
4. Met uw wijsheid en begrip verrijkte u uzelf en zijn
goud en zilver in uw schatkamers opgeslagen.
5. Vanwege uw grote wijsheid en uw handel
vermenigvuldigde u uw rijkdom en door uw rijkdom
is uw hart hoogmoedig geworden.’ (S)
6. Daarom zei de Heer YaHWeH dit: ‘Omdat u uw hart
alsof een hart van goden maakt,
7. daarom kijk ik ben er, ik breng afschrikwekkende
vreemdelingen uit de samenlevingen naar u toe,
dan trokken zij het zwaard tegen de schoonheid
van uw wijsheid en maakten uw luister niets
bijzonders.
8. In de groeve zullen zij u af laten dalen en dan stierf
u een gewelddadige dood in het hart van de zeeën.
9. Zult u dan nog gezegd hebben: ‘Ik behoor tot de
goden,’ tegen hem die u vermoordt? Want u bent
een mens en geen god, in handen van wie u
onteert.
10. U zult de dood van onbesnedenen gestorven zijn,
door middel van een vreemdeling, want ik beloofde
dat,’ zegt de Heer YaHWeH.’ (S)
(P) De heerser van ‘de rots’ was een beschuttende Cherub die op de
aarde geworpen en over de aarde verstrooid is.

11. Het Woord van YaHWeH is weer naar mij toe
gekomen, sprekend:
12. ‘Mensenzoon, verhef een klaagzang over de vorst
van Tyrus en dan zei u tegen hem, dit zei de Heer
YaHWeH:
‘U verzegelt de maat (som) van volledige wijsheid
en totale schoonheid.
13. U was in Eden, de tuin van God, bedekt met allerlei
soorten edelsteen, sardis, topaas en diamant,
beril, onyx en jaspis, saffier, granaat en smaragd,
het vakmanschap van uw cymbalen en zettingen is
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van goud, op de dag van uw schepping was dit zo
voorbereid.
14. U bijzondere Cherub met een brede beschermende
zalving, ik plaatste u in het hoge heilige, god was
u, te midden van vurig edelgesteente wandelde u
rond.
15. Op de dag dat u geschapen bent gaat u
onberispelijk voort, tot er onrecht in u ontdekt
werd.
16. Door uw uitgebreide handel vulde uw binnenste
zich met onrechtvaardige winst en heeft u
gezondigd, daarom heb ik u onteerd van de berg
der goden en vernielde u beschermende Cherub, te
midden van de vurige edelstenen.
17. Uw hart was trots over uw schoonheid geworden, u
richtte uw wijsheid te gronde vanwege uw luister.
Ik wierp u op aarde, voor de aanblik van koningen
leverde ik u uit, dan zien zij u.
18. Vanwege
uw
vele
misdaden,
door
uw
onrechtvaardige handel, ontheiligde u uw
heiligdommen. Daarom heb ik een vuur uit uw
innerlijk naar buiten doen komen, wat u verteerde,
en heb ik u tot as over de aarde gemaakt, voor de
ogen van allen die u zien.
19. Iedereen die u kent onder de volken was met
stomheid geslagen over u, een verschrikkelijke
gebeurtenis werd u en in eeuwigheid bent u niets
meer waard.’’ (P)
(PG) De ‘vissenvangers’ worden berecht en ter dood gebracht. Zij zijn
voor Israël als een stekende doornstruik.

20. Het Woord van YaHWeH is naar mij toe gekomen,
sprekend:
21. ‘Mensenzoon richt uw aandacht op Sidon
(visvangst) en profeteer tegen haar.
22. Dan zei u, dit zei de Heer YaHWeH: ‘Kijk, ik ben
boven u Sidon en dan werd ik in uw midden
verheerlijkt, zo wist u dat ik YaHWeH ben, als ik
mijn oordelen over haar vel en door haar geheiligd
werd.
23. Dan zond ik de pest en het bloed haar straten in, in
haar midden dan vielen de doden aan alle kanten
door het zwaard en wisten zij dat ik YaHWeH ben.
24. En het huis van Israël zal niet langer een stekende
doornstruik of een pijnlijke doorn geweest zijn
voor iedereen die hen omringt en hen minacht, dan
wisten zij dat ik YaHWeH ben.’’ (S)
(P) YaHWeH velt Zijn oordelen over iedereen die Jakob haat, Israël
zal weer veilig wonen.

25. ‘Dit zei de Heer YaHWeH: ‘Als ik het huis van Israël
uit de volken waaronder zij verstrooid werden
verzamel en voor de ogen van de samenlevingen in
hen geheiligd werd, dan woonden zij op hun land
(adamah) dat ik aan mijn dienaar Jakob gaf.
26. Dan woonden zij er veilig, bouwden huizen en
plantten wijngaarden. Ja, zij woonden veilig als ik
mijn oordelen vel over iedereen uit hun omgeving
die hen minacht, dan wisten zij dat ik hun God
YaHWeH ben.’ (S)
Van het tiende tot het twaalfde jaar van de
ballingschap krijgt Ezechiël deze visioenen:
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Ezechiël 29.
(G) Hoogmoedige Farao is als de gevangen zeedraak.

1. Op de twaalfde dag van de tiende maand, van het
tiende jaar, is het Woord van YaHWeH naar mij toe
gekomen, sprekend:
2. ‘Mensenzoon, richt uw aandacht op Farao, de
koning van Egypte en profeteer tegen hem en tegen
heel Egypte (de muur).
3. Spreek en dan zei u, dit zei de Heer YaHWeH: ‘Kijk,
ik sta boven u Farao, koning van Egypte, zeedraak
(Tanniyn) die in de Nijlarmen ligt, die zei: ‘Dit is
mijn rivier, ik heb ze gemaakt.’
4. Dan sloeg ik haken in uw wangen en klampten de
vissen uit uw rivieren zich aan uw schubben vast.
Dan haalde ik u uit uw rivieren omhoog en zullen
alle vissen uit uw rivieren zich aan uw schubben
vastgeklampt hebben.
5. Dan liet ik u achter in de woestijn, met alle vissen
uit uw rivieren, in het open veld zult u gevallen
zijn. U zult niet weggehaald of verzameld worden,
want dan gaf ik u tot voedsel aan de dieren in het
veld en de vogels in de lucht.
6. Dan wisten alle bewoners van Egypte dat ik
YaHWeH ben, omdat zij als een stok van riet voor
het huis van Israël zijn.
7. Als zij u met de hand vastpakken, dan zult u
gebroken zijn en spleet heel uw bast open. Als zij
op u steunen, dan zult u geknikt zijn en verslapte
alle steun.’’ (S)

16. Zij zal geen veiligheid meer aan de familie van
Israël geboden hebben, wetend hoe slecht het is
om hen na te lopen, dan wisten zij dat ik de Heer
YaHWeH ben.’’ (P)
(P) Egypte is de prijs voor Babels overwinning op Tyrus ‘de rots’.

17. In het zevenentwintigste jaar, op de eerste van de
eerste maand, is het gebeurd dat het Woord van
YaHWeH naar mij toe kwam, sprekend:
18. ‘Mensenzoon, Nebukadnessar, de koning van Babel,
bewees met zijn leger een grote dienst door de klus
tegen Tyrus te klaren. Elk hoofd is kaalgeschoren
en elke schouder ontbloot. Voor deze dienst die hij
met Tyrus bewees, ontving hij of zijn leger echter
geen soldij. (S)
19. Daarom zei de Heer YaHWeH dit: ‘Kijk ik ben er, ik
geef het land van Egypte aan Nebukadnessar, de
koning van Babel, dan nam hij haar leger en grote
buit mee, dan nam hij haar in en plunderde haar,
dat was dan het loon voor zijn leger.
20. Voor de klus die hij tegen haar klaarde, gaf ik hem
het land van Egypte terug, omdat zij voor mij
werkten,’ zegt de Heer YaHWeH.’ (S)
(P) De hoorn die dan voor Israël zal opgroeien.

21. ‘Op die dag zal ik een hoorn voor het huis van Israël
laten opgroeien, en aan u heb ik het geschonken
om vrij in hun midden te spreken, dan wisten zij
dat ik YaHWeH ben.’ (P)

Ezechiël 30.
(P) Egypte ‘het fort’ verwoest, verbannen en na 40 jaar
onbetekenend teruggebracht.

8. ‘Daarom zei de Heer YaHWeH dit: ‘Kijk ik ben er,
ik breng het zwaard naar u toe en dan doodden zij
alle mensen en dieren.
9. Dan werd het land van Egypte verwoest en lag het
braak, een volledige woestenij en dan wisten zij
dat ik YaHWeH ben, omdat hij zei: ‘Het is mijn
rivier,’ en: ‘Ik maakte haar.’
10. Daarom kijk, ik sta tegenover uw Nijlarmen en ik
gaf het land Egypte aan afbraak en volledige
verwoesting over, vanaf Migdol (de toren) tot
Syene, (haar sluier / grens) zelfs tot aan de grens
met Ethiopië.
11. Geen mens zal er nog één stap gezet hebben, ook
geen dier zal er nog doorheen gelopen zijn, veertig
jaar zult u er niet gewoond hebben.
12. Specifiek van het land van Egypte maakte ik dan
een woestenij, te midden van de landen met een
intelligente levensadem, en naakt te midden van
de steden die verwoest zijn, veertig jaar
verwoesting, en dan verstrooide ik juist Egypte en
verspreidde hen over de samenlevingen op aarde.’
(P)
13. Want dit zei de Heer YaHWeH: ‘Na veertig jaar zal
ik Egypte uit de volken waaronder zij verstrooid
waren verzameld hebben.
14. De bannelingen uit Egypte bracht ik dan terug en
dan liet ik hen naar het land Patros (kopie)
terugkeren, naar hun geboorteland, daar vormden
zij dan een onbeduidend koninkrijk.
15. Van alle koninkrijken zal dit het minst betekenend
geworden zijn en zij zal zich niet langer boven de
volken verheven hebben, dan verminderde ik hen
in aantal, zodat zij de samenlevingen niet langer
overheersen.
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(P) De dag van YaHWeH dat Hij via Babel over Egypte en haar
vazallen met de engelen die voor Zijn troon staan zal komen.

1. Het Woord van YaHWeH is naar mij toe gekomen,
sprekend:
2. ‘Mensenzoon, profeteer en dan zei u, dit zei de
Heer YaHWeH: ‘Huil: ‘Wat een dag!’
3. Want die dag is nabij, nabij is de dag van YaHWeH,
de bewolkte dag, nu zal het de tijd van de
samenlevingen geworden zijn!
4. Het zwaard kwam over Egypte, grote angst waarde
rond in Ethiopië, als de doden in Egypte vallen,
want zij namen haar overvloed weg, haar
fundamenten werden blootgelegd.
5. Ethiopië (zwart), Put (buiging) en Lud, (strijd) met
alle schemerige volken, zullen met Kub (horde) en
de zonen uit het land van het verbond door het
zwaard gevallen zijn.’’(P)
6. Dit zei YaHWeH: ‘Zij die op Egypte steunen vielen.
Haar trotse kracht stortte in, vanaf Migdol (de
toren) tot Syene (de grens) zullen zij samen met
haar door het zwaard geveld zijn,’ zegt de Heer
YaHWeH.
7. ‘Zij werden vernietigd te midden van de landen
met een intelligente levensadem, en naakt te
midden van haar steden die verwoest zijn.
8. Zo wisten zij dat ik YaHWeH ben, als ik een vuur in
Egypte aansteek en al haar helpers vernietigd
werden.
9. In die dagen zullen engelen die in ‘schepen’ voor
mijn aangezicht uitgegaan zijn om specifiek het
geruste Ethiopië (zwart) schrik aan te jagen, dan
sidderden zij als in de dagen van Egypte, want kijk,
het komt eraan!’ (S)
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10. Dit zei de Heer YaHWeH: ‘Dan maakte ik een einde
aan de overvloed van Egypte, door middel van
Nebukadnessar, de koning van Babel.
11. Hij is samen met zijn volk de afschrikwekkendste
der samenlevingen, zij komen om het land te
gronde te richten, dan trokken zij hun zwaarden
tegen Egypte en vulden het land met slachtoffers.
12. Dan maakte ik de Nijlarmen tot droge grond en
verkocht het land aan kwaadwilligen, dan liet ik
heel het land braak liggen door die vijand, ik
YaHWeH beloofde dat.’ (S)
13. Dit zei de Heer YaHWeH: ‘Dan vernietigde ik ook de
afgoden, aan die rommel uit Nob (behouden haven)
maakte ik dan een einde. Geen vorst uit het land
van Egypte zal nog bestaan hebben, dan stelde ik
mij zichtbaar over het land van Egypte aan.
14. Patros (kopie) verwoestte ik dan, Zoan (de
vertrekplaats) brandde af en Thebes (splitsing)
werd berecht.
15. Dan stortte ik mijn woede uit over Sin (doorn), de
kracht van Egypte, de menigte uit Thebes sloeg ik
dan neer.
16. Dan stak ik Egypte in brand, Sin zal vreselijke
weeën gekend hebben, Thebes (de splitsing)
splitste zich en Nof (behouden haven) zal dagelijks
benauwd zijn.
17. De jonge mannen uit Aven (ijdelheid) en Pibeseth
(mond vol walging) zullen door het zwaard gevallen
zijn en in gevangenschap weggevoerd worden.
18. In Tachpanches (je hebt je handen vol aan
medelijden) werd die dag de duisternis
tegengehouden, als ik de jukken van Egypte daar
vernietig. De trots van haar kracht bezwijkt dan in
haar, een wolk zal haar bedekt hebben en haar
dochters zullen in gevangenschap weggevoerd
worden.
19. Zo velde ik mijn oordeel over Egypte en wisten zij
dat ik YaHWeH ben.’ (P)
(P) De armen van Egypte worden gebroken, Babels arm wordt sterk,
Egypte wordt onder de volken verstrooid.

20. Op de zevende van de eerste maand van het elfde
jaar, is het gebeurd dat het Woord van YaHWeH
naar mij toe kwam, sprekend:
21. ‘Mensenzoon, ik brak de arm van Farao, de koning
van Egypte, en kijk, zij werd niet met verband
verbonden om te kunnen genezen, of om deze te
versterken om het zwaard te hanteren. (S)
22. Daarom zei de Heer YaHWeH dit: ‘Kijk, ik sta
tegenover Farao, de koning van Egypte en dan brak
ik zijn armen, zowel de sterke als die al gebroken
is. Ik zal zorgen dat het zwaard uit zijn handen viel.
23. Dan verstrooide ik Egypte onder de volken en
verspreidde hen over de landen.
24. Dan sterkte ik de armen van de koning van Babel,
mijn zwaard gaf ik hem in handen, maar de armen
van Farao brak ik en dan kermde hij hevig om de
dodelijk gewonden tegenover hem.
25. De armen van de koning van Babel sterkte ik dus en
de armen van Farao zullen slapgehangen hebben,
dan wisten zij dat ik YaHWeH ben, als ik mijn
zwaard in handen van de koning van Babel geef en
hij het tegen het land van Egypte gebruikte.
26. Dan verstrooide ik Egypte onder de volken en
verspreidde hen over de landen, zo wisten zij dat
ik YaHWeH ben.’’ (S)
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Ezechiël 31.
(G) Farao de hoogste ceder uit Eden wordt geveld en sleurt iedereen
mee het dodenrijk in.

1. Op de eerste van de derde maand van het elfde
jaar, is het gebeurd dat het Woord van YaHWeH
naar mij toe kwam, sprekend:
2. ‘Mensenzoon, zeg tegen Farao, de koning van
Egypte en tegen zijn leger: ‘Wie was te vergelijken
met uw grootsheid?
3. Kijk, Assyrië (gelukkige wandel) is als een ceder uit
Libanon (witte berg), met mooie takken, een dicht
bladerdek, schaduwrijk en vreselijk hoog. Één van
zijn dikke takken is de top.
4. Het water deed hem groeien. Door zijn diepgang
kon hij zo hoog worden, rivieren omringen zijn
groeiplaats volledig en haar geulen strekten zich
uit naar alle bomen in het veld.
5. Daarom werd zijn hoogte hoger dan de andere
bomen in het veld en heeft hij zich steeds meer
vertakt. Nieuwe scheuten zijn langer geworden
door het vele water dat hij aanzuigt.
6. Allerlei vogels uit de lucht nestelden in zijn takken.
Onder zijn bladerdek wierpen de velddieren hun
jongen, alle grote samenlevingen hebben in zijn
schaduw gestaan.
7. Mooi en trots op zijn lengte en takken heeft hij
daar gestaan, want hij was in veel water
geworteld.
8. De ceders uit de tuin van God overschaduwden hem
niet, de dennenbomen hadden niet zulke takken als
hij en de nieuwe spruiten van de pijnbomen konden
niet aan de zijne tippen. Geen enkele boom uit de
tuin van God was zo mooi als hij
9. Met zijn vele takken maakte ik hem schitterend,
alle bomen uit Eden, dat is de tuin van God, zijn
jaloers op hem geweest.’ (S)
10. Daarom zei de Heer YaHWeH dit: ‘Omdat u zo
hoogverheven was en ook zijn top boven de
middelste takken uitgestoken heeft, daarom werd
zijn hart hoogmoedig.
11. Daarom heb ik hem in handen van God doen vallen,
de samenlevingen weten wel raad met hem,
vanwege zijn boosaardigheid joeg ik hem weg.
12. Geweldigen uit vreemde samenlevingen hebben
hem gekapt en laten liggen. Op de bergen en in alle
dalen vielen zijn takken, en zijn twijgen liggen
geknakt in alle ravijnen van het land. Alle volken
van de aarde zijn uit zijn schaduw vertrokken, zij
hebben hem verlaten.
13. Alle vogels uit de lucht zullen waar hij gevallen is
gewoond hebben en alle dieren in het veld lagen op
zijn takken.
14. Teneinde dat al de bomen in het veld zich niet
langer door het water verheven zullen hebben, zij
in hun top geen dikke takken meer ontwikkeld
zullen hebben en zij zich niet langer machtig en
verheven tonen, daarom is alle drinkwater voor
ieder van hen naar de diepste delen der aarde
weggezonken, daar waar de mensenzonen die in de
put afdalen verblijven.’ (S)
15. Dit zei de Heer YaHWeH: ‘Op de dag dat hij naar
de afgrond afdaalt hief ik een rouwklacht aan, de
diepte sloot ik boven hem af en de rivieren heb ik
afgestopt, vele wateren zijn tegengehouden, de
Libanon zal ik om hem doen rouwen, door hem
verleppen alle bomen in het veld.
© Jim Sabelis

16. De samenlevingen beefden op het geluid van zijn
val, als ik hem in het dodenrijk laat afdalen, samen
met hen die in de put afdalen. De bomen van Eden,
het beste van het beste uit Libanon, ieder die
water opneemt, zal spijt gehad hebben in de
diepten der aarde.
17. Want ook zij waren in het dodenrijk afgedaald,
naar hen die met het zwaard gedood zijn, de
strijdkrachten onder de samenlevingen die in zijn
schaduw woonden.
18. Wie was als u onder de bomen uit Eden, zo prachtig
en groot? Toch daalde u samen met de bomen uit
Eden af naar de diepten der aarde. Tussen de
onbesnedenen zult u gelegen hebben, tussen de
gedoden door het zwaard, hij, Farao en zijn hele
leger,’ zegt de Heer YaHWeH.’ (S)

Ezechiël 32.
(G) Farao, de zeedraak, vervuilde het water, Hierna wordt het water
weer schoon.

1. Op de eerste van de twaalfde maand in het
twaalfde jaar, is het gebeurd dat het Woord van
YaHWeH naar mij toe kwam, sprekend:
2. ‘Mensenzoon, draag een klaagzang op over Farao,
de koning van Egypte en dan zei u tegen hem:
‘Onder de samenlevingen was u als een jonge
leeuw, maar u was eigenlijk een zeedraak, u heeft
rivieren doen opkomen, het water met uw poten
troebel gemaakt en heeft zo hun rivieren vervuild.
3. Dit zei de Heer YaHWeH: ‘Daarom wierp ik mijn
eigen net over u uit, met een verzameling van vele
volken, zij haalden u in mijn net binnen.
4. Dan liet ik u op het land achter, op het open veld
zal ik u weggeworpen hebben. Dan rustten de
vogels uit de lucht op u en deden de landdieren zich
tegoed aan u.
5. Dan lag uw vlees over de bergen verspreid en
werden de dalen ermee opgehoogd.
6. Dan nam het land het bloed dat uit u stroomt op,
de bergen en ravijnen zullen er verzadigd van zijn.
7. Als u uitgeblust bent, dan bedekte ik de hemel,
verduisterde juist de sterren, ik zal de zon achter
een wolk verhuld hebben, ook de maan zal zijn
licht niet gegeven hebben.
8. Alle stralende lichten aan de hemel zal ik voor u
bedekt hebben, dan plaatste ik uw land in het
duister,’ zegt de Heer YaHWeH.
9. ‘Dan maakte ik de harten van vele volken
verontwaardigd, als ik binnenkom met uw val onder
de samenlevingen, naar landen die u niet kende.
10. Vele volken waren dan vol afschuw en hun koningen
zullen geweldig geschrokken om u zijn, als ik mijn
zwaard in hun zicht heen en weer zwaai, in een
oogwenk sidderden zij, een man over zijn ziel op
de dag dat u valt.’ (S)
11. Want dit zei de Heer YaHWeH: ‘Het zwaard van de
koning van Babel zal bij u binnengekomen zijn
12. Door de zwaarden van strijders zal ik uw roerige
menigte
neergeveld
hebben,
allemaal
geweldenaars uit de samenlevingen, de trots van
Egypte verwoestten zij dan, en geheel haar roerige
menigte werd vernietigd.
13. Ook al haar dieren langs de vele wateren
vernietigde ik dan, mensenvoeten zullen ze niet
langer vertroebeld hebben, ook de dierenhoeven
zullen niets meer geroerd hebben.
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14. Dan zal ik hun water laten bezinken, hun rivieren
zal ik als olijfolie laten stromen,’ zegt de Heer
YaHWeH.
15. ‘Als ik juist het land van Egypte betaal met
verwoesting, en de intelligente geest van de
menigte op aarde, iedereen op zich die haar
bewoont doodsla, dan wisten zij dat ik YaHWeH
ben.
16. Dit is de klaagzang en zij zongen deze, de dochters
van de samenlevingen zullen om haar geweeklaagd
hebben, over Egypte en heel haar menigte, zij
zullen over haar geweeklaagd hebben,’ zegt de
Heer YaHWeH.’ (P)
(P) Farao en zijn onbesneden menigte uit Syrië, Elam, Mesek, Tubal,
Edom en Sidon dalen af naar het dodenrijk.

17. Op de vijftiende van de maand van het twaalfde
jaar, is het gebeurd dat het Woord van YaHWeH
naar mij toe kwam, sprekend:
18. ‘Mensenzoon, draag een weeklacht voor over de
roerige menigte van Egypte:
‘Laat haar met de dochters uit de samenlevingen
afdalen, deze geweldigen, naar de diepste delen
van de aarde, samen met iedereen die in de groeve
afdaalt.
19. Dan wie was u mooier? Daal af en leg u neer bij de
onbesnedenen!
20. Te midden van de gevelden door het zwaard zullen
zij vallen, aan het zwaard werd zij overgeleverd,
trek haar met heel haar menigte omlaag!
21. Vanuit het centrum van het dodenrijk zullen
krijgers naar hem geroepen hebben: ‘Zijn eigen
helpers daalden af, de onbesnedenen lagen geveld
door het zwaard.’
22. Daar is Assyrië (geslaagd), met heel haar menigte,
overal rondom hem zijn zijn graven, ieder van hen
verslagen, geveld door het zwaard.
23. Haar graven liggen aan de zijkanten van de groeve,
heel zijn gemeenschap bestaat aan alle kanten uit
graven, iedereen verslagen, gevallen door het
zwaard, wie afbraak brachten in het land van de
levenden.
24. Daar is ook Elam (voortdurend) met heel haar
roerige menigte, heel haar grafplaats ligt bezaaid
met gedoden die door het zwaard geveld zijn.
Onbesneden daalden zij af in de laagste delen van
de aarde, wie afbraak brachten in het land van de
levenden, nu zullen zij hun schande gedragen
hebben, met hen die in de groeve afdalen.
25. Te midden van de verslagenen plaatsten zij haar,
met heel haar roerige menigte eromheen. Haar
graven zijn allemaal onbesnedenen die door het
zwaard geveld zijn, hoewel zij afbraak brachten in
het land van de levenden, nu zullen zij hun schande
gedragen hebben, zelf daalt hij af in de groeve, te
midden van de verslagenen werd hij geplaatst.
26. Daar zijn ook Mesek (zaaisel) en Tubal (je zult
gebracht worden) met heel hun menigte, rondom
bezaaid met graven. Ieder van hen is onbesneden,
gedood door het zwaard, hoewel zij afbraak
brachten in het land van de levenden,
27. zullen zij toch niet bij de strijders uit de
onbesnedenen die gevallen zijn gelegen hebben, en
die met hun oorlogstuig in het dodenrijk afdaalden.
Zij hebben hun eigen zwaarden onder hun hoofden
gelegd, hun ongerechtigheden zullen op hun
beenderen voortbestaan hebben, vanwege de
strijders van afbraak in het land van de levenden.
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28. Te midden van de onbesnedenen zult u gebroken
worden, met de door het zwaard verslagenen zult
u gerust hebben.
29. Daar is ook Edom (rode aarde) met haar koningen
en al haar bestuurders die met hun macht werden
uitgeleverd, zij zullen met de door het zwaard
verslagen onbesnedenen gerust hebben, met hen
die in de groeve afdalen.
30. Dit zijn de vorsten van het noorden, stuk voor stuk,
met ook de Sidoniërs (vissers) die met de gedoden
afdaalden, beschaamd vanwege hun afbraak. Bij de
onbesnedenen zullen zij gerust hebben, met hen
die door het zwaard verslagen zijn, samen met hen
die in de groeve afdalen zullen zij hun schande
gedragen hebben.
31. Farao zal hen gezien hebben en had medelijden
met deze menigte die door het zwaard verslagen
is, Farao en heel zijn leger,’ zegt de Heer YaHWeH.
32. ‘Want ik veroorzaakte zijn eigen afbraak in het
land van de levenden, maar hij werd te midden van
de onbesnedenen zelf neergelegd, tussen de
gevallenen door het zwaard, Farao en zijn hele
roerige menigte,’ zegt de Heer YaHWeH.’ (P)

Ezechiël 33.
(P) Ezechiël als wachter over de aarde aangesteld.

1. Het Woord van YaHWeH is naar mij toe gekomen,
sprekend:
2. ‘Mensenzoon, spreek met de zonen van uw volk, en
dan zei u tegen hen op aarde: ‘Als ik het zwaard
over haar gebracht zal hebben en de bevolking op
aarde een man langs hun grenzen gekozen zal
hebben die, voor het geheel, namens hen op wacht
werd aangesteld,
3. als hij het zwaard zelf dan over de aarde aan zag
komen en op de ramshoorn blies en het volk
waarschuwde,
4. als iemand dan goed naar het geluid van de
ramshoorn luistert, maar zich niet laat
waarschuwen, als het zwaard dan gekomen zal zijn
en hem gegrepen zal hebben, dan zal zijn bloed op
zijn eigen hoofd neergekomen zijn.
5. Hij hoorde het geluid van de ramshoorn, maar laat
zich niet waarschuwen, zijn bloed zal over hemzelf
gekomen zijn. Maar wie zich wel laat
waarschuwen, redde zijn ziel.
6. Maar als de wachter het zwaard zelf aan zal zien
komen en niet op de ramshoorn blies, zodat het
volk niet gewaarschuwd is, en het zwaard is
gekomen en heeft een ziel uit hen weggenomen,
dan werd die wel weggenomen door zijn
slechtheid, maar zijn bloed zal ik van de wachter
opgeëist hebben.’ (S)
7. ‘U mensenzoon stelde ik als wachter over de
familie van Israël aan, en dan hoorde u dat uit mijn
mond en waarschuwde u hen vanwege mij.
8. Als ik tegen de slechte zeg: ‘Goddeloze, u zult
zeker gestorven zijn, als u dan niet sprak om deze
slechte voor zijn wandel te waarschuwen, dan zal
deze goddeloze in zijn onrecht gestorven zijn,
maar zijn bloed zal ik uit uw hand opgeëist hebben.
9. Maar u, als u de slechte voor zijn wandel
waarschuwde, opdat hij zich bekeert, als hij zijn
wandel dan niet veranderde, dan zal hij in zijn
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goddeloosheid gestorven zijn, maar u redde uw
ziel.’ (S)
(P) YaHWeH zal iedereen berechten op grond van zijn eigen wandel
en daden, goed of slecht.

10. ‘En u mensenzoon, zeg tegen de familie van Israël:
‘U zei dit, sprekend: ‘Natuurlijk komen onze
overtredingen en zonden over ons, waardoor wij
wegrotten, zouden wij dan alsnog geleefd
hebben?’’
11. Zeg tegen hen: ‘Ik leef!’ Zegt de Heer YaHWeH, ‘ik
zal mij niet verheugd hebben als de goddeloze
sterft, maar wel wanneer de slechte zich bekeert
van zijn wandel en leefde. Keer u dus werkelijk om
van uw slechte wandel! Want waarom zou u
gestorven zijn, familie van Israël?’ (P)
12. ‘En u mensenzoon, zeg tegen de zonen van uw volk:
‘De rechtvaardigheid van de rechtvaardige zal hem
op de dag van zijn overtreding niet gered hebben,
en de slechte zal niet door zijn misdaden
omgekomen zijn op de dag dat hij zich van zijn
goddeloosheid bekeert, de rechtvaardige zal dus
niet geleefd kunnen hebben op de dag dat hij
zondigt.
13. Als ik tegen de rechtvaardige zeg: ‘Hij zal zeker
geleefd hebben!’ Als hij dan op zijn
rechtvaardigheid
vertrouwde
maar
slecht
handelde, dan zal al zijn rechtvaardigheid niet
herinnerd worden, maar voor het slechte wat hij
deed, daarvoor zal hij gestorven zijn.
14. En als ik tegen de slechte zeg: ‘U zult zeker
gestorven zijn,’ als hij zich dan van zijn zonde
bekeerde en rechtmatig en rechtvaardig handelde,
15. als
hij
het
onrechtvaardige
onderpand
teruggegeven
zal
hebben,
het gestolene
terugbetaald zal hebben, volgens de voorschriften
die leven geven wandelde en geen slechte dingen
meer doet, dan zal hij zeker geleefd hebben en hij
zal niet gestorven zijn.
16. Alle zonden waarmee hij zondigde zullen hem niet
meer in herinnering gebracht worden, want hij
handelde rechtmatig en rechtvaardig, natuurlijk
zal hij geleefd hebben.
17. En nog zeiden de kinderen van uw volk: ‘De weg
van de Heer is niet eerlijk geweest.’ Maar zijzelf
en hun wandel zijn niet eerlijk geweest.
18. Als de rechtvaardige zich afkeert van zijn
rechtvaardigheid en onrechtvaardig handelde, dan
stierf hij daardoor.
19. Maar als de slechte zich afkeert van zijn misdaden
en rechtmatig en rechtvaardig handelde, dan zal
hij hierdoor geleefd hebben.
20. En toch zei u nog: ‘De weg van de Heer is niet
eerlijk geweest?’ Ik zal ieder van u op grond van
zijn wandel berecht hebben, familie van Israël.’’
(P)
(H) Jeruzalem gevallen, Ezechiël kan weer spreken.

21. Op de vijfde van de tiende maand in het twaalfde
jaar van onze ballingschap, is het gebeurd dat er
iemand die uit Jeruzalem ontsnapt was naar mij
toe kwam, hij zegt: ‘De stad werd verslagen!’
22. De Hand van YaHWeH, verscheen die avond ervoor
al aan mij, en tot en met dat hij bij mij komt in de
morgen heeft Hij mijn mond geopend, en zo is mijn
mond dus geopend en was ik niet langer stom. (P)
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(P) Het land, (de aarde) zal onbewoonbaar zijn en braak liggen.

23. En het Woord van YaHWeH is naar mij toe
gekomen, sprekend:
24. ‘Mensenzoon, de inwoners van al die ruïnes die in
het land van Israël zijn spreken, ze zeggen:
‘Abraham was maar alleen en hij heeft het land
beërfd, en wij zijn met velen, dus werd het ons in
bezit geschonken.’ (S)
25. Zeg daarom tegen hen, dit zei de Heer YaHWeH:
‘Vanwege het bloed dat u eet, en de afgoden
waarop u uw ogen gericht houdt en het bloed dat u
vergiet, zult u daarom het land beërfd hebben?
26. U stond klaar met uw zwaard, u bedrijft gruwelijke
afgoderij en ieder verontreinigt de eigen vrouw van
zijn naaste en ú zult het land beërfd hebben?’ (S)
27. Zeg ook tegen hen, dit zei de Heer YaHWeH: ‘Ik
leef, zeker zullen zij die in ruïnes wonen door het
zwaard geveld zijn, wie in het open veld zijn
werden aan de wilde dieren die verslinden
overgeleverd en zij die zich in de forten en grotten
bevinden zullen door de pest gestorven zijn.
28. Want ik liet het land verwoesten en braak liggen.
De trots van haar kracht verdween, de
offerhoogten van Israël werden verwoest, niemand
reist er meer doorheen.
29. Dan wisten zij dat ik YaHWeH ben, als ik het land
verwoest en het braak ligt vanwege de gruwelijke
afgoderij die zij bedreven.’’ (S)
(HP) Het volk hoort wel graag de woorden van de profeet, maar hun
hart gaat uit naar onrechtvaardige winst.

30. ‘En u mensenzoon. De zonen van uw volk praten
over u als zij tegen de muren en voor de deur van
hun huizen staan. De een zegt tegen de ander en
weer een ander zegt tegen zijn broer: ‘Kom binnen
en luister naar het Woord dat van YaHWeH
uitgaat!’
31. En zij zullen naar u toe gekomen zijn, net als een
volk uit het westen, en zij zullen als mijn volk
tegenover u gaan zitten, en dan luisterden zij naar
uw woorden, maar ze zullen ze niet uitgevoerd
hebben. Want met hun mond zeggen zij wel
vreselijk te hunkeren naar deze daden, maar hun
hart gaat uit naar onrechtmatige winst.
32. En kijk, u bent voor hen als iemand die
liefdesliedjes zingt, met een prachtige stem als
een uitstekend muzikant. Want zij luisterden wel
naar uw woorden, maar zij doen ze niet. Want kijk,
het komt zoals het gaat, want zij wisten dat er een
profeet in hun midden was.’ (S)

Ezechiël 34.
(G) De herders die zichzelf weiden, de kudde opeten en de
verstrooiden niet bijeen verzamelen.

1. Het Woord van YaHWeH is naar mij toe gekomen,
sprekend:
2. ‘Mensenzoon, profeteer tegen de herders van
Israël. Profeteer en dan zei u hen, dit zei de Heer
YaHWeH tegen de herders: ‘Wee de herders van
Israël die zichzelf lieten weiden! Moet de kudde de
herders dan geweid hebben?
3. Het beste deel van hen heeft u opgegeten en met
de wol u gekleed, de weldoorvoede heeft u
geslacht, maar de kudde heeft u niet laten grazen.
4. De zwakken liet u niet op krachten komen en de
zieken geneest u niet. Wat gebroken is spalkt u niet
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5.
6.

7.
8.

en wat verstoten is haalde u niet terug. Wat
verloren is zocht u niet, maar met geweld en
wreedheid heerste u over hen.
Dus zijn zij verstrooid geraakt, omdat er geen
herder is, zo zijn zij tot voedsel voor alle dieren in
het veld geworden, en zijn zij verstrooid geraakt.
Mijn schapen dwaalden op alle bergen en op elke
hoge heuvel. Mijn schapen werden over het gehele
aardoppervlak verstrooid, niemand gaat op
onderzoek uit, niemand zoekt hen op.’
Luister daarom naar het eigen Woord van YaHWeH
herders:
‘Ik leef,’ zegt de Heer YaHWeH, ‘heeft het dan niet
mijn aandacht dat mijn schapen een prooi zijn en
dat mijn schapen tot voedsel voor al wat leeft in
het veld geworden zijn? Omdat ze zonder herder
zijn en mijn herders niet op zoek naar mijn eigen
schapen gingen, want de herders hebben zichzelf
gevoed, maar mijn kudde voedden zij niet.’’ (S)

(PG) Rechtspraak tussen de bokken en de rammen, de lompe en de
magere schapen.

9. ‘Luister daarom naar het Woord van YaHWeH
herders!
10. Dit zei de Heer YaHWeH: ‘Kijk, ik sta tegenover de
herders en dan eiste ik mijn schapen uit hun hand
op, dan zorgde ik dat zij stopten met het hoeden
van de schapen. De herders zullen zichzelf niet
langer tegoed gedaan hebben, want dan rukte ik
mijn schapen uit hun mond, zij zullen geen voedsel
meer geweest zijn dat verslonden wordt.’ (S)
11. Want de Heer YaHWeH zei dit: ‘Dan ging ik zelf
nauwkeurig op zoek naar mijn schapen en zocht
hen op.
12. Zoals een herder aandachtig let op zijn kudde op
de dag dat hij zich tussen zijn verstrooide kudde
mengt, zo zal ik aandachtig op mijn schapen gelet
hebben en redde ik hen uit alle plaatsen waarheen
zij verstrooid werden, op de dag van een dichte
donkere wolkenmassa.
13. Dan leidde ik hen uit bij de volken en verzamelde
hen uit de landen om hen naar hun land te brengen
en dan weidde ik hen op de bergen van Israël, langs
de beekbeddingen en in alle woonplaatsen van het
land.
14. Op prima weidegrond zal ik hen geweid hebben en
op de hoge bergen van Israël zal hun schaapskooi
geweest zijn. Daar zullen zij in een mooie
schaapskooi gerust hebben, met overvloedige
weidegrond zullen zij gevoed zijn, op alle bergen
van Israël.
15. Ik zal mijn schapen geweid hebben en zal ze tot
rust gebracht hebben,’ zegt de Heer YaHWeH.
16. ‘Wie van mijzelf omkomt zal ik gezocht hebben,
wie van mijzelf verstoten is zal ik terug laten
keren, wie kreupel is zal ik verbonden hebben en
de zwakke van mijzelf zal ik sterk gemaakt hebben.
Maar mijn eigen lompe en mijn eigen harde zal ik
vernietigd hebben, ik zal hen met een rechtszaak
geweid hebben.’
17. En tegen u mijn kudde zei de Heer YaHWeH dit:
‘Kijk ik ben er, ik spreek recht tussen het ene
schaap en het andere schaap, tussen rammen en
bokken.
18. Betekent het niets voor u om van de goede
weidegrond te eten en de rest van uw weide onder
uw poten vertrapt te hebben? U heeft van het
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heldere water gedronken, moest u de rest dan met
uw poten vervuild hebben?
19. Mijn schapen hebben opgegeten wat door uw poten
vertrapt is en wat door uw poten vervuild is hebben
zij gedronken.’ (S)
20. Daarom zegt de Heer YaHWeH dit tegen hen: ‘Kijk,
dan sprak ik zelf recht tussen het lompe schaap en
het magere schaap.
21. Omdat u met uw zijkant en schouder de ander
weggeduwd heeft, met uw hoorns heeft u alle
zwakken verstoten, totdat u hen naar de uithoeken
verdreven had.
22. Dan redde ik mijn schapen en zijn zij niet langer
tot prooi, dan velde ik een oordeel tussen het ene
en het andere schaap.’
(GP) YaHWeH stelt een herder over hen aan en zal bij hen wonen in
een mooi en veilig land.

23. ‘Dan stelde ik één herder over hen aan, hij weidde
hen dan, mijn eigen dienaar David (de geliefde),
hij zal hen geweid hebben en hij zal een herder
voor hen geweest zijn.
24. Ik YaHWeH zal God voor hen geweest zijn en mijn
dienaar David de koning in hun midden, ik YaHWeH
beloofde dat.
25. Dan sloot ik een vredesverbond met hen en maakte
een einde aan wat slecht leeft op aarde, dan
woonden zij veilig in het open veld en sliepen in
het woud.
26. Dan maakte ik hen en de omliggende plaatsen tot
mijn heuvel van zegen en liet ik het regenen op zijn
tijd, zegen brengende regens zullen het geweest
zijn.
27. De bomen in het veld droegen dan hun vrucht en
de aarde zal haar opbrengst gegeven hebben, dan
woonden zij veilig in hun land en wisten zij dat ik
YaHWeH ben, als ik de stangen van hun juk breek
en hen uit handen van hun werkgevers redde.
28. Zij zullen niet langer een prooi voor de
samenlevingen geweest zijn, ook het leven op
aarde zal hen niet meer verslonden hebben, maar
dan woonden zij veilig en is niemand nog bang.
29. Dan bouwde ik een gedenkwaardige tuin voor hen,
dan zullen zij niet langer weggenomen zijn
vanwege de honger in het land, de schande van de
samenlevingen zullen zij niet langer gedragen
hebben.
30. Dan wisten zij dat ik hun God YaHWeH bij hen ben
en dat zij, de familie van Israël, mijn volk zijn,’
zegt de Heer YaHWeH.
31. ‘En u mijn schapen, de kudde die ik weid, u bent
mens (Adam), en ik ben uw God,’ zegt de Heer
YaHWeH.’ (P)

Ezechiël 35.
(P) De berg Seïr, ‘de harige bok’ wordt een ruïne omdat zij zowel hun
eigen land als het land van Israël in bezit wilden nemen.

1. Opnieuw is het Woord van YaHWeH naar mij toe
gekomen, sprekend:
2. ‘Mensenzoon, richt uw aandacht op de berg Seïr
(duivelse bok) en profeteer ertegen,
3. dan zei u ertegen, dit zei de Heer YaHWeH: ‘Kijk,
ik sta tegenover u berg Seïr, ik strekte mijn Hand
tegen u uit en maakte u tot een ruïne en een
woestenij.
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4. Uw steden zal ik platgelegd hebben en u zult een
ruïne geworden zijn, dan wist u dat ik YaHWeH
ben.
5. Omdat er vanuit u voortdurend vijandigheid is en u
de zonen van Israël in tijden van nood overspoeld
heeft met de kracht van het zwaard, in de tijd dat
de straf volbracht is.
6. Omdat ik leef,’ zegt de Heer YaHWeH, ‘zal ik u
zeker voor het bloed klaargemaakt hebben, bloed
zal u achtervolgd hebben, omdat u het bloed niet
haatte, zal het bloed u achtervolgd hebben.
7. Dan gaf ik de berg Seïr aan verwoesting en
vernieling over, wie erdoor wil trekken of
terugkeert versperde ik de weg.
8. Dan bezaaide ik zijn bergen met verslagenen, op
uw heuvels, in uw valleien en in al uw beken zullen
door het zwaard gevelden gelegen hebben.
9. Ik zal u tot eeuwige ruïnes gemaakt hebben, uw
steden zullen niet meer bewoond zijn en dan wist
u dat ik YaHWeH ben.
10. Omdat u zegt: ‘Deze twee eigen volken en deze
twee eigen landen zullen van mij geworden zijn,
wij waren de erfgenaam,’ had u niet met YaHWeH
gerekend.
11. Daarom, zo waar ik leef,’ zegt de Heer YaHWeH,
‘dan handelde ik net zo kwaad en jaloers als dat u
vanuit haat tegen hen handelde, ik maakte mij
bekend aan hen, als ik u berecht zal hebben.
12. Dan wist u dat ik YaHWeH al uw eigen minachting
hoorde die u over de bergen van Israël uitsprak,
sprekend: ‘Volledige verwoesting, wij vraten ze
op!’
13. U heeft een grote mond tegen mij opgezet en sprak
vele bedrieglijke woorden tegen mij, ik hoorde het
wel!’ (S)
14. Dit zei de Heer YaHWeH: ‘Heel de aarde verheugt
zich als ik u tot een woestenij gemaakt zal hebben.
15. Zoals u zich verheugd heeft over het erfdeel van de
familie van Israël, omdat zij een woestenij was, zo
zal ik ook met u gedaan hebben. Een woestenij zult
u geworden zijn berg Seïr, met heel Edom, niets
uitgezonderd, en dan wisten zij dat ik YaHWeH
ben’’ (P)

Ezechiël 36.
(PG) De bergen van Israël worden vruchtbaar, de mensen nemen er
toe.

1. ‘En u mensenzoon, profeteer tegen de bergen van
Israël en dan zei u: ‘Gebergte van Israël, luister
naar het Woord van YaHWeH,
2. dit zei de Heer YaHWeH: ‘Waarom zei de vijand
tegen u: ‘Ha, ha! De eeuwige (offer)hoogten
werden ons tot erfenis?’’’
3. Profeteer daarom en dan zei u: ‘Dit zei de Heer
YaHWeH: ‘Omdat, ja omdat u van alle kanten
verwoest en vertrapt wordt, om tot een erfenis te
zijn, tot een rest van de samenlevingen, en u
opgenomen zult worden, vanwege het over de tong
gaan en de belastering door het volk.’’
4. Luister daarom bergen van Israël naar het Woord
van de Heer YaHWeH, dit zei de Heer YaHWeH
tegen de bergen en de heuvels, tegen de rivieren
en de dalen, tegen wat verwoest is en braak ligt en
tegen de steden die verlaten zijn, die tot buit en
spot werden, tegen de samenlevingen in de
omtrek, (S)
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5. daarom zei de Heer YaHWeH: ‘Sprak ik dan niet
vanuit mijn vurige jalousie tegen de rest van de
samenlevingen en tegen Edom, iedereen die mijn
eigen land voor zichzelf met een opgewekt hart en
een afstotende persoonlijkheid tot een erfenis
gebruikte, met het oog op de buit van het open
liggende land.?’’
6. Profeteer daarom over het land van Israël en dan
zei u tegen de bergen, de heuvels, de
beekbeddingen en de dalen, dit zei de Heer
YaHWeH: ‘Kijk ik ben er, vanwege mijn jaloersheid
en boosheid sprak ik, daarom droeg u de schande
van de samenlevingen.’
7. Daarom zei de Heer YaHWeH dit: ‘Ik hief mijn Hand
op, natuurlijk zullen de samenlevingen die u
omringen hun schande gedragen hebben.
8. Maar u, bergen van Israël, uw takken zullen
uitgelopen zijn en u zult uw vruchten voor mijn
volk Israël gedragen hebben, want zij ontsproten
en komen.
9. Want kijk, ik ben bij u, ik keer mij naar u toe en
dan werd u geploegd en ingezaaid.
10. Dan liet ik de mensen op u toenemen, heel de
familie van Israël, iedereen. De steden werden
weer bewoond en de puinhopen zullen herbouwd
worden.
11. Mens en dier vermenigvuldigde ik dan onder u, dan
werden zij vermenigvuldigd en vruchtbaar en liet
ik u weer zoals vroeger wonen, dan maakte ik het
beter dan in uw begin, dan wist u dat Ik YaHWeH
ben.
12. Dan bracht ik mensen op u mee, mijn eigen volk
Israël, dan erfden zij u en was u hun erfenis en
berooft u hen niet langer van hun kinderen.’ (S)
13. Dit zei de Heer YaHWeH: ‘Omdat zij tegen u
zeggen: ‘U was een mensenverslinder, u (bergen
van Israël) berooft de samenlevingen van
kinderen,’
14. daarom zult u niet langer mensen verslonden
hebben, uw samenlevingen zullen niet langer van
het leven berooft worden,’ zegt de Heer YaHWeH.
15. ‘De schande van de samenlevingen zal ik u niet
langer aangekondigd hebben, de vernedering van
de volken zult u niet meer meegevoerd hebben, en
u zult de volken niet langer onheil (beroving van
leven) gebracht hebben,’ zegt de Heer YaHWeH.’
(S)
(GP) YaHWeH wordt bijzonder in Israël door zuiver water over hen uit
te gieten, hen een nieuw hart en nieuwe Geest te geven.

16. Het Woord van YaHWeH is naar mij toe gekomen,
sprekend:
17. ‘Mensenzoon, de familie van Israël woont in hun
land en heeft het zelfs vervuild door hun wandel en
wat zij doen, zo onrein als een ongestelde vrouw
was hun wandel voor mijn ogen.
18. Daarom zal ik mijn woede over hen uitgestort
hebben, vanwege het bloed dat zij in het land
vergoten en vanwege hun afgoden die het
verontreinigden.
19. Ik zal hen onder de volken verstrooid hebben en zij
zullen over de landen verspreid zijn, vanwege hun
wandel en daden veroordeelde ik hen hiertoe.
20. Als zij dan in de samenlevingen waar zij kwamen
binnengekomen zullen zijn, dan zullen zij zelfs nog
mijn heilige Naam te schande gemaakt hebben,
omdat van hen gezegd wordt: ‘Dit is het volk van
YaHWeH, zij vertrokken uit hun land.’
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21. Maar ik zal barmhartig geweest zijn, vanwege mijn
heilige Naam Die de familie van Israël onder de
volken als niets bijzonders gemaakt had toen zij
daar aankwamen.’ (S)
22. Zeg daarom dit tegen de familie van Israël: ‘Dit zei
de Heer YaHWeH: ‘Ik werk niet om u, familie van
Israël, maar alleen omwille van mijn heilige Naam
Die u niets bijzonders gemaakt heeft onder de
samenlevingen waar u binnenkwam.
23. Dan heiligde ik mijn eigen grote Naam, Die zo
gewoon onder de samenlevingen is, omdat u die
niets bijzonders te midden van hen maakte. Dan
wisten de volken dat ik YaHWeH ben,’ zegt de Heer
YaHWeH, ‘als ik voor hun ogen in u geheiligd ben.
24. Dan nam ik u vanuit de samenlevingen weg,
verzamelde u uit alle landen en bracht u in uw
eigen land.
25. Dan goot ik zuiver water over u uit, zo werd u dan
gereinigd van al uw vuiligheid en van al uw
afgoderij zal ik u ook gereinigd hebben.
26. Dan gaf ik u een nieuw hart en een nieuwe Geest
zal ik in uw binnenste gegeven hebben. Uw eigen
stenen hart in uw lichaam verwijderde ik dan en ik
gaf u daarvoor in de plaats een nieuw hart van
vlees.
27. Mijn Geest zal ik in uw binnenste geschonken
hebben en dan bewerkte ik dat u volgens mijn
voorschriften gewandeld zult hebben en zich aan
mijn rechtspraak gehouden zult hebben en die
naleefde.
28. Dan woonde u in het land dat ik aan uw voorvaders
gaf en was u mij tot een volk en zal ik God voor u
geweest zijn.
29. Dan verloste ik u van al uw vuiligheid, dan riep ik
naar het graan en vermenigvuldigde dat en zal u
geen hongersnood meer opgelegd hebben.
30. Ook de vruchtbomen vermenigvuldigde ik, samen
met de opbrengst van het land, zodat u niet langer
de schande van hongersnood onder de
samenlevingen ondergaan zult hebben.
31. Dan herinnerde u zich aan uw slechte wandel en uw
daden die niet goed zijn, dan walgde u van uzelf en
schaamde u de ogen uit uw hoofd voor uw misdaden
en uw gruwelijke afgoderij.
32. Ik doe dit niet om u,’ zegt de Heer YaHWeH, ‘dat
zult u begrepen hebben, schaam u en maak u
nederig voor uw wandel, familie van Israël.’ (S)
33. Dit zei de Heer YaHWeH: ‘Op de dag dat ik u reinig
van al uw slechtheid, bevolkte ik uw eigen steden
en herbouwde ik de puinhopen.
34. De aarde van de intelligente levensadem zal
bewerkt worden, in plaats van wat verwoest werd,
voor de ogen van iedere voorbijganger.
35. Dan zeiden zij: ‘Deze aarde van de intelligente
levensadem (Geest) werd als de tuin van Eden en
de braakliggende steden met de intelligente
levensadem, en de neergehaalde versterkte steden
worden weer ommuurd en werden dan bewoond.’
36. En de samenlevingen om u heen die nog
overgebleven zullen zijn wisten dan dat ik YaHWeH
de neergehaalde plaatsen herbouwde en de
intelligente levensadem herplantte, ik YaHWeH
beloofde en deed dat.’ (S)
37. Dit zei de Heer YaHWeH: ‘Nog één keer dit; ik zal
door de familie van Israël gezocht worden, om voor
hen te werken, als de kudde van Adam zal ik hen
vermenigvuldigd hebben.
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38. Als een heilige kudde, als de kudde van Jeruzalem
op haar aangewezen heilige plaats, zo zullen de
braakliggende steden weer gevuld zijn met de
kudde van Adam en wisten zij dat ik YaHWeH ben.’’
(S)

Ezechiël 37.
(VG) De vallei met botten die weer tot leven komen, de opstanding
van Israël.

1. De Hand van YaHWeH raakte mij aan en de Geest
van YaHWeH heeft mij naar buiten gebracht en mij
in het midden van een vallei neergezet, deze ligt
vol met botten.
2. Hij liet mij om hen heen lopen en kijk, er liggen er
erg veel op de bodem van de vallei, en kijk, ze zijn
ontzettend verdroogd.
3. En Hij heeft tegen mij gezegd: ‘Mensenzoon, deze
botten zullen herleefd hebben!’ En ik heb gezegd:
‘Heer YaHWeH, U wist dat.’
4. Toen heeft Hij tegen mij gezegd: ‘Profeteer tegen
deze botten en dan zei u: ‘Verdorde beenderen,
luister naar het Woord van YaHWeH,
5. dit zei de Heer YaHWeH tegen deze botten: ‘Kijk,
ik breng Geest bij u binnen en dan herleefde u.
6. dan gaf ik u spieren, trok er vlees overheen en gaf
u de Geest, zodat u herleefde, dan wist u dat ik
YaHWeH ben.’’’
7. Dus profeteerde ik wat mij opgedragen was en
terwijl ik profeteer was er een stem en kijk, een
aardbeving! De botten zijn bij elkaar gekomen, het
ene bot tegen het andere.
8. Terwijl ik keek, kijk! Er kwamen spieren op en
groeide vlees op hen en Hij heeft de huid er van
bovenaf overheen getrokken, al is er nog geen
geest in hen.
9. En Hij heeft tegen mij gezegd: ‘Profeteer tegen de
Geest, profeteer mensenzoon, dan zei u tegen de
Geest: ‘Dit zei de Heer YaHWeH: ‘Kom uit de vier
windrichtingen, kom Geest en blaas over deze
gedoden, zodat zij herleefd zullen hebben.’’’
10. Dus profeteerde ik wat Hij mij geboden had en de
Geest is in hen gekomen zodat zij herleefden en ze
zijn op hun voeten gaan staan, een geweldig groot
leger. (S)
11. Toen heeft Hij tegen mij gezegd: ‘Mensenzoon, al
deze botten, zij behoren tot de familie van Israël.
Kijk, zij zeggen: ‘Onze botten waren verdroogd,
onze hoop ging verloren en wij werden zelf
buitengesloten.’
12. Profeteer daarom en dan zei u tegen hen: ‘Dit zei
de Heer YaHWeH: ‘Kijk, ik open uw graven en dan
deed ik u uit uw graven opklimmen mijn volk en
dan bracht ik u naar het land van Israël.
13. Dan wist u dat ik YaHWeH ben, als ik uw graven
open en ik u uit uw graven doe opklimmen mijn
volk.
14. Dan gaf ik mijn Geest in u en herleefde u, dan
plaatste ik u in uw eigen land en wist u dat ik
YaHWeH dit beloofde en deed,’ zegt YaHWeH.’’ (P)

16. ‘Wat u betreft mensenzoon, pak een plank en
schrijf erop: ‘Voor Juda en de zonen van Israël, zijn
bondgenoten.’ Neem dan nog een plank en schrijf
erop: ‘Voor Jozef de plank van Efraïm en de hele
familie van Israël, zijn bondgenoten.’
17. Breng ze bij elkaar zodat het één plank voor u
wordt, in uw hand werden zij dan één.
18. En als de zonen van uw volk dan tegen u gezegd
zullen hebben: ‘Zult u ons niet uitgelegd hebben
wat dit te betekenen heeft?’
19. Zeg dan tegen hen: ‘Dit zei de Heer YaHWeH: ‘Kijk,
ik zal de plank van Jozef, die in de hand van Efraïm
is, met de stammen van Israël. zijn bondgenoten
nemen en bij deze voeg ik dan de plank van Juda.
Zo maak ik ze tot één plank, in mijn hand werden
zij één.’’
20. Zo zullen de planken waarop u geschreven hebt in
uw hand geweest zijn, terwijl zij het zien.’
(P) YaHWeH verzamelt Israël tussen alle volken uit, brengt hen naar
het land van Jakob en stelt één koning David over hen aan. Dan
staat Zijn tent voor eeuwig in hun midden.

21. ‘Zeg dan tegen hen: ‘Dit zei de Heer YaHWeH:
‘Kijk, ik neem de zonen van Israël weg tussen de
samenlevingen waar zij heen gingen, dan haalde ik
hen overal vandaan en bracht hen in hun eigen land
samen.
22. Dan maakte ik hen één volk in dat land, op de
bergen van Israël. Één koning zal er over iedereen
geweest zijn, dan zijn zij geen twee volken meer
en zullen zij niet langer in twee koninkrijken
gesplitst geweest zijn.
23. Ook zullen zij niet langer met hun afgoden vervuild
zijn en met hun vreselijke zaken, of met welke
opstandigheid van hen dan ook, maar dan redde ik
hen uit al hun woonplaatsen, daar waar zij
zondigden reinigde ik hen dan, zodat zij een volk
voor mij werden en ik God voor hen geweest zal
zijn.
24. Mijn dienaar David (de Geliefde) zal koning over
hen geweest zijn, er is één Herder over hen allen.
Volgens mijn voorschriften zullen zij gewandeld
hebben, zich aan mijn afspraken gehouden hebben
en ze voerden die uit.
25. Dan woonden zij op het land wat ik aan mijn
dienaar Jakob gaf, waar uw voorvaders woonden,
dan woonden zij daar, samen met uw zonen en de
zonen van hun zonen voor eeuwig, en mijn dienaar
David is voor eeuwig Vorst over hen.
26. Dan sloot ik een vredesverbond met hen, het zal
een eeuwig verbond met hen geworden zijn, dan
gaf ik hen overvloedig en schonk mijn heiligdom
voor eeuwig in hun midden.
27. Mijn Tabernakel was dan bij hen en ik was God voor
hen en zij zullen een volk voor mij geweest zijn.
28. Dan wisten de samenlevingen dat ik YaHWeH Israël
heilig, als mijn Tabernakel voor altijd in hun
midden staat.’’’ (S)

(GP) Juda en Israël worden weer één volk zoals twee planken
samengevoegd worden tot één.

15. Het Woord van YaHWeH is naar mij toe gekomen,
sprekend:
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Ezechiël 38.
(P) De laatste dagen als Israël in rust is valt ‘de berg’ binnen, ‘trekt
een spoor’ en ‘wordt bijeengebracht.’ Hij wordt door een
aardbeving, vuur en zwavel geveld.

1. Het Woord van YaHWeH is naar mij toe gekomen,
sprekend:
2. ‘Mensenzoon, richt uw aandacht op Gog (de berg)
in het land van Magog (land van de berg), de
grootvorst van Mesek (een spoor trekkend) en Tubal
(u wordt gebracht) en profeteer tegen hem:
3. Dan zei u, dit zei de Heer YaHWeH: ‘Kijk, ik sta
tegenover u Gog, de grootvorst van Mesek en
Tubal.
4. Dan bracht ik u terug en sloeg haken in uw wangen,
dan leidde ik u uit met heel uw leger van paarden
en ruiters die schitterend zijn uitgerust, samen een
groot leger met kleine en grote schilden, ieder van
hen weet het zwaard te hanteren.
5. Perzië (zuiver), Ethiopië (zwart) en Libië
(boogschutter), iedereen heeft schild en helm,
6. Gomer (het einde) en alle bijbehorende benden uit
het huis van Togarma (u zult haar breken) die u uit
het noorden bijstaan, al haar legerbenden, vele
volken met u.
7. Wees er klaar voor! Bereid u erop voor, uzelf en
heel het gezelschap dat zich bij u verzamelt en dan
was u een wachter voor hen.
8. Over lange tijd zult u bezocht worden, in de laatste
jaren van de toekomst zult u het land
binnengekomen zijn. Hersteld van het zwaard,
verzameld vanuit vele volken op de bergen van
Israël die lange tijd geruïneerd waren, en toch
werd hij tussen de volken uit geleid en woonden ze
er allemaal veilig.
9. Dan trok u op als een storm. Als een wolk zult u
opgekomen zijn en het land bedekken, u met al uw
benden en de vele volken bij u.’ (S)
10. Dit zei de Heer YaHWeH: ‘Op die dag gebeurde het
dat er woorden in uw innerlijk opgekomen zullen
zijn en dat u een kwaad plan beraamde.
11. Dan zei u: ‘Ik zal naar het land van de niet
ommuurde dorpen opgetrokken zijn, naar hen die
vrede hebben en veilig wonen, allemaal leven zij
zonder muren, grendels en poorten.’
12. Om te roven en te plunderen, om buit te stelen,
om wraakzuchtig de hand te leggen op de
puinhopen die dan weer bewoond worden, op de
mensen die uit de samenlevingen verzameld zijn,
die vee en goederen hebben en in het centrale land
wonen.
13. Seba (zevenvoudige eed), Dedan (het laagland) en
de handelaren uit Tarsis (edelsteen), al haar
gezuiverden zullen tegen u gezegd hebben: ‘Bent u
gekomen om te roven en te plunderen? Heeft u uw
menigte verzameld om een buit te roven, om zilver
en goud weg te halen en vee en goederen mee te
nemen, om een grote buit te verzamelen?’ (S)
14. Profeteer daarom mensenzoon en dan zei u tegen
Gog: ‘Dit zei de Heer YaHWeH: ‘Zult u op die dag,
als mijn volk Israël veilig woont, het niet herkend
hebben?
15. Dan kwam u uit uw plaatsen in het uiterste
noorden, samen met uw vele volken, een grote
menigte, ieder van hen is ruiter te paard, een
machtig leger.
16. Dan trok u als een wolk tegen mijn volk Israël op,
om het land te overstelpen. In de laatste dagen zal
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dat gebeurd zijn. Dan liet ik u naar mijn land
komen, met als doel dat de samenlevingen mij
kennen als ik voor hun ogen mij heilig betoon via u,
Gog.’’ (S)
17. Dit zei de Heer YaHWeH: ‘Bent u het over wie ik in
vroegere dagen sprak via mijn dienaren, de
profeten van Israël? Die in die tijd profeteren dat u
tegen hen opkomt? (S)
18. Op die dag gebeurde het dat, als Gog tegen het
land Israël opkomt,’ zegt de Heer YaHWeH, ‘dat de
verontwaardiging van mijn gezicht af te lezen
geweest zal zijn.
19. Vanuit mijn jaloersheid en brandende woede
beloofde ik dat er op die dag zeker een grote
aardbeving geweest zal zijn in het land van Israël.
20. Dan beefden de vissen in de zee voor mijn aanblik,
samen met de vogels in de lucht, de dieren in het
veld, alles wat op aarde rondkruipt en alle mensen
op het aardoppervlak. Dan werden de bergen
neergehaald en stortten de diepe ravijnen in,
iedere muur zal op aarde gevallen zijn.
21. Op al mijn bergen keerde ik dan een zwaard tegen
hem,’ zegt de Heer YaHWeH, ‘het zwaard van de
een zal zich tegen zijn naaste gekeerd hebben.
22. Dan veroordeelde ik hem met de pest en met
bloed, met een overstelpende stortregen van
hagelstenen. Vuur en zwavel zal ik op hem, zijn
troepen en de vele volken die bij hem zijn laten
regenen.
23. Zo verheerlijkte ik mijzelf dan en betoonde mijzelf
de heilige, dan werd ik voor de ogen van de vele
samenlevingen erkend en werd herkend dat ik
YaHWeH ben.’’ (S)

Ezechiël 39.
(P) De ‘berg’ wordt volledig vernietigd, de resten liggen in het dal
van de ‘berg’.

1. ‘En u mensenzoon, profeteer tegen Gog, en dan zei
u: ‘Dit zei de Heer YaHWeH: ‘Kijk, ik keer mij tegen
u Gog, grootvorst van Mesek en Tubal.
2. Dan lokte ik u weg en hield een zesde deel over,
dan liet ik u uit het uiterste noorden optrekken, en
bracht u op de bergen van Israël.
3. Dan sloeg ik de boog uit uw linkerhand en zal uw
pijlen uit uw rechterhand laten vallen.
4. Op de bergen van Israël zult u gevallen zijn, u met
al uw troepen en de volken die bij u zijn. Aan de
vogels, allerlei soorten vogels en aan de dieren in
het veld gaf ik u dan tot voedsel.
5. U zult in het open veld neergevallen zijn, ik
beloofde het,’ zegt de Heer YaHWeH.
6. ‘Op Magog (het land van Gog) liet ik een vuur
neerkomen, op hen die veilig op de continenten
wonen, dan wist u dat ik YaHWeH ben.
7. Ik zal mijn heilige Naam onder mijn volk Israël
bekend gemaakt hebben, ik zal mijn heilige Naam
niet langer belachelijk laten maken en dan wisten
de samenlevingen dat ik YaHWeH de Heilige in
Israël ben.
8. Kijk, het kwam en werd volbracht,’ zegt de Heer
YaHWeH, ‘dat is de dag waarover ik sprak.
9. Dan gingen de bewoners van de steden van Israël
naar buiten, staken de wapens in brand en
verbrandden het grote en kleine schild, het zwaard
en de boog met de pijlen, de knuppels en de
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speren, zeven jaar lang verbrandden zij deze met
vuur.
10. Zij zullen geen vuur uit het veld gebruikt hebben,
geen hout uit het bos gehakt hebben, want de
wapens zullen zij met vuur verbrand hebben en dan
plunderden zij hen die hen geplunderd hebben, en
beroofden zij hen die henzelf beroven,’ zegt de
Heer YaHWeH. (S)
11. Op die dag gebeurde het dat ik Gog een plaats in
Israël gegeven zal hebben, een graf, de vallei van
de doorgang, ten oosten van de zee. Deze verspert
de reizigers de weg, daar begroeven zij Gog en heel
zijn menigte dan. Het werd: ‘De vallei van de
menigte van Gog’ genoemd.
12. De familie van Israël begroef hen dan, zeven
maanden zuiveren zij het land.
13. De inwoners van het land begroeven hen, op de dag
dat ik mij eer toe-eigen werd dit een monument
ervan,’ zegt de Heer YaHWeH.
14. ‘En zij die door het land trekken zullen voortdurend
mensen (enosch) opzij leggen, begravend, juist wie
door het land trekken, juist wie op het
aardoppervlak overblijft om het te reinigen,
uiteindelijk zullen zij zeven maanden onderzoek
gedaan hebben.
15. En zij die doortrekken, trokken dan door het land
en zagen een bot van een mens (Adam), dan richtte
hij een merkteken ernaast op, totdat de
grafdelvers ze in het Dal van de menigte van Gog
begroeven.
16. De uiteindelijke positie van de stad zal: ‘Roerige
menigte heten, zo werd het land gezuiverd.’ (S)
17. En wat u betreft mensenzoon, dit zei de Heer
YaHWeH: ‘Zeg tegen elk soort vogel en tegen het
leven in het veld: ‘Verzamel u en kom overal
vandaan bij elkaar, naar het offermaal dat ik voor
u bereidt, een groot offermaal op de bergen van
Israël, dan at u vlees en dronk u bloed.
18. Het vlees van krijgers zult u gegeten hebben en het
bloed van de vorsten van de aarde zult u gedronken
hebben, van rammen die leider zijn, (gewone)
rammen, bokken en stieren, allemaal vetgemest in
Basan (vruchtbaar).
19. Dan at u het beste deel ervan tot u voldaan bent en
dronk u bloed totdat u dronken bent van het
offermaal dat ik voor u bereidde.
20. Zo werd u verzadigd aan mijn tafel, met paarden
en wagens, allemaal krijgers en soldaten,’ zegt de
Heer YaHWeH.’’
(P) De volken zullen weten dat ik heel Israël voor hun onrecht
gestraft heb, allen teruggebracht heb, mijn Geest gegeven heb
en in hen geheiligd ben.

21. ‘Dan plaatste ik mijn eigen glorie tussen de
samenlevingen en de samenlevingen zullen de
persoonlijke rechtszaken die ik voer en mijn Hand
die ik over hen aanstelde zien.
22. Dan wist de familie van Israël dat ik hun God
YaHWeH ben, vanaf die dag en daarna.
23. En dan wisten de samenlevingen dat de familie van
Israël voor hun onrecht verbannen werd, omdat zij
mij ontrouw waren, daarom heb ik mijn gezicht van
hen afgekeerd en hen in handen van hun vijanden
overgeleverd, waardoor ieder van hen door het
zwaard gevallen is.
24. Ik handelde in overeenstemming met hun
godsdienstige onzuiverheid en opstandigheid, en ik
heb mijn gezicht voor hen verborgen.’
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25. Daarom zei de Heer YaHWeH dit: ‘Vanaf nu zal ik
de eigen gevangenen van Jakob doen terugkeren,
dan was ik genadig voor heel de familie van Israël
en in ijver ontbrand voor mijn heilige Naam.
26. Dan droegen zij hun eigen schande, met alle
ontrouw die zij tegen mij pleegden, als zij weer
veilig in hun land wonen en niemand bang meer is.
27. Als ik hen uit de volken terug laat keren en hen uit
de landen van hun vijanden verzamelde, als ik voor
de ogen van de vele samenlevingen in hen geheiligd
werd.
28. Dan wisten zij dat ik hun God YaHWeH ben, Die hen
onder de samenlevingen verbande, maar hen naar
hun eigen land deed terugkeren, niemand van hen
zal ik daar achtergelaten hebben.
29. Ik zal mijn gezicht niet langer voor hen verborgen
gehouden hebben, want ik stortte mijn eigen Geest
over de familie van Israël uit,’ zegt de Heer
YaHWeH.’ (P)

Ezechiël 40.
(V) De man met het meetlint en het buitenste oostelijke
poortgebouw.

1. In het vijfentwintigste jaar van onze ballingschap,
aan het begin van het jaar, op de tiende van de
maand, het is het veertiende jaar sinds de stad
verslagen was, precies op die dag raakte de Hand
van YaHWeH mij aan en heeft Hij mij daar
weggehaald.
2. In visioenen van God bracht Hij mij naar het land
van Israël en heeft mij op een zeer hoge berg
gezet, aan de zuidkant ervan was een gebouw als
een stad.
3. Hij heeft mij daar dus heen gebracht en kijk, een
man met een verschijning als van brons, Hij heeft
een linnen snoer in Zijn hand en een meetstok en
Hij staat in de poort.
4. De man heeft tegen mij gezegd: ‘Mensenzoon, kijk
met uw ogen en luister met uw oren en richt uw
hart op alles wat ik u laat zien. Want om dit te zien
werd u hier gebracht. Verkondig alles wat u ziet
aan de familie van Israël.’
5. En kijk, een muur die aan de buitenkant geheel
rondom het gebouw geplaatst is en de man heeft
een meetstok in Zijn handen (met een lengte van)
zes el, per el inclusief een handbreedte (ca. 3
meter), en Hij heeft de breedte van het bouwwerk
gemeten, één meetstok en de hoogte, één
meetstok.
6. En Hij is bij de poort die op de weg naar het oosten
gericht is aangekomen, en Hij heeft haar treden
beklommen en de drempel van de hal van de poort
gemeten, één meetstok, de eerste binnenste hal
was één meetstok breed.
7. Een kamer (erbinnen) is een meetstok lang bij een
meetstok breed. Tussen de kamers wordt vijf el
gemeten en de hal van de poort die verbonden is
met de gang van het gebouw is ook één meetstok.
8. Ook heeft Hij de (breedte van de) gang die grenst
aan de poort van het gebouw gemeten, één
meetstok.
9. En Hij heeft de gang van de poort zelf gemeten,
acht el en haar steunpilaren zijn twee el (dik). De
gang van de poort in het huis
© Jim Sabelis

10. en de kamers van de poort zijn op het oosten
gericht, aan beide kanten zijn het er drie. Alle drie
hebben ze dezelfde maat, ook de steunpilaren
hebben allemaal dezelfde maat.
11. Daarna heeft Hij de breedte van de ingang van de
poort gemeten, tien el en de poort is dertien el
lang.
12. De afscheiding van de kamers aan de voorkant is
één el en één el aan de andere kant. Aan beide
kanten meet de kamer zes el.
13. Hij heeft de poort ook van het ene dak van de
kamer naar het andere dak gemeten. Deze is
vijfentwintig el breed, vanaf de ene deur tot de
andere deur.
14. Hetzelfde heeft Hij met de steunpilaren gedaan,
zestig el rondom gemeten vanaf de eerste
steunpilaar tot de laatste van de poortgang.
15. De afstand van de voorkant van de poort, waar de
ingang is, tot aan de voorkant van de gang van de
binnenste poort is vijftig el lang.
16. Er zijn afsluitbare ramen in de kamers, verbonden
aan de steunpilaren, openend naar binnen, geheel
rondom de poort, net zo bij de poortbogen van de
binnenste (poort), met naar binnen te openen
ramen rondom en tussen de pilaren palmbomen.
(V) De buitenste hof.

17. En Hij heeft mij in de buitenste voorhof gebracht
en ik zie daar bergruimten. De voorhof is volledig
bestraat, dertig bergruimten staan op de
bestrating.
18. De bestrating langs de zijkant van de poorten is net
zo lang als de poorten, de bestrating ligt wel lager.
19. Ook heeft Hij de breedte van de voorkant van de
laagste poort gemeten tot aan de voorkant van de
binnenste hof, de buitenkant ervan, honderd el in
noordelijke en oostelijke richting.
(V) Het buitenste noordelijke poortgebouw, 7 treden.

20. De poort van de buitenhof die op het noorden
gericht is mat Hij ook in de lengte- en
breedterichting.
21. Aan beide kanten heeft deze (ook) drie kamers en
haar steunpilaren en de ruimten ertussen waren
net zoals de eerste poort, vijftig el lang en
vijfentwintig el breed.
22. Haar ramen en zuilengang met palmbomen heeft
dezelfde maat als de poort die naar het oosten
gericht is, via zeven treden is die te bestijgen, en
de zuilengang is daartegenover.
(V) De poort naar de binnenste hof.
23. De poort naar de binnenste hof is in spiegelbeeld
van de poort die naar het noorden en naar het
oosten gericht is, van poort tot poort heeft Hij
honderd el gemeten.
(V) De buitenste zuidelijke poort, 7 treden.

24. Toen heeft Hij mij naar de weg in zuidelijke
richting gebracht en kijk, er is een poort op de weg
naar het zuiden. Hij nam de maten op van haar
pilaren en de zuilengang, dezelfde maatvoering.
25. Er zitten ramen in de zuilengang geheel rondom,
de lengte van dezelfde soort raampartijen was
vijftig el en de breedte vijfentwintig el.
26. Zeven treden stijgen ernaar op en de zuilengang is
naar buiten gericht, zij heeft palmbomen, zowel de
pilaren aan de voorkant als aan de achterkant.
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(V) De binnenste zuidelijke poort, 8 treden.

27. Er was ook een poort naar de binnenhof op de weg
naar het zuiden, Hij heeft de zuidelijke weg van
poort tot poort gemeten, honderd el.
28. Door deze zuidpoort heeft Hij mij in de binnenste
hof gebracht, Hij heeft de zuidpoort met dezelfde
maten gemeten.
29. Haar kamers, pilaren en zuilengang hebben
dezelfde maten, deze heeft ramen en een
zuilengang rondom, zij is vijftig el lang en
vijfentwintig el breed.
30. De zuilengang rondom is vijfentwintig el lang en
vijf el breed.
31. De zuilengang is op de buitenhof gericht en tussen
de pilaren zijn palmbomen, de trap er naartoe
heeft acht treden.
(V) De oostelijke binnenpoort, 8 treden.

32. Toen heeft Hij mij in de binnenste hof gebracht,
via de weg naar het oosten en Hij heeft de poort
met dezelfde maten gemeten.
33. Haar kamers, pilaren en zuilengang hebben
dezelfde maten, ramen erin en een zuilengang
rondom, deze mat ook vijftig el lang en
vijfentwintig el breed.
34. De zuilengang is op de buitenhof gericht, met
palmbomen tussen de pilaren aan de voor en
achterkant en acht treden klimmen ernaartoe op.
(V) De noordelijke binnenpoort, 8 treden.

35. Daarna heeft Hij mij naar de noordelijke poort
gebracht en mat dezelfde maten.
36. Haar kamers, pilaren, zuilengang en de ramen erin,
rondom zijn totaal vijftig el lang en vijfentwintig el
breed.
37. De pilaren zijn op de buitenhof gericht met
palmbomen ertussen, zowel de pilaren aan de
voorkant als aan de achterkant, haar trap heeft
acht treden.
38. De werkruimten en de toegang ertoe zijn naast de
pilaren van de poorten, daar hebben zij hun eigen
brandoffers gewassen.
39. In de gang van de poort staan twee tafels aan de
ene kant en twee tafels aan de andere kant, daarop
wordt het (opgaande) brandoffer geslacht en ook
het zondoffer en schuldoffer.
40. Buiten, aan de zijkant, daar waar men omhoog naar
de deur van de noordelijke poort gaat, staan twee
tafels en aan de andere kant, waar de andere deur
naar de poort is staan ook twee tafels.
41. Totaal vier tafels aan de ene kant en vier tafels aan
de andere kant, aan de buitenkant van de poort
heeft men dus op acht tafels geslacht.
42. De vier tafels voor het brandoffer zijn uit steen
gehouwen, anderhalf el lang en anderhalf el breed,
zij zijn een el hoog. Er ligt gereedschap op
waarmee men het brandoffer en slachtoffer
geslacht zal hebben.
43. De dubbele haken zijn één handbreedte groot en
geheel rondom aan het gebouw vastgemaakt, het
offervlees ligt op de tafels.
44. Vanaf de buitenkant tot aan de binnenpoort zijn de
kamers voor de zangers in de binnenhof, dat is aan
de kant van de noordelijke poort. Zij zijn op de weg
naar het zuiden gericht. De andere, aan de kant
van de Oostpoort, is op de weg naar het noorden
gericht.
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45. En Hij heeft tegen mij gezegd: ‘Deze kamer die op
de weg naar het zuiden gericht is, is voor de
priesters die in het huis dienstdoen.
46. En de kamer die op de weg naar het noorden
gericht is, is voor de priesters die dienstdoen bij
het altaar. Dit zijn de zonen van Zadok
(rechtvaardig), uit de zonen van Levi, die YaHWeH
naderen om Hem te dienen.

(V) De open ruimtes tussen de verdiepingen.

10. De afstand van de kamers is twintig el breed,
geheel rondom het huis.
11. En de deur naar de open ruimte van een zijkamer
is één deur op de weg naar het noorden en één deur
richting het zuiden en de breedte van het gebied
van de open ruimtes is vijf el rondom.
(V) Het gebouw in de voorste binnenhof.

(V) De binnenhof en het altaar.

47. Toen heeft Hij de bijzondere voorhof gemeten,
honderd el lang en honderd el breed, een vierkant.
Het altaar staat voor het huis.
48. Toen bracht Hij mij naar de zuilengang van het huis
en heeft de pilaarafstand gemeten, vijf el aan de
ene kant en vijf el aan de andere kant. De breedte
van de poort is drie el aan de ene kant en drie el
aan de andere kant.
49. De zuilengang is twintig el lang en elf el breed. Zij
heeft overal treden om (de gang) te betreden. Aan
beide kanten staan pilaren rechtop.

Ezechiël 41.
(V) De deuren van de tempel.

1. Daarop heeft Hij mij naar de tempel gebracht en
de pilaren gemeten, ze zijn zes el breed aan de ene
kant en zes el breed aan de andere kant.
2. Net zo breed als de tabernakel is de breedte van
de deur, tien el. Er is een deur van vijf el aan de
ene en een deur van vijf el aan de andere kant. Ook
heeft Hij de totale lengte ervan gemeten, die is
veertig el lang en twintig el breed.
3. Daarna ging Hij naar binnen en heeft de pilaren
naast de deur gemeten, twee el. De deur zelf is zes
el en de diepte van de deur is zeven el.
(V) Het heilige der heiligen.

4. Daarna heeft Hij de voorkant van de tempel
gemeten, twintig el lang en twintig el breed, en Hij
heeft tegen mij gezegd: ‘Dit is het heilige der
heiligen.’
(V) De verdieping rond de muur van het huis.

5. Daarna heeft Hij de muur van het huis gemeten,
zes el en de breedte van de zijverdiepingen die
volledig rondom het huis zijn, vier el.
6. En de zijkamers bestaan uit een zijkamer tegen een
zijkamer, drie, en dat dertig keer, bij binnenkomst
in de muur van het huis zijn er de zijkamers rondom
tegen elkaar aan, zij waren wel rondom
vastgemaakt maar zijn niet in de muur van het huis
bevestigd geweest.
7. Er is een verbreding die hoger en hoger draait wat
de zijkamers betreft, geheel rondom het huis, want
de draaiing van het huis gaat geheel rondom het
huis heen. Daarom is de bovenkant van het huis het
breedste en dus is het zo van beneden naar boven
via de middelste (zijkamer) gegaan.
8. En wat het huis betreft zag ik dat de hoogte geheel
rondom vanuit het fundament van de zijkamers
over een lengte van één meetroede van zes el (naar
buiten) geknikt was.
9. De breedte van de muur van een zijkamer tot de
straat is vijf el, en wat de open ruimte van de
zijkamers van het huis betreft, die hoort bij het
huis.
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12. Het bouwwerk dat tegen de voorkant van het
afgesloten gedeelte aan het einde van de weg naar
het westen ligt is zeventig el breed. De muur van
het bouwwerk is vijf el breed, geheel rondom en
negentig el lang.
13. Zo mat Hij de totale lengte van het bouwwerk op
honderd el, ook het afgesloten gedeelte, het
bouwwerk en de muur er omheen is honderd el
lang.
(V) Het oostelijke gebouw van de binnenhof.

14. De breedte aan de binnenkant van het huis van het
afgesloten gedeelte richting het oosten is ook
honderd el.
15. Hij mat ook de lengte van het gebouw aan de
binnenkant van het afgesloten gebied aan de
achterkant, bij de galerij, van de ene naar de
andere kant is deze honderd el, dat wat betreft de
binnenste tempel en de voorhal van de hof.
(V) Bekleding van de binnenhof en tempel.

16. De hal en de afgesloten ramen en alle drie de
galerijen rondom, tegenover de hal, zijn volledig
rondom met hout bekleed, vanaf de grond tot de
ramen en de ramen zijn met luiken bekleed.
17. Vanaf bovenaan de deur tot en met binnen en
buiten het huis, heel de muur rondom van buiten
en binnen zowel hoog als breed.
18. Deze heeft de vorm van Cherubs en palmbomen,
tussen elke Cherub staat een palmboom, elke
Cherub heeft twee gezichten.
19. Het gezicht van een mens naar de palmboom aan
de ene kant en het gezicht van een leeuw naar de
palmboom aan de andere kant, zo is dat in het hele
huis uitgevoerd, aan alle kanten.
20. Vanaf de grond tot boven de deur zijn er dus
Cherubs en palmbomen op de muur van de tempel
gemaakt.
21. De tempel heeft vierkante deurposten en het
heilige ziet er ook zo uit.
22. Het houten altaar is twee el hoog en twee el lang.
De schoren en zijkanten over de hele lengte waren
ook van hout en Hij heeft tegen mij gezegd: ‘Dit is
de eettafel die voor YaHWeH staat.’
23. Er zijn twee deuren naar de tempel en het
heiligdom.
24. Twee deuren hebben ieder twee scharnieren, twee
voor de ene deur en twee voor de andere.
25. Op de deuren van de tempel zijn Cherubs en
palmbomen gemaakt, net zoals op de muren is
gedaan. De voorkant van de poort aan de
buitenkant is van dik hout.
26. Aan beide kanten van de poort zijn afsluitbare
ramen van dikke planken aangebracht, over alle
zijkamers van het huis.
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Ezechiël 42.
(V) De weg naar de buitenhof richting het noorden.

1. En Hij heeft mij over de weg naar het noorden naar
de buitenste hof gebracht. Hij bracht mij in de
ruimte tegenover de uitgesneden figuren, voor het
noordelijk gebouw.
2. Aan de voorkant is deze honderd el lang, de
noordelijke ingang en zij is vijftig el breed.
3. Tegenover de twintig (el) in de binnenste hof, dat
is ook tegenover de bestrating van de galerij van
de buitenhof, daar heb je zicht op de drie (hoge)
gallerij.
(V) De vorm van de drie verdiepingen en gangen.

4. Voor de kamers is er een pad van tien el breed,
naar binnen loopt een weggetje van één el. De
ingang is in de richting van het noorden.
5. De bovenste kamers zijn smaller, want de galerijen
hebben daar meer ruimte gehad dan in het laagste
en het middendeel van het gebouw.
6. Want zij bestonden uit drie (hoog) en er zijn geen
steunpilaren aanwezig, zoals de pilaren van de
hoven, daarom is de bovenste smaller dan de
onderste en de middelste verdiepingen, van
beneden af.
7. De muur die de kamers aan de buitenkant verbindt
loopt evenwijdig aan de weg naar de buitenhof,
deze hof aan de voorkant van de kamers is vijftig
el lang.
8. Want de lengte van de kamers in de buitenhof is
vijftig el, en kijk, aan de voorkant van de tempel
zijn ze honderd el.
9. Onder deze kamers is een doorloop van het westen
naar het oosten, de toegang is vanuit de buitenste
hof.
10. Ter breedte van de muur loopt door de hof de weg
naar het oosten, tot aan de voorkant van het
afgesloten gedeelte en het gebouw met de kamers
aldaar.
11. De weg aan de overkant ziet er net zo uit als de
weg naar de kamers op het noorden, zij is net zo
lang en net zo breed, ook haar maat, uitgangen en
ingangen zijn hetzelfde.
12. Zoals de toegangen naar de kamers op weg naar het
zuiden, is er ook een ingang aan het begin van de
weg, die weg loopt recht naar de muur als je over
de weg naar het oosten aankomt.
(V) Heilige kamers aan de noord en zuidkant.

13. En Hij heeft tegen mij gezegd: ‘De kamers aan de
noordkant en de kamers aan de zuidkant zijn
afgezonderd omdat het heilige ruimten zijn. Daar
zullen de priesters die in de nabijheid van YaHWeH
in het heilige der heiligen zijn gegeten hebben.
Daar zullen zij het allerheiligste spijsoffer,
zondoffer en schuldoffer geplaatst hebben, want
die plaats is heilig.
14. Als de priesters binnenkomen zullen zij niet via de
hoven het heiligdom binnengegaan zijn, maar zij
zullen daar eerst hun kleding afgelegd hebben
voordat zij de ruimte die voor het volk toegankelijk
is betraden.’
(V) De buitenmuur van de tempel.

15. Daarna stopte Hij met het precies opmeten van de
binnenkant van het huis en leidde Hij mij naar
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buiten via de weg door de poort die naar het oosten
wijst, toen mat Hij de omtrek.
16. Hij mat eerst de oostkant met de meetstok,
vijfhonderd meetstokken.
17. Hij ging met de meetstok de hoek om en mat de
noordkant, vijfhonderd meetstokken, cirkelvormig.
18. Daarna keerde Hij de meetstok naar de zuidzijde
en mat vijfhonderd meetstokken.
19. Daarop draaide Hij de meetstok naar de westzijde
en mat weer vijfhonderd meetstokken.
20. Hij mat de vier zijden met de meetstok, de muur
was cirkelvormig overal vijfhonderd (meetstokken)
lang en vijfhonderd (meetstokken) breed, als
afscheiding tussen het heilige en gewone.

Ezechiël 43.
(V) Door de oostelijke poort komt YaHWeH het huis binnen, Zijn
eeuwige woning.

1. En Hij heeft mij weer naar de poort gebracht, de
poort die op het oosten gericht is.
2. En kijk, de heerlijkheid van de God van Israël kwam
er over de weg naar het oosten aan. Zijn stem is als
het geluid van vele wateren en de aarde werd door
Zijn heerlijkheid verlicht.
3. Het was dezelfde verschijning die ik eerder gezien
had, de verschijning die ik gezien had bij mijn
komst om de stad te verwoesten en ook de
verschijningen die ik bij de rivier Kebar gezien had.
En ik ben op de grond gevallen met mijn gezicht
naar beneden.
4. De heerlijkheid van YaHWeH kwam het huis binnen,
via de weg door de poort die uitziet op de weg naar
het oosten.
5. En de Geest heeft mij opgetild en mij in de
binnenste hof gebracht en kijk, de heerlijkheid van
YaHWeH vulde het huis.
6. Uit het huis heb ik de man die vlakbij mij stond
horen spreken.
7. Hij heeft tegen mij gezegd: ‘(Dit is) de eigen
standplaats van mijn troon en de eigen plaats waar
de voetzolen van mijn voeten staan, waar ik voor
eeuwig tussen de zonen van Israël gewoond zal
hebben. De familie van Israël zal mijn heilige Naam
niet meer onteerd hebben, zij noch hun koningen
met hun overspel, noch met de grafmonumenten
van hun koningen op de offerhoogten.
8. Door hun voorhal naast mijn voorhal te maken en
hun deurpost naast mijn deurpost, door zo een
muur tussen hen en mij op te werpen besmeurden
zij zelfs mijn heilige Naam met de gruwelen die zij
bedreven, daarom heb ik hen vanuit mijn woede
aan hun einde gebracht.
9. Vanaf nu zullen zij hun overspeligheden en de
grafmonumenten van hun koningen van mij
verwijderd hebben, dan woonde ik voor eeuwig in
hun midden. (S)
10. En u mensenzoon, kondig dit huis aan bij de familie
van Israël, dan zullen zij om hun slechtheid
gebloosd hebben, dan maten zij de voltooide maat.
11. Als zij zich schaamden voor alles wat zij deden,
maak hen dan de vorm van het huis bekend, de
inrichting ervan, haar uitgangen en ingangen, alle
ontwerpen van precies alle voorschriften en alle
ontwerpen van alle wetten. Schrijf dat voor hun
ogen op zodat zij zich gehouden zullen hebben aan
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heel het ontwerp en al de voorschriften en die
uitvoerden.
12. Dit is de wet van het huis op de hoge berg. Heel
haar cirkelvormige begrenzing is uiterst heilig,
weet dat dit de wet van het huis is.’
(V) De maten van het altaar.

13. ‘Dit zijn ook de maten van het altaar, gemeten per
el (stam/ slavin), waarbij de el gemeten wordt met
een handbreedte extra, dat is ook de hoogte van
het altaar.
14. Vanaf het laagste deel onder de grond tot de
onderste rand is het twee el. De breedte is een el.
Van de kleine richel tot de grote richel is het vier
el, de breedte is één el.
15. En dit altaar is vier el lang (totaal twaalf), en wat
is de leeuwin van God met vier opstekende hoorns?’
16. ‘De leeuwin van God’ is twaalf (el/stammen/
slavinnen) lang (zelfbeheersing) en twaalf breed
(uitgestrekt), een vierkant met vier gelijke zijden.
17. De geul (hulp, Ezra) moet veertien lang en veertien
breed zijn aan alle vier de kanten. Van alle kanten
moet er een grensgebied zijn van een halve el en
de bodem ervan moet rondom een el (diep) zijn, de
treden zijn gericht op het oosten.’
(V) De voorschriften van de offers, 7 dagen een stier, ram en harige
bok.

18. En Hij heeft tegen mij gezegd: ‘Mensenzoon, dit zei
de Heer YaHWeH: ‘Dit zijn de voorschriften van het
altaar, op de dag dat het gemaakt wordt om er
brandoffers op te offeren en er bloed over uit te
sprenkelen.
19. Aan de Levitische priesters die tot het nageslacht
van Zadok (de rechtvaardige) behoren, die tot mij
naderen,’ zegt de Heer YaHWeH, ‘gaf u als
zondoffer een jonge stier (doorbreker), een zoon
uit de kudde (van het onderzoek).
20. Dan nam u van zijn bloed en smeerde dit aan de
vier hoorns, de vier hoeken van de afvoergeul en
de hele begrenzing, zo zuiverde u juist hem van
onreinheid en bracht verzoening.
21. Neem dan de speciale jonge stier (doorbreker) als
zondoffer en hij verbrandde op de daartoe
bestemde plaats van het huis buiten het heiligdom.
22. Op de tweede dag bood u een harige (duivelse) bok
aan, volmaakt, als zondoffer en dan reinigden zij
het speciale altaar weer van zonde zoals zij dat
met de stier deden.
23. Als u daarmee klaar bent moet u weer een perfecte
stier (doorbreker), een zoon uit de kudde nemen,
samen met een volmaakte ram (leider) uit de
kudde.
24. Dan bood u deze in het zicht van YaHWeH aan en
strooiden de priesters zout over hen uit, dan lieten
zij deze als brandoffer naar YaHWeH omhooggaan.
25. Zeven dagen moet u dagelijks een harige (duivelse)
bok als zondoffer klaargemaakt hebben, samen
met een jonge (doorbrekende) stier en een
volmaakte ram uit de kudde moet u deze
klaargemaakt hebben.
26. Zeven dagen zullen zij verzoening bewerkt hebben
voor het altaar zelf, reinigden ditzelfde
ceremonieel en dan volbracht hij dit eigenhandig.
27. Als deze dagen voorbijgegaan zijn gebeurde het
vanaf de achtste dag en daarna dat de priesters op
dit altaar uw eigen brandoffers en eigen
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vredeoffers gebracht zullen hebben en ik tevreden
met u was,’ zegt de Heer YaHWeH. (S)

Ezechiël 44.
(P) De weg door de oostelijke poort is alleen voor YaHWeH en de
vorst.

1. En Hij heeft mij via de weg door de buitenste poort
van het heiligdom die op het oosten gericht is
teruggebracht en daarna is deze gesloten.
2. En YaHWeH heeft tegen mij gezegd: ‘Deze poort
die gesloten is zal niet meer geopend worden en
een man zal hierdoor niet binnengegaan zijn,
omdat YaHWeH, de God van Israël erdoor naar
binnen ging, daarom werd deze gesloten.
3. De vorst, dé Vorst zal erdoor binnengegaan zijn om
brood (strijd) in aanwezigheid van YaHWeH te eten
(verteren), Hij zal via de weg door het portaal van
deze poort binnengekomen zijn en zal via dezelfde
weg weer vertrokken zijn.’
4. Toen heeft Hij mij over de weg naar de noordelijke
poort gebracht, aan de voorkant van het huis, en
kijk, de heerlijkheid van YaHWeH vervulde het huis
van YaHWeH en ik ben voorover met mijn gezicht
naar beneden gevallen.
(PG) Voorschriften voor de tempeldienst.

5. YaHWeH heeft ook tegen mij gezegd: ‘Mensenzoon,
richt uw hart, kijk met uw ogen en luister met uw
oren naar alles wat ik tegen u zeg, naar alle
voorschriften over het huis van YaHWeH en heel
haar wetten en dan richtte u uw hart op de ingang
(het westen) van het huis en op iedere uitgang van
het heiligdom.
6. Dan zei u tegen de verbitterden, tegen de familie
van Israël, dit zei de Heer YaHWeH: ‘Overvloedig
zijn uw gruwelijkheden, familie van Israël.
7. Als u zonen van vreemden binnenlaat,
onbesnedenen van hart en onbesnedenen naar het
vlees, ze in mijn heiligdom brengt en zo mijn huis
verontreinigt, terwijl u mij persoonlijk brood
(strijd), het vet (het beste) en het bloed (uw ziel)
aanbiedt, zullen zij, bovenop al uw gruwelen, mijn
verbond verbroken hebben.
8. Dan voerde u het beheer over mijn heilige zaken
niet uit, maar heeft u hen uit eigenbelang als
beheerders van mijn heiligdom aangesteld.’
9. Dit zei de Heer YaHWeH: ‘Zonen van een
buitenstaander, onbesneden van hart en
onbesneden van lichaam, of enig andere zoon van
een buitenstaander onder de zonen van Israël, zal
mijn heiligdom niet binnengekomen zijn.’’
(PG) Voorschriften voor de Levieten.

10. ‘‘Maar de Levieten die veraf van mij bleven toen
Israël afdwaalde, die achter hun afgoden aan van
mij afdwaalden, die droegen hun ongerechtigheid.
11. Toch werden zij dienaren in mijn heiligdom, door
toezicht te houden bij de poort van het huis en
centraal de aanbidding in het speciale huis te
leiden. Zij zullen het speciale brandoffer en
speciale slachtoffer voor het volk geofferd hebben
en zij zullen voor hen gestaan hebben om de dienst
te leiden.
12. Omdat zij hen dienden tegenover hun afgoden en
zo een struikelblok van verdorvenheid voor Israël
werden, daarom hief ik mijn Hand tegen hen op,’
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zegt de Heer YaHWeH, ‘zodat zij hun schuld
droegen.
13. Dan zullen zij niet meer genaderd zijn om mij als
priesters te dienen, of ook maar naderen tot één
van mijn heilige zaken, de zaken van het heilige
der heiligen, maar dan droegen zij hun schande en
de gruwelijkheden die zij bedreven.
14. Dan wees ik hen toezichthouders toe over het
beheer van het huis, voor al haar diensten en alles
wat erin gedaan zal worden.’’ (P)
(PG) Voorschriften voor de priesters uit het geslacht van Zadok.

15. ‘‘Maar de Levitische priesters uit de zonen van
Zadok (rechtschapen), die het beheer van mijn
heiligdom wel bewaakten wanneer de zonen van
Israël van mij afdwalen, zij zullen mij wel genaderd
zijn om mij te dienen, dan stonden zij in mijn zicht
om mij het vet (beste) en het bloed (de ziel) aan
te bieden,’ zegt de Heer YaHWeH.
16. ‘Zij zullen mijn heiligdom binnengegaan zijn en tot
mijn tafel genaderd zijn, om mij te dienen en dan
hielden zij de wacht.
17. Dan gebeurde het, als zij de poorten van de
binnenste hof binnengaan, zullen zij linnen
(vergankelijke) kleding aangetrokken hebben. Wol
(ruigharig) zullen zij niet gedragen hebben op het
moment dat zij dienstdoen in de poorten van de
binnenste hof en in dat huis.
18. Zij zullen tulbanden van gebleekt linnen op hun
hoofden gehad hebben, met onderkleding van
linnen broeken, zij zullen niets dat doet zweten
omgedaan hebben.
19. Als zij naar buiten gaan in de buitenste hof, de
buitenhof waar het volk is, moeten zij de kleding
waarin zij dienstdoen uitgedaan hebben en legden
deze dan in de heilige kamers neer. Dan deden zij
andere kleding aan zodat zij het eigen volk niet
geheiligd zullen hebben met hun kleding.
20. Zij zullen hun hoofden niet kaal geschoren hebben
of lang haar laten groeien, zij zullen hun eigen haar
kort geschoren hebben.
21. Zij zullen geen wijn gedronken hebben, elke
priester als hij de binnenste hof betreedt.
22. Zij zullen geen weduwe of gescheiden vrouw voor
zichzelf tot vrouw gehuwd hebben, maar alleen
maagden uit het nageslacht van de familie van
Israël. Een weduwe die een weduwe is van een
priester mogen zij ook gehuwd hebben.
23. Mijn volk zullen zij geleerd hebben wat heilig en
niet bijzonder is en uitgelegd hebben wat onrein is
en zuiver.
24. Bij meningsverschillen zullen zij rechter geweest
zijn, volgens mijn recht zullen zij recht gesproken
hebben. Mijn wetten, mijn voorschriften en mijn
afspraken zullen zij in acht genomen hebben en zij
zullen mijn sabbatten geheiligd hebben.
25. Zij zullen niet tot een dode mens (adam) genaderd
zijn om zich te verontreinigen, alleen voor een
vader, moeder, zoon, dochter, broer of
ongetrouwde zus mogen zij zichzelf verontreinigd
hebben,
26. hierna moeten zij zeven dagen van reiniging voor
hem gerekend hebben.
27. Op de dag dat hij het heiligdom weer betreedt, de
binnenste hof om daar in het heiligdom dienst te
doen, moet hij een zondoffer meegebracht
hebben,’ zegt de Heer YaHWeH.
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28. ‘Dit was hun erfenis, ikzelf ben hún erfenis en u
zult hen geen land in eigendom in Israël gegeven
hebben, ikzelf ben hun erfdeel.
29. Zij zullen van het spijsoffer, zondoffer en
schuldoffer gegeten hebben, alles wat in Israël
toegewijd is zal hen toebehoord hebben.
30. Al het eerste fruit, alles, elk hefoffer, alles, al uw
hefoffers zullen voor de priesters geweest zijn. Ook
het beste van uw deeg zult u aan de priester
gegeven hebben, zo rust er een zegen op uw huis.
31. Elk kadaver en wat verscheurd is, van vogels of van
andere dieren, dat zullen de priesters niet gegeten
hebben.’ (P)

Ezechiël 45.
(P) De algemene maatvoering en verdeling van het land.

1. ‘Als u het eigen land via loting als erfenis verdeelt,
dan moet u een heilig hefoffer aan YaHWeH
gebracht hebben, een geheiligd deel van het land,
vijfentwintigduizend lang en tienduizend breed,
dat zal over het hele gebied geheiligd zijn.
2. Voor het heiligdom werd hierbinnen een vierkant
van vijfhonderd bij vijfhonderd aan alle kanten tot
stand gebracht. Er omheen wordt overal een open
ruimte vrijgehouden van vijftig el.
3. Bovenop deze maatvoering moet u de maat van
vijfentwintigduizend
en
de
breedte
van
tienduizend gemeten hebben, daarbinnen zal het
heiligdom zijn, het heilige der heiligen.
4. Het heilige deel van het land zal voor de priesters
die dienstdoen in het heiligdom geweest zijn, voor
wie naderen om YaHWeH zelf te dienen, dat was
dan hun vestigingsplaats voor hun huizen en een
heilige plaats voor het heiligdom.
5. Een lengte van vijfentwintigduizend en tienduizend
breed zal voor de Levieten geweest zijn, de
dienaren van het huis, zijzelf beërven twintig
kamers.
6. Voor het ruimtegebruik van de stad moet u een
oppervlak
van
vijfduizend
breed
en
vijfentwintigduizend lang aangewezen hebben,
parallel aan het heilig geschenk voor heel het huis
van Israël zal dit gelegen zijn.
7. Voor de Vorst is het van de ene naar de andere kant
een heilig geschenk, met eenzelfde omvang als het
ruimtegebruik van de stad. Aan de ene kant ligt het
geschenk voor het heilige deel (van de tempel) en
aan de andere kant het geschenk voor de stad. Van
de westkant naar het westen tot de oostkant naar
het oosten. De lengte ervan loopt evenwijdig met
een van de andere deelgebieden, vanaf de
westelijke grens naar de oostelijke grens.
8. Dit zal het land zijn dat Hij binnen Israël in bezit
gekregen zal hebben, dan zullen mijn vorsten mijn
volk niet langer verdrukt hebben. Het overige land
zullen zij verdeeld hebben over de familie van
Israël, naar gelang waarvan zij afstammen.’ (S)
(PG) De bepalingen van het hefoffer.

9. ‘Dit zegt de Heer YaHWeH: ‘Het is genoeg, vorsten
van Israël, schaf onrechtmatige winst en geweld af
en handel rechtvaardig en objectief. Beëindig het
afpersen van mijn volk,’ zegt de Heer YaHWeH.
10. ‘Laat zuivere gewichten, een zuivere Efa (40 L.
droog) en een zuivere Bath (40 L. vocht) door u
toegepast worden.
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11. De Efa en de bath moeten een geijkte maat
hebben. De bath bevat een tiende van een homer
en de Efa is ook een tiende van een homer. Hun
maten zullen aan de homer gerelateerd zijn.
12. De sikkel is gelijk aan twintig Gera (ca. 10 gram).
Twintig sikkels, vijfentwintig sikkels en vijftien
sikkels (= 60) is voor u gelijk aan een mine (pond).’
13. ‘Dit is het hefoffer dat u geofferd zult hebben. Een
zesde deel van de Efa van een homer aan graan en
een zesde deel van een Efa van een homer aan
gerst.
14. Over de olie wordt voorgeschreven in (hoeveelheid)
bath olie. Een tiende van een bath ofwel een kor (4
liter). Daarbij is tien bath een homer (400 liter),
want tien bath is gelijk aan een homer.
15. Daarbij één stuk kleinvee uit een kudde van
tweehonderd, afkomstig uit het waterrijke gebied
van Israël, dit als spijsoffer en brandoffer en
vredeoffer om verzoening voor hen te doen,’ zegt
de Heer YaHWeH.
16. ‘Heel de bevolking van het land zal met dit hefoffer
voor de Vorst in Israël gekomen zijn.
17. Op de feestdagen, de nieuwe-maansdagen, op de
sabbatten en alle afgesproken feestdagen van de
familie van Israël zullen de eigen brandoffers,
eigen spijsoffers en eigen plengoffers ten laste van
de Prins geweest zijn. Hij zal het zondoffer,
spijsoffer, brandoffer en vredeoffer gebracht
hebben om verzoening voor de familie van Israël te
bewerken.’ (S)
(PG) Het zondoffer op de zevende dag van de maand.

18. ‘Dit zei de Heer YaHWeH: ‘Op de eerste van de
eerste maand moet u een stier (doorbreker)
genomen hebben, een volmaakt jong uit de kudde
en daarmee reinigde u het heiligdom van zonde.
19. De priester nam het bloed van dit zondoffer dan en
smeerde het aan de deurposten van het huis en de
hoeken van de afvoergeul van het altaar en op de
posten van de poort van de binnenste hof.
20. Dit moet u ook op de zevende dag van de maand
gedaan hebben voor iemand die afgedwaald is of
domweg verleid is, voor die eigen familieleden
deed u dan verzoening.’’
(PG) Het paasfeest en het offerfeest.

21. ‘‘Op de veertiende dag van de eerste maand moet
u het paasfeest gevierd hebben, een feest van
zeven dagen dat ongezuurd (zoet) brood gegeten
zal worden.
22. Op die dag bracht de Vorst voor zichzelf en voor de
hele bevolking van het land een stier als zondoffer.
23. De zeven dagen van het feest bracht Hij dan een
stier aan YaHWeH, zeven volmaakte stieren en
rammen, dagelijks, zeven dagen lang en daarbij
nog dagelijks een zondoffer van een harige
geitenbok (satir = duivel).
24. Bij een stier hoort een spijsoffer van één Efa en ook
één Efa bij een ram, bij één Efa wordt een Hin olie
gemengd.
25. Op de vijftiende dag van de zevende maand, op het
offerfeest, zal Hij eveneens zeven dagen
zondoffers, brandoffers en spijsoffers met de olie
gebracht hebben.’’ (S)
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Ezechiël 46.
(PG) De offers door de vorst in de tempel op de Sabbat en bij de
nieuwe maan.

1. ‘Dit zei de Heer YaHWeH: ‘De poort van de
binnenste hof die op het oosten gericht is zal de zes
dagen dat gewerkt wordt gesloten zijn. Maar op de
dag van de Sabbat zal deze geopend zijn en ook op
de dag van de nieuwe maan zal deze geopend zijn.
2. De Vorst ging dan via de hal van de poort van
buitenaf naar binnen. Hij stond naast de deurpost
van de poort. Dan maakten de priesters Zijn
brandoffer en vredeoffers klaar en op de drempel
van de poort aanbad Hij dan. Dan ging Hij weer
naar buiten, maar de poort zal tot de avond niet
afgesloten worden.
3. Bij de deur van die poort, op de sabbatten en bij
nieuwe maan, aanbad de bevolking van het land
dan tegenover YaHWeH.
4. Het brandoffer dat de Vorst op de dag van de
sabbat voor YaHWeH gebracht zal hebben bestaat
uit zes volmaakte rammetjes, met één gave
volwassen ram.
5. Als vrijwillig offer geldt één Efa per ram. Voor de
rammetjes geldt een vrijwillig offer met een
vrijwillige gave die ter hand wordt gesteld met een
Hin olie per Efa.
6. Op de dag van de nieuwe maan moet een
(doorbrekende) stier, een gaaf jong uit de kudde,
met zes rammetjes en een volmaakte ram gebracht
worden.
7. Hij zal bij de stier een Efa en bij de ram een Efa als
een spijsoffer klaargemaakt hebben, en voor de
rammetjes net zoveel handen vol nemen als dat
nodig is en van de olie een Hin per Efa.
8. Als de Vorst dan via de hal van de poort
binnenkomt, zal Hij zo zijn entree gemaakt hebben
en langs dezelfde wegen zal Hij vertrokken zijn.
9. Maar als de bevolking van het land op de
afgesproken feestdagen tegenover YaHWeH
verschijnt, zal iemand die door de noordelijke
poort binnenkomt om te aanbidden via de weg door
de zuidelijke poort vertrokken zijn. En degene die
binnenkomt via de weg door de zuidelijke poort zal
via de weg door de noordelijke poort vertrokken
zijn, hij zal niet via de weg zoals hij gekomen is
zijn teruggekeerd, maar in de tegenovergestelde
richting ging hij dan naar buiten.’
(PG) Eeuwige voorschriften voor de offers van de Vorst.

10. ‘De Vorst zal, als zij naar binnen gaan, te midden
van hen naar binnen gegaan zijn, als zij vertrekken,
zal Hij ook vertrokken zijn.
11. Op de feesten en de afgesproken tijden in het
seizoen zal het spijsoffer dus een Efa per stier
geweest zijn en een Efa per ram en een handvol,
zoveel als nodig is voor de rammetjes, met een Hin
olie per Efa.’ (S)
12. ‘Als de Vorst een vrijwillig offer gebracht zal
hebben, een eigen brandoffer of een eigen
vredeoffer, als vrijwillige gave aan YaHWeH, dan
opende iemand de poort naar het oosten voor Hem
en daar bracht Hij de brandoffers en vredeoffers
dan, zoals Hij dat op de dag van de Sabbat ook
gedaan zal hebben. Daarna vertrok Hij en werd
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deze speciale poort gesloten als Hij weer naar
buiten gaat.
13. Een volmaakt mannelijk rammetje van één jaar
moet u dagelijks als brandoffer voor YaHWeH
klaargemaakt hebben, iedere dag moet u dit
tijdens de dageraad klaargemaakt hebben.
14. Ook zult u iedere morgen een spijsoffer van een
zesde Efa met een derde Hin olie om het speciale
fijne meel te bevochtigen klaargemaakt hebben,
dit is een volmaakt spijsoffer voor YaHWeH, het is
een voortdurend en eeuwig voorschrift.
15. Zo zult u de eigen ram en het eigen spijsoffer dus
klaargemaakt hebben, met de eigen olie, iedere
vroege morgen een brandoffer, altijd.’ (P)
(P) Alleen de zonen van de vorst zijn Zijn blijvende erfgenamen.

16. ‘Dit zei de Heer YaHWeH: ‘Als de Vorst aan iemand
een cadeau uit Zijn erfdeel gegeven zal hebben,
dan valt dat aan Zijn zonen toe, want het zal hun
eigen erfdeel geweest zijn.
17. Maar als Hij van Zijn erfdeel een cadeau geeft aan
een van Zijn dienaren gegeven zal hebben, dan
behoort dat hem toe tot het jaar van vrijlating, dan
verviel het weer terug aan de Vorst, Zijn erfdeel
zal aan Zijn zonen, aan hen alleen, toegevallen
zijn.
18. De Vorst zal ook niets van het erfdeel van het volk
genomen hebben, door hen gewelddadig te
behandelen om hun bezit, want Zijn bezit zal Hij
aan Zijn eigen zonen gegeven hebben, zodat mijn
volk niet (meer) verstrooid geraakt zal zijn,
eenieder van zijn erfdeel.’’
(V) De keuken van de priesters.

19. Toen heeft Hij mij door de ingang die zich aan de
zijkant van de poort bevindt naar de heilige kamers
van de priesters gebracht, deze ligt op het noorden
en kijk, aan de achterkant ervan is een gedeelte
dat op het westen ligt. (S)
20. En Hij heeft tegen mij gezegd: ‘Dit is de plaats
waar de priesters het schuldoffer en het brandoffer
gekookt zullen hebben, met het zondoffer en waar
zij het eigen spijsoffer gebakken zullen hebben,
dan brengen zij het niet in de buitenste hof om het
volk te heiligen’
(V) De keukens voor de slachtoffers van het volk.

21. Toen heeft Hij mij naar de buitenhof gebracht en
mij langs de vier hoeken van de hof laten lopen, en
kijk, er is nog een hof in elke hoek van de hof, ja
een hof in elke hoek van deze hof.
22. In de vier hoeken van de hof zijn afgesloten hofjes,
veertig lang en dertig breed, alle vier hebben ze
dezelfde maat, ingesloten.
23. Een muurtje omringde ze alle vier cirkelvormig.
Onder de muurtjes zijn ronde kookplaatsen
gemaakt.
24. En Hij heeft tegen mij gezegd: ‘Deze
binnenplaatsen zijn voor degenen die koken, de
dienaren van het huis zullen daar de eigen
slachtoffers van het volk gekookt hebben.’

Ezechiël 47.
(V) De beek onder de deur van de tempel naar het oosten, gezond
makend en leven gevend aan iedereen.

1. En Hij heeft mij terug naar de deur van het huis
gebracht en kijk, er komt water in de richting van
het oosten onder de drempel van het huis vandaan.
Want de voorkant van het huis ligt op het oosten en
het water daalt af onder de rechter zijkant van het
huis vandaan, ten zuiden van het altaar.
2. Hij heeft mij via de weg door de noordelijke poort
naar buiten gebracht. Hij heeft mij omgedraaid op
de weg naar buiten toe, naar de buitenste poort op
de weg die naar het oosten loopt, en kijk het water
loopt uit de rechter zijkant.
3. En de man gaat naar het oosten, met de meetstok
in Zijn hand heeft Hij duizend el gemeten. Daar
heeft Hij mij het water doen oversteken, het water
komt tot mijn enkels.
4. Hij heeft weer duizend el gemeten en mij het
water doen oversteken, het water komt tot mijn
knieën. Weer heeft Hij duizend el gemeten en mij
het water doen oversteken, het water komt tot
mijn heupen.
5. En Hij heeft opnieuw duizend el gemeten en de
kolkende beek heb ik niet kunnen oversteken, want
het water was zo hoog dat door het water
gezwommen moest worden, het was een kolkende
beek die niet oversteekbaar geweest is.
6. En Hij heeft tegen mij gezegd: ‘Zag u dat
mensenzoon?’ Toen heeft Hij mij terug naar de
rand van de beek gebracht.
7. Als ik daar aankom, kijk, aan de rand van de beek
staan erg veel bomen, zowel aan de ene kant als
aan de andere.
8. En Hij heeft tegen mij gezegd: ‘Dit water gaat naar
het oostelijk gebied Galilea (grensgebied), het
daalde in de (onvruchtbare) woestijn af en mondt
uit in zee, in de zee komt ze uit en dan werd het
water gezond.
9. Het zal zijn dat alle levende wezens die overal
gekrioeld zullen hebben, waar de twee beken
naartoe gegaan zullen zijn, geleefd zullen hebben.
Dan was er ontzettend veel vis omdat deze
waterlopen er samenkomen en omdat overal waar
deze beek gestroomd zal hebben alles hersteld zal
zijn en leefde.
10. Dan gebeurde het dat er vissers vanaf Engedi (bron
van het jonge geitje) tot Eneglaim (bron van de
twee kalfjes) gestaan zullen hebben om hun netten
uit te werpen, dan zullen daar allerlei soorten vis
geweest zijn, de vissen zijn net als de vissen in de
grote zee, onnoemelijk veel.
11. Haar modderpoelen en moerassen zullen echter
niet hersteld zijn, zij verziltten.
12. Langs de beek zullen aan beide oevers allerlei
vruchtdragende bomen opgeschoten zijn. De
bladeren zullen niet verwelkt zijn en zij zullen
nooit zonder vrucht geweest zijn, maandelijks
zullen zij vrucht gedragen hebben omdat het
opgenomen water uit het heiligdom komt., dan
dienden hun vruchten tot voedsel en was hun blad
genezend.’ (S)
(PG) De algemene begrenzing en verdeling van het land.

13. ‘Dit zei de Heer YaHWeH: ‘Dit is de begrenzing van
het eigen in bezit te nemen eigen land van de
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twaalf stammen van Israël, Jozefs maatvoeringen
(gemeten).
14. Dit beërfde u, een man en zijn broer, waarover ik
mijn eigen Hand ophief om het aan uw voorvaders
te geven, zo kwam dit land u als erfenis toe.
15. Dit is de grens van het land aan de noordzijde,
vanaf de Grote zee tot aan de weg naar Chethlon
(ingepakt) daar waar de toegang tot Tsedad (de
zijkant) is.
16. Hamath (de vesting), Berotha (cypressenbos) en
Sibraïm, (dubbele hoop) wat tussen de grens met
Damascus (het zwijgende pluche) en de grens met
Hamath ligt en Hazer Hattichon (middelste dorp)
bij de grens met Chavran (grotten).
17. De andere grens liep van de zee tot aan Hazer-enon
(bronnendorp), op de grens van Damascus, dan
naar het uiterste noorden tot Hamath wat het
noordelijkst gelegen punt is.
18. De grens langs de oostzijde loopt tussen Chavran en
Damascus, tussen Gilead (rotsgebied) en het land
van Israël, vanaf de Jordaan tot de grens van de
Dode zee zult u die gemeten hebben, en dit is uw
eigen oostgrens.
19. De grens door de Negeb in het zuiden loopt van
Tamar tot aan het water van Meriba Kades (heilige
twist), vanaf de kolkende beek tot de Grote zee,
dit is de zuidgrens door de Negeb.
20. De westgrens is de Grote zee, vanaf de (zuid)grens
tot aan de toegang tot Hamath, dat wat betreft de
westkant.
21. Op deze manier verdeelde u het eigen land onder
uzelf, per stam van Israël.
22. Dan gebeurde het dat u bij lot een erfdeel aan uzelf
en de vreemdelingen die onder u wonen
toegewezen zal hebben, die hun zonen te midden
van u verwekten, dan waren zij voor u alsof zij
afkomstig zijn van de zonen van Israël, te midden
van u zal hen een erfdeel in Israël toegevallen zijn
23. Ook gebeurde het dat in de stam waar de
vreemdeling woonde, dat u daarbinnen zijn erfdeel
gegeven zult hebben,’ zegt de Heer YaHWeH.’ (S)

Ezechiël 48.
(PG) Grenzen van de eerste zeven stammen.

1. Dit zijn de namen van de stammen. Vanaf het land
in het noorden ter hoogte van de weg naar
Chethlon tot de toegang naar Hamath, Hazer-enon
een de noordgrens met Damascus, aan de kant van
Hamath, daar zal van het oosten tot het westen één
deel van Dan zijn.
2. Langs de grens van Dan, van de oostkant tot de
westkant, heeft Asher een deel.
3. Vanaf de grens van Asher, van de oostkant tot de
westkant, is het deel van Naftali.
4. Vanaf de grens van Naftali, van de oostkant tot de
westkant, is het deel van Manasse.
5. Vanaf de grens van Manasse, van de oostkant tot de
westkant, ligt het deel van Efraïm.
6. Vanaf de grens van Efraïm, van de oosthoek tot de
westhoek, is het deel van Ruben.
7. Vanaf de grens van de oostkant tot de westkant,
ligt het deel van Juda.’
(PG) Het gebied van het heiligdom, de Levieten, de stad en de vorst.

8. ‘Vanaf de grens van Juda, van de oostkant tot de
westkant ligt het hefoffer dat u geschonken zult
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hebben, vijfentwintigduizend breed en net zo lang
als de andere delen vanaf de oostkant tot de
westkant, het heiligdom was dan daarbinnen.
9. Het hefoffer dat u aan YaHWeH geschonken zult
hebben moet vijfentwintigduizend lang zijn en
tienduizend breed.
10. Dit zal het heilige hefoffer voor de priesters
geweest
zijn,
naar
het
noorden
toe
vijfentwintigduizend en naar het westen toe
tienduizend. Richting het oosten tienduizend breed
en richting het zuiden vijfentwintigduizend lang,
het heiligdom van YaHWeH was dan in het midden
hiervan.
11. Voor de geheiligde priesters die van de zonen van
Zadok afstammen, die zich aan mijn wachtdienst
hielden en niet afdwaalden als de zonen van Israël
afdwalen, net als de afgedwaalde Levieten.’ (S)
12. ‘Van hen was het hefoffer dan, het hefoffer van
land, de allerheiligste plaats langs de grens met de
Levieten.
13. De Levieten zullen, langs de grens met de priesters,
een gebied krijgen van vijfentwintigduizend lang
en tienduizend breed, heel deze lengte zal dus ook
vijfentwintigduizend zijn en tienduizend breed.
14. Hiervan zullen zij niets verkocht of verhandeld
hebben of de eerste vruchten van het land
doorverkocht hebben, want dit is aan YaHWeH
geheiligd.
15. De breedte van vijfduizend die overblijft aan de
kant van de vijfentwintigduizend is voor algemeen
gebruik voor de bewoning van de stad, voor
woningen en weidegrond, de stad was in het
centrum ervan.
16. Dit zijn de maten. Vanaf de noordkant
vijfhonderdvierduizend (maten) en ook vanaf de
zuidkant gerekend vijfhonderd-vierduizend, vanaf
de oostkant vijfhonderdvierduizend en vanaf de
westkant vijfhonderdvierduizend (maten).
17. Het open gebied van de stad richting het noorden
is tweehonderdvijftig en richting het zuiden
tweehonderdvijftig,
richting
het
oosten
tweehonderdvijftig en richting het westen
tweehonderdvijftig (maten).
18. De overige grond in lengte langs het hefoffer zal in
delen van tienduizend oostwaarts bij tienduizend
westwaarts, verdeeld worden, dit zal langs het
hefoffer liggen, het heilige deel was dan bestemd
voor graanproductie voor hen die in de stad
werken.
19. Degene die in de stad werkt zullen er uit alle
stammen van Israël gewerkt hebben.
20. Alle hefoffers is vijfentwintigduizend bij
vijfentwintigduizend, want de heilige hefoffers
moet u als een vierkant geschonken hebben, dat
wat betreft het deel van de stad.
21. Dat wat overblijft is voor de Vorst, aan beide
kanten van het heilige hefoffer en vanaf het deel
dat de stad toebehoort. Vanaf de voorkant van het
hefoffer
van
vijfentwintigduizend
bij
vijfentwintigduizend tot de oostgrens, ook aan de
westkant van de vijfentwintigduizend tot de
westgrens lopen de delen van de Vorst evenwijdig,
dat is een heilig hefoffer. Het heiligdom van het
huis lag dan in het centrum ervan.
22. Vanaf het eigendom van de Levieten tot het
eigendom van de stad, wat daartussen ligt zal voor
de Vorst geweest zijn, vanaf de grens van Juda tot
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aan de grens met Benjamin, dat zal voor de Vorst
geweest zijn.’
(PG) Grenzen van de laatste vijf stammen.

23. ‘Wat betreft de overige stammen, van de oostkant
tot de westkant is het deel van Benjamin.
24. Vanaf de grens van Benjamin, van de oostkant tot
de westkant is Simeon’s deel.
25. Vanaf de grens van Simeon, van de oostkant tot de
westkant is het deel van Issakar.
26. Vanaf de grens van Issakar ligt het deel van Zebulon
van de oostkant tot de westkant.
27. En vanaf de grens van Zebulon ligt vanaf de
oostkant tot de westkant het deel van Gad.
28. En vanaf de grens van Gad tot aan de kant waar de
zuidelijke Negeb is was dan de grens vanaf Tamar
tot de bronnen van Kades-meriba, vanaf de
kolkende beek tot aan de Grote zee.
29. Dit is het land wat u, door het lot te werpen, als
erfdeel aan de stammen van Israël gegeven zult
hebben, dit is ieders deel,’ zegt de Heer YaHWeH.’
(P)
(PG) De stad met de twaalf poorten van de stammen.

30. Dit zijn de uitgangen van de stad. Aan de noordkant
vijfhonderdvierduizend maten:
31. ‘De poorten van de stad dragen de namen van de
stammen van Israël. Drie poorten richting het
noorden. De eerste is de Rubenpoort, daarna de
Judapoort en dan de Levipoort.
32. Aan de oostkant vijfhonderdvierduizend met drie
poorten, de Jozefpoort, de Benjaminpoort en de
Danpoort.
33. Aan de zuidkant vijfhonderdvierduizend maten met
drie poorten, de Simeonpoort, de Issakarpoort en
de Zebulonpoort.
34. Ook de westkant telt vijfhonderdvierduizend met
drie poorten, de Gadpoort, de Asherpoort en de
Naftalipoort.
35. (Deze hebben een) omtrek van achttienduizend en
de naam van de stad zal vanaf die dag: ‘YaHWeH is
daar,’ zijn.’
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