
Ezechiël 24 

1 Het woord van de HEERE kwam tot mij in het negende jaar in de tiende maand, op de tiende van de 

maand:                                                                                                                                                                                    

2 Mensenkind, schrijf voor uzelf de naam van de dag op, juist deze zelfde dag: op deze zelfde dag heeft 

de koning van Babel het beleg voor Jeruzalem geslagen.                                                                                                                

3 Leg nu aan dat opstandige huis een gelijkenis voor, en zeg tegen hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zet de 

kookpot op, zet hem op het vuur, en giet er ook water in.                                                                                            

4 Voeg er de ervoor bestemde stukken bij, alle goede stukken vlees, dijbeen en schouderstukken, vul 

hem met de beste beenderen.                                                                                                                                                       

5 Neem het beste van het kleinvee, stapel er ook beenderen onder op, breng het goed aan de kook. Ook 

zullen zijn beenderen middenin moeten koken.                                                                                                                      

6 Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Wee de bloedstad, zij is een pot met aanslag eraan, waar de aanslag 

niet af is gegaan! Haal het vlees er stuk voor stuk uit zonder dat het lot erover gevallen is.                                           

7 Want haar bloed is in haar midden gebleven, op een kale rots heeft zij het laten vloeien. Zij heeft het 

niet op de aarde uitgegoten om het met stof te bedekken.                                                                                                 

8 Om grimmigheid op te wekken, om wraak te oefenen heb Ik haar bloed op een kale rots gelegd, zodat 

het niet bedekt wordt.                                                                                                                                                                   

9 Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Wee de bloedstad! Ik zal ook de brandstapel groot maken!                           

10 Breng veel hout bijeen, steek het vuur aan, kook het vlees helemaal, doe het kruidenmengsel erbij, en 

laat de beenderen verbranden.                                                                                                                                              

11 Zet de pot daarna leeg op zijn kolen, zodat hij heet wordt en zijn koper gloeiend, en wat er aan hem 

verontreinigd is, in het midden van hem wegsmelt, en zijn aanslag verdwijnt.                                                          

12 Alle moeite is vergeefs geweest, de vele aanslag ging er niet af: in het vuur, die aanslag!                                 

13 In uw onreinheid ligt uw schandelijk gedrag! Omdat Ik u heb willen reinigen, maar u niet rein 

geworden bent, zult u van uw onreinheid niet meer gereinigd worden, totdat Ik Mijn grimmigheid op u 

doe rusten.                                                                                                                                                                                    

14 Ík, de HEERE, heb gesproken: het komt en Ik doe het. Ik zal het niet nalaten, Ik zal niet ontzien en Ik 

zal ook geen berouw hebben. Overeenkomstig uw wegen en overeenkomstig uw daden zullen zij u 

oordelen, spreekt de Heere HEERE.                                                                                                                                           

15 Het woord van de HEERE kwam tot mij:                                                                                                                          

16 Mensenkind, zie, Ik ga haar die de lust van uw ogen is, door een plotselinge slag van u wegnemen. 

Toch mag u geen rouw bedrijven, u mag niet huilen en geen traan laten.                                                                         

17 Kerm in stilte, u mag geen rouw over de dode bedrijven. Bind uw tulband om en doe uw schoenen 

aan uw voeten; u mag uw baard en snor niet bedekken en van het brood dat mensen u brengen, mag u 

niet eten.                                                                                                                                                                                      

18 's Morgens sprak ik tot het volk en 's avonds stierf mijn vrouw. De volgende morgen deed ik zoals mij 

geboden was.                                                                                                                                                                               

19 Toen zei het volk tegen mij: Wilt u ons niet vertellen wat deze dingen voor ons betekenen, nu u dit 

doet?                                                                                                                                                                                             

20 Toen zei ik tegen hen: Het woord van de HEERE is tot mij gekomen:                                                                         

21 Zeg tegen het huis van Israël: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik ga Mijn heiligdom ontheiligen, uw sterke 

trots, de lust van uw ogen en het dierbaarste voor uw ziel. Uw zonen en uw dochters, die u 

achtergelaten hebt, zullen door het zwaard vallen.                                                                                                         



22 Dan zult u doen zoals ik heb gedaan. U zult uw baard en snor niet bedekken en van het brood dat 

mensen u brengen, zult u niet eten.                                                                                                                                      

23 Uw tulbanden zullen om uw hoofd zijn en uw schoenen aan uw voeten. U zult geen rouw bedrijven en 

niet huilen. U zult in uw ongerechtigheden wegkwijnen, en elkaar uw nood klagen.                                                   

24 Zo zal Ezechiël voor u een wonderteken zijn: geheel zoals hij gedaan heeft, zult u doen. Wanneer het 

komt, zult u weten dat Ik de Heere HEERE ben.                                                                                                                      

25 Wat u betreft, mensenkind, zal het niet zo zijn op de dag dat Ik hun kracht, de luister waarin zij zich 

verblijden, de lust van hun ogen, de verkwikking van hun ziel, hun zonen en hun dochters, van hen 

wegneem,                                                                                                                                                                                       

26 dat op die dag iemand die ontkomen is, bij u zal komen om dat uw oren te laten horen?                                 

27 Op die dag zal uw mond met die van hem die ontkomen is, geopend worden, zodat u zult spreken en 

niet langer stom zijn. Zo zult u voor hen een wonderteken zijn. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben. 

 

 

De dag waarop Jeruzalem werd belegerd                                                                                                                           

Wij zijn vrij goed geïnformeerd over de datum waarop Nebukadnessar het beleg rondom Jeruzalem 

sloeg. Wellicht vraagt iemand zich af hoe dat komt? Het boek Ezechiël speelt daarbij ontegenzeggelijk 

een belangrijke rol. Hij krijgt namelijk de opdracht om de datum – op de dag af – vast te leggen. Ezechiël 

zelf is in 597 v Chr. in ballingschap gevoerd samen met koning Jojachin en de bovenlaag van de bevolking 

van Jeruzalem. Om de een of andere reden was Nebukadnessar niet gecharmeerd van koning Jojachin, 

want hij zette hem na een paar maand al weer af. In zijn plaats stelde hij Mattanja aan – de oom van 

Jojachin – die hij de naam Zedekia gaf. 2 Koningen 24:17 In het boek Ezechiël worden alle data 

gerelateerd aan 597 v Chr. het jaar van de vorige deportatie en tegelijkertijd het jaar waarop Zedekia 

koning was geworden van Juda en Jeruzalem. Denk – wat de datering betreft – bijvoorbeeld aan het 

moment waarop de oudsten Ezechiël raadpleegden. Ezechiël 20:1 Het gebeurde in het zevende jaar, in de 

vijfde maand, op de tiende van de maand, dat er mannen uit de oudsten van Israël kwamen om de HEERE 

te raadplegen, en zij gingen vóór mij zitten. Dat was dus in 590 v Chr. Als de HEERE tot Ezechiël komt in 

Ezechiël 24 is het twee jaar later. Ezechiël 24:1 Het woord van de HEERE kwam tot mij in het negende 

jaar in de tiende maand, op de tiende van de maand. Dit is de maand tebet die overeenkomt met de 

maand december-januari van onze kalender. We schrijven 588 v Chr. De HEERE hecht er aan dat de 

profeet deze dag heel precies noteert. Het is namelijk niet zomaar een dag. Het is de dag waarop 

Nebukadnessar het beleg voor Jeruzalem slaat. Ezechiël 24:2 Mensenkind, schrijf voor uzelf de naam van 

de dag op, juist deze zelfde dag: op deze zelfde dag heeft de koning van Babel het beleg voor Jeruzalem 

geslagen. Het is zeker te begrijpen dat de HEERE deze dag wil laten vastleggen. Er is zoveel gespeculeerd,  

zoveel gefantaseerd ook terwijl de HEERE bij monde van Zedekia kenbaar heeft gemaakt dat Jeruzalem 

verwoest zal worden vanwege de zonden van haar inwoners. Het geduld dat de HEERE maanden ja jaren 

aan de dag had gelegd speelde de tegenstanders in de kaart. Hoezo verwoesting, er was niets wat daar 

op leek. Dat was trouwens ook niet juist want er was wel degelijk dreiging van buitenaf in 610 v Chr. en 

605 v Chr. en zoals gezegd in 597 v Chr. maar elke keer ontsprong de stad de dans. Het versterkte het 

gevoel van onoverwinnelijkheid bij de inwoners. Ook de ballingen waar Ezechiël zich tot richtte waren 

overtuigd van de eeuwigheid van stad en tempel, ondanks de dreigementen die de HEERE uitte via de 

profeet. Maar goed nu was het dan zover januari 588 v Chr. Nebukadnessar had de legers rondom de 

stad Jeruzalem liggen en was voornemens de stad in te nemen. We kennen deze datum overigens niet 



alleen uit Ezechiël. Ook het boek Koningen en de profeet Jeremia – in het 39ste en 52ste hoofdstuk – die 

met dezelfde tekst komt als het Koningenboek, heeft de datum precies vastgelegd. 2 Koningen 25:1 Het 

gebeurde in het negende jaar van zijn regering, in de tiende maand, op de tiende van de maand, dat 

Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem kwam, hij en heel zijn leger. Zij belegerden de stad 

en bouwden er rondom schansen tegenaan. Met het beleg van Jeruzalem is de verovering nog geen feit. 

Het beleg zal zo’n 2 a 2.5 jaar duren. Maar de eerste stap van de strafexercitie over de stad Jeruzalem en 

haar inwoners is gezet. Waarvan akte.  

Het geduld dat de HEERE maanden ja jaren aan de dag had gelegd speelde de tegenstanders in de 
kaart. Hoezo verwoesting, er was niets wat daar op leek. 

 

De metafoor van de kookpot                                                                                                                                                   

Het is redelijk schokkend om te zien hoe argeloos en naïef de inwoners van Jeruzalem zich gedragen 

waar het gaat over haar bestaan en voortbestaan. Niet alleen in politiek of maatschappelijk opzicht, 

maar zeker ook in religieuze zin zou je denken dat de wegvoering van de bovenlaag van de bevolking in 

597 v Chr. de overblijvers toch wel iets zou doen. Het was niet alleen een serieuze en gevoelige klap die 

koning Nebukadnessar van Babel aan de bevolking gaf, maar toch zeker ook een pedagogische tik van de 

HEERE aan Zijn volk. Dreigde de HEERE niet met de verwoesting van stad en platteland wanneer de 

Judeeërs hun leven niet zouden veranderen? De koning werd weggevoerd, het goud van de tempel, hoge 

officieren en wapensmeden en vele notabelen die van belang waren voor het beleid en de uitvoering van 

plannen voor de stad. Je zou verwachten dat de inwoners een toontje lager zouden zingen. Misschien 

hoopten we hier en daar iets tegen te komen wat lijkt op zelfonderzoek maar het tegendeel is het geval. 

De achterblijvers voelden zich het neusje van de zalm om in termen van eten en drinken te blijven. Om 

precies te zijn ontstaat in deze tijd de metafoor van de kookpot en het kostbare vlees. God verzint de 

metafoor niet, maar het zijn de achterblijvers in Jeruzalem die hiermee komen. Zij zijn het kostbare vlees 

en Jeruzalem is de kookpot met buiten de muren de dreiging wellicht, maar zoals het vuur het vlees niet 

raakt zo blijven de inwoners van de stad veilig achter hun poorten en muren.  En – zeiden ze erbij – de 

mensen die zijn weggevoerd naar Babel mogen daar wat hen betreft blijven. Die hoeven niet meer terug 

te komen. Ezechiël 11:1-3 (..) En zie, bij de ingang van de poort waren vijfentwintig mannen, en in hun 

midden zag ik Jaäzanja, de zoon van Azzur, met Pelatja, de zoon van Benaja, leiders van het volk. Toen zei 

Hij tegen mij: Mensenkind, dit zijn de mannen die onrecht bedenken en verkeerde raad geven in deze 

stad, zij die zeggen: Voorlopig moeten wij geen huizen bouwen. Deze stad is de pot en wij zijn het vlees. 

Zulke grappen kun je beter niet vertellen in de nabijheid van de HEERE, want Hij vergeet dit niet. Als de 

HEERE ergens moeite mee heeft dan is het met harde nekken en koppen die stelselmatig weigeren om te 

buigen voor Gods Woorden. Ze hebben maling aan die zwartkijkers van die zogenaamde profeten van 

God. Ze hadden zo hun eigen profeten. Maar dit komt als een boemerang terug op hun eigen hoofd als 

God dezelfde metafoor uitwerkt. Ezechiël 24:3 Leg nu aan dat opstandige huis een gelijkenis voor, en zeg 

tegen hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zet de kookpot op, zet hem op het vuur, en giet er ook water in. De 

ballingen – maar datzelfde zal wel gelden voor de inwoners van Jeruzalem – waren niet zo geporteerd 

van gelijkenissen, maar dit is een sigaar uit eigen doos. God vraagt om de beste stukken vlees uit te 

kiezen, daarbij doelend op een select publiek de high society van Jeruzalem, althans de mensen die 

menen dat zij iets voorstellen. Ezechiël 24:4 Voeg er de ervoor bestemde stukken bij, alle goede stukken 

vlees, dijbeen en schouderstukken, vul hem met de beste beenderen. Tot nu toe is er geen vuiltje aan de 

lucht. Al het vlees in de pot moet goed opgestapeld worden zodat de warmte overal goed bij kan. Ook 



midden in de pot – dat duurt wellicht iets langer – moet het water zijn kookpunt bereiken. Ezechiël 24:5 

Neem het beste van het kleinvee, stapel er ook beenderen onder op, breng het goed aan de kook. Ook 

zullen zijn beenderen middenin moeten koken.  

De Jeruzalemmers waren zelf met de metafoor van de kookpot op de proppen gekomen. God werkt 
deze metafoor verder uit.  

                                                                                                                      

De diepe vervreemding van God met zijn volk                                                                                                                           

De metafoor van de kookpot staat voor de stad Jeruzalem waar de inwoners zich veilig wanen voor de 

belegeraars, zoals het vlees veilig is voor het vuur dat onder de pot brandt. De grote vraag is: ‘Wat is de 

reden dat men zich veilig voelt?’ Waarop baseert men zijn gevoel voor veiligheid? Dat kan van alles zijn. 

Een belangrijke reden is vermoedelijk dat de stad Jeruzalem nog steeds overeind is gebleven, terwijl de 

rest van het volk en het land tegen ruïnes aankijkt. Het Noordrijk is reeds in ballingschap gevoerd. Men 

moet hen meegeven dat de stad Jeruzalem tot op dat moment de dans ontsprong. Hoe vaak is de vijand 

reeds voor de poorten verschenen? Zeker drie of vier maal. Op dit moment zijn ze vazalstaat van Babel. 

Israël is een onderworpen volk. Men is afhankelijk van de goede relatie met Nebukadnessar. Politiek 

gezien heeft men zich door contacten met Egypte in gevaar gebracht. Maar de doorslaggevende vraag 

ligt op religieus gebied. Hoe is de verhouding met de HEERE de God van Israël? Hij heeft deze stad 

gekozen als eeuwige residentie. Hij is het die het koningshuis van David in het leven heeft geroepen, ook 

een dynastie die met een eeuwig verbond bekrachtigd is. Is dat het? Is het dit woord eeuwig dat de 

inwoners een gevoel van onoverwinnelijkheid geeft? Opmerkelijk is dat de inwoners van Jeruzalem en 

omstreken een rotsvast op de tempel van de HEERE weten te combineren met een leven waarin ze zich 

weinig aan God gelegen laten liggen. Het was de profeet Jeremia die wees op de discrepantie tussen 

geloof en levenswandel. De mensen riepen vol enthousiasme ‘des HEEREN tempel, des HEEREN tempel 

des HEEREN tempel is dit’, terwijl ze vervolgens alles deden wat God verbood. Jeremia 7:8-10 Zie, u 

vertrouwt op bedrieglijke woorden die niet van nut zijn. Stelen, doodslaan, overspel plegen, valse eden 

afleggen, reukoffers brengen aan de Baäl, andere goden achternagaan, die u niet gekend hebt, en dan 

voor Mijn aangezicht komen staan in dit huis waarover Mijn Naam is uitgeroepen, en zeggen: Wij zijn 

gered – om al deze gruweldaden te doen? Duidelijk is dat men zijn eigen leven niet langer spiegelde aan 

de Thora. Israël was van kleur verschoten. Langzamerhand was er een nieuwe moraal ontstaan. Zo zijn 

kinderoffers blijkbaar algemeen geaccepteerd. Israël verkeert in de 5de eeuw v. Chr. in een situatie die te 

vergelijken is met die in ons land. Onze minister president noemt Nederland een gaaf land. In 

economisch opzicht misschien. Geld is de nieuwe god geworden, de mammon waar veel mensen zich 

door laten leiden. Economische groei daar doen we bijna alles voor. Mogelijk zinspeelt hij als VVD-er op 

de vrijheid van de Nederlander. Het is een vrijheid in die zin dat ieder kan doen wat hij wil. Niet een 

vrijheid gebonden aan de normen van de Bijbel. De legalisering van prostitutie en porno is hier ook een 

voorbeeld van. Men noemt goed, wat kwaad is. De koffieshops en de legalisering van softdrugs maken 

het er niet beter op. De onderwereld teelt er wierig bij. Langzaam maar zeker verkleurt een land en 

veranderen de normen en de waarden. In snel tempo is ons land en ons volk zich aan het vervreemden 

van God. De HEERE Die lange tijd dichtbij ons volk gestaan heeft wordt in razendsnel tempo weg-

gefilterd uit ons leven en denken. Het meest vervelende is vermoedelijk dat men zich van geen kwaad 

bewust is. Men voelt niet de snel groeiende afstand tussen het leven van enkele tientallen jaren geleden 

en nu. De kloof die zich als een gapende ravijn tekent tussen ons volk en God is bijna onoverbrugbaar. En 

de kerk? De kerken PKN/NGK hebben er voor gekozen om mee te doen. Met de gelijkschakeling van man 



en vrouw en de acceptatie van homoseksualiteit weet de kerk zich vergewist van de sympathie van de 

samenleving. In de PKN in onze burgerlijke gemeente is een homodominee die getrouwd is met een 

man. Hij schijnt het heel goed te doen. Zo wordt verteld dat er wel 25 jonge mensen in zijn gemeente 

belijdenis doen van hun geloof. Het mag mooi klinken maar het is een leugen. Homoseksualiteit wordt – 

daar zijn voor - en tegenstanders het over eens – door de Bijbel rigoureus afgewezen. De Bijbel noemt 

het een zondige relatie. De homodominee is een contradictio in terminis. Hoe kan iemand die volgens de 

Bijbel in zonde leeft, een kerk in goede banen leiden? De kerk laat het lelijk afweten. Kritiek op de 

maatschappij wordt niet of nauwelijks gehoord. Men heeft eieren voor zijn geld gekozen. En God? God is 

in de ogen van de kerk vooral genadig en goed. God zegent het allemaal.   

God is in de ogen van de kerk vooral genadig en goed. God zegent het allemaal.  

 

Bloedstad Jeruzalem                                                                                                                                                                                    

Er is veel mis in Jeruzalem. Er is inderdaad meer aan de hand, maar er is een misstand die bij de HEERE 

altijd een heftige reactie oproept: het geweld tegen de medemens. Vermoedelijk gaat het hier ook over 

machtsmisbruik en liquidaties via de rechter met valse getuigen e.d. maar het belangrijkste verwijt van 

de HEERE richt zich vermoedelijk op de kinderoffers. Daarin cumuleert Gods boosheid tegen het dienen 

van andere goden een overtreding die hand in hand gaat met de moord op Gods kinderen, want zo ziet 

God hen: Het zijn Zijn schepselen. Ezechiël 23:37 Er kleeft bloed aan hun handen. Met hun stinkgoden 

hebben zij overspel gepleegd. Zelfs hun kinderen, die zij Mij gebaard hebben, hebben zij voor hen als 

voedsel door het vuur laten gaan. Men mocht in Israël het vlees niet eten met het bloed. Vermoedelijk 

ziet men in de buurt van de kokende pot de bloedrode kleur van het vocht dat men uit het vlees heeft 

laten weglekken voordat men het aan de kook brengt. Bloed herinnert de HEERE aan de belangrijkste 

overtreding waarop Hij Jeruzalem betrapt heeft, geweld. Geweld tegen kinderen en kwetsbare mensen. 

Gods oordeel is niet mals. De pot waarin het vlees wordt gekookt is onrein. Het kwaad zit diep. Het moet 

er bij wijze van spreken uitgebrand worden. Daarom vraagt de HEERE stukken vlees willekeurig uit de pot 

te nemen. Niet alles, maar een deel. Een deel echter zonder die door het lot aangewezen te hebben.  

Ezechiël 24:6 Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Wee de bloedstad, zij is een pot met aanslag eraan, waar 

de aanslag niet af is gegaan! Haal het vlees er stuk voor stuk uit zonder dat het lot erover gevallen is. 

Vermoedelijk wijst dit op ballingschap van wat er uiteindelijk nog over zal blijven aan inwoners of die nu  

hoog gekwalificeerd zijn of laag maakt geen verschil.                                                                                                    

Op de een of andere manier is het geweld van Jeruzalem nog steeds zichtbaar. Is het omdat men 

kinderoffers bracht op de kale rots en als religieus voorschrift had dat men dit niet mocht verwijderen? 

Het bloed is hoe dan ook niet door aarde bedekt. Het schreeuwt bij wijze van spreken naar de hemel als 

het bloed van Abel naar de hemel om gerechtigheid. Ezechiël 24:7 Want haar bloed is in haar midden 

gebleven, op een kale rots heeft zij het laten vloeien. Zij heeft het niet op de aarde uitgegoten om het met 

stof te bedekken. Vermoedelijk was het een religieus voorschrift om op deze wijze kinderoffers te 

brengen, maar de HEERE zegt dat Hij daar achter zit. Met opzet heeft Hij hen dit ingegeven zodat het 

bloed onbedekt blijft en gewroken moet worden. Ezechiël 24:8 Om grimmigheid op te wekken, om wraak 

te oefenen heb Ik haar bloed op een kale rots gelegd, zodat het niet bedekt wordt. Het mag er even 

uitgezien hebben als een idyllisch plaatje van mensen die vlees gaar stomen in water, maar al gauw 

wordt dit beeld wreed verstoord. De brandstapel die voor hitte zorgt wordt uitgebreid. De hitte van het 

vuur is zo groot dat het alles verteert wat het op zijn weg vindt het vlees, ja zelfs de botten en later de 

pot zelf. Ezechiël 24:9-11 Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Wee de bloedstad! Ik zal ook de brandstapel 



groot maken! Breng veel hout bijeen, steek het vuur aan, kook het vlees helemaal, doe het 

kruidenmengsel erbij, en laat de beenderen verbranden. Zet de pot daarna leeg op zijn kolen, zodat hij 

heet wordt en zijn koper gloeiend, en wat er aan hem verontreinigd is, in het midden van hem wegsmelt, 

en zijn aanslag verdwijnt. Het lijkt er op dat de HEERE aanvankelijk nog geprobeerd heeft het grote 

onheil af te wenden door een zuivering toe te passen. De ballingschap van 597 v Chr. zou daar een goed 

voorbeeld van zijn. Het was een flinke tik op de vingers van Jeruzalem toen de koning en de notabelen en 

het tempelgoud werden meegenomen naar Babel. De fleur van de natie werd weggevoerd. Dit had tot 

gevolg kunnen hebben dat de rest tot inkeer kwam en hun leven zou beteren, maar – zoals gezegd – het 

tegenovergestelde gebeurde. Men deed net alsof God zijn boosheid gericht had tegen een bepaalde 

groep, terwijl Hij hen – de achterblijvers – zou ontzien. Tot Zijn teleurstelling constateert de HEERE dit als 

de hele pot vlees, beenderen en de pot zelf aan het vuur moet worden prijsgegeven. Met andere 

woorden de stad Jeruzalem is niet meer te redden Ezechiël 24:12,13 Alle moeite is vergeefs geweest, de 

vele aanslag ging er niet af: in het vuur, die aanslag! In uw onreinheid ligt uw schandelijk gedrag! Omdat 

Ik u heb willen reinigen, maar u niet rein geworden bent, zult u van uw onreinheid niet meer gereinigd 

worden, totdat Ik Mijn grimmigheid op u doe rusten. Een gedeeltelijke straf voldoet niet langer. De hele 

stad met al haar inwoners gaat er aan. De poorten werden neergehaald en de muren omver getrokken. 

Een maand later stond alles wat branden kon in Jeruzalem in de fik. De stad werd verwoest door het 

vuur. Het besluit stond vast bij God. Hij zou er niet op terugkomen. Ezechiël 24:14 Ík, de HEERE, heb 

gesproken: het komt en Ik doe het. Ik zal het niet nalaten, Ik zal niet ontzien en Ik zal ook geen berouw 

hebben. Overeenkomstig uw wegen en overeenkomstig uw daden zullen zij u oordelen, spreekt de Heere 

HEERE.  

De wegvoering van 597 v Chr. had tot gevolg kunnen hebben dat de rest tot inkeer kwam en hun 
leven zou beteren, maar – zoals gezegd – het tegenovergestelde gebeurde. 

                  

De dood van de vrouw van Ezechiël                                                                                                                                                               

Er is vermoedelijk niets mooiers dan profeet van de HEERE zijn, maar is er iets wat moeilijker is? Profeten 

werken veel met metaforen. Daarin vergelijkt de HEERE de situatie van Zijn volk met een huwelijk of een 

kookpot zoals boven. De metafoor mag goed gekozen zijn in feite is en blijft het een beeldverhaal, een 

voorbeeld wat helpt om ons de situatie goed voor te stellen. Lastiger wordt het al met profetische 

handelingen. We weten van Jesaja dat hij in zijn onderbroek door Jeruzalem moest lopen om uit te 

beelden hoe de mensen in ballingschap zouden gaan. Ezechiël zelf ligt een paar jaar op de vloer in zijn 

eigen kamer terwijl hij een soort van toneelstuk opvoert. Zijn huis verandert in een kijkdoos waarin men 

kan zien wat er binnen afzienbare tijd in en rondom Jeruzalem gebeurt. Nog lastiger wordt het als de 

profeet zwaar te lijden heeft onder de situatie. Zo weten we dat Jeremia zwaar afgezien heeft in de 

gevangenis van Jonathan in Jeruzalem, waar zijn tegenstanders hem in hadden opgesloten. Hij vond het 

er verschrikkelijk en smeekte de koning hem niet terug te sturen naar die gevangenis. Later overleefde 

hij ter nauwer nood een diepe waterput waarin men hem op de bodem had achtergelaten. De Heere 

Jezus – die als Messias zowel koning als priester als profeet is – heeft een keer een moordaanslag 

overleefd.  Uiteindelijk is Hij via een gerechtelijke moord tot de kruisdood veroordeeld. Wij willen ons 

voorbereiden op de dingen die Ezechiël overkomen: de dood van zijn vrouw. We kunnen ons afvragen 

waarom de HEERE zijn profeet zo’n zware slag toebrengt. Er is geen enkele aanwijzing dat het niet goed 

boterde tussen Ezechiël en zijn vrouw, integendeel. Hij vond haar mooi en hield zielsveel van haar. Hoe 

kan de HEERE dit doen? Het enige antwoord kan zijn dat God de profeet wil laten voelen hoe dit in 



werkelijkheid is, net zoals het volk in werkelijkheid met een zelfde slag getroffen zal worden. Metaforen 

helpen ons, maar verbloemen tegelijkertijd de realiteit. Het zijn maar beelden. Hardnekkig is de 

pertinente weigering bij ons hoorders om tot ons door te laten dringen dat het gaat om feiten, om zaken 

die zich in de werkelijkheid van ons bestaan voordoen. Er is niets wat ons meer van de feiten overtuigd 

dan de feiten zelf te ondergaan. Dat mag dan zo zijn. Tegelijkertijd is het een bijzonder harde slag voor 

een mens om zijn echtgenote te verliezen. Veel harder kunnen de slagen niet uitpakken. Ezechiël 

24:15,16 Het woord van de HEERE kwam tot mij: Mensenkind, zie, Ik ga haar die de lust van uw ogen is, 

door een plotselinge slag van u wegnemen. Als we ons niet vergissen wordt dit verdriet dat de profeet 

treft en de manier waarop hij daarop moet reageren tot inzet van een nieuwe profetie. Ezechiël mag 

namelijk niet op de gebruikelijke manier rouw bedrijven over het verlies van zijn vrouw. Hij mag niet 

huilen en geen traan om haar laten. Dat wil zeggen dat hij zijn verdriet eigenlijk niet aan anderen mag 

laten merken. Ezechiël 24:16 Toch mag u geen rouw bedrijven, u mag niet huilen en geen traan laten. 

Natuurlijk heeft hij verdriet. Hij moet dan maar rouwen in stilte. Al die dingen die normaal bij zo’n groot 

verlies in Israël worden gedaan – Men laat de tulband af. Men doet geen schoeisel aan. Men bedekt het 

gezicht en eet het brood dat de omgeving brengt – moet Ezechiël nalaten. Ezechiël 24:17 Kerm in stilte, u 

mag geen rouw over de dode bedrijven. Bind uw tulband om en doe uw schoenen aan uw voeten; u mag 

uw baard en snor niet bedekken en van het brood dat mensen u brengen, mag u niet eten. Die morgen 

wist Ezechiël dus al dat zijn vrouw ’s avonds zou sterven. Heeft hij daar met ‘het volk’ over gesproken?  

Het zou zomaar kunnen want het is hem ter ore gekomen langs de weg van een openbaring van de 

HEERE en die openbaring was niet alleen relevant voor hemzelf maar ook voor ‘het volk’. Het is redelijk 

bloedstollend wat we hier horen. Het zal je eigen vrouw zijn. Ezechiël 24:18 's Morgens sprak ik tot het 

volk en 's avonds stierf mijn vrouw. Het gebeurt allemaal – hoe zullen we dat zeggen – precies volgens 

plan. Het volk dat vermoedelijk van een en ander op de hoogte was, weet van het overlijden en ziet 

Ezechiël inderdaad geschoeid en met tulband en zonder gezichtsbedekking de volgende dag in zijn huis. 

Ze hebben brood voor de rouwende bij zich, maar – dat hadden ze kunnen weten – hij neemt daar niets 

van. Dat is wat hij vertelt. Ezechiël 24:18 De volgende morgen deed ik zoals mij geboden was. 

Er is niets wat ons meer van de feiten overtuigd dan de feiten zelf te ondergaan. 
 

Het verlies van de tempel en de kinderen                                                                                                                               

Dit is dan weer typisch zo’n gebeurtenis die allerlei vragen oproept. De mensen vragen zich af wat zij hier 

mee moeten. Zit hier een verborgen boodschap in voor hen? Ja dus. Ezechiël 24:19 Toen zei het volk 

tegen mij: Wilt u ons niet vertellen wat deze dingen voor ons betekenen, nu u dit doet? Het vraagt wel 

bijna bovenmenselijke kracht van de profeet, maar zo te horen is hij rustig en werkt hij vrijwillig en met 

overtuiging mee met de volledige uitvoering van Gods plan. Het overlijden van zijn vrouw en de 

bijzondere manier waarop de profeet daarop moet reageren is een voorteken van een slag die de 

ballingen wordt toegebracht door de HEERE en de manier waarop zij daar op moeten reageren. De 

profeet heeft inderdaad een Woord van de HEERE voor het volk dat zich rondom hem verzamelt. 

Ezechiël 24:20,21 Toen zei ik tegen hen: Het woord van de HEERE is tot mij gekomen. Zeg tegen het huis 

van Israël: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik ga Mijn heiligdom ontheiligen, uw sterke trots, de lust van uw 

ogen en het dierbaarste voor uw ziel. Uw zonen en uw dochters, die u achtergelaten hebt, zullen door het 

zwaard vallen. Is het niet bijzonder dat wat de tempel voor het volk betekent te vergelijken is met wat 

het overlijden van de vrouw van Ezechiël met de profeet doet? De tempel is iets waarop ze steunen, 

zoals een huis op een rots. De tempel is iets waar ze helemaal vol van zijn; verliefd lijken ze bijna als ze 



het tempelplein betreden. En dan is de tempel ook nog het meest dierbare van hun ziel. Hiermee wordt 

de suggestie gewekt dat – voor hun gevoel – niet alleen hun leven maar zelfs hun voortbestaan na de 

dood oftewel de eeuwigheid ermee gemoeid is. Opnieuw is degene die dit tot zich laat doordringen 

geschokt. Dat deze mensen in diepe rouw zijn door het verlies van hun kinderen die in Jeruzalem zijn 

achtergebleven; welke ouder – moet je daar zelf vader of moeder voor zijn? – zal dat niet kunnen 

begrijpen. Maar de tempel? Het is en blijft voor ons gevoel schokkend dat men een leven leeft ver van de 

HEERE, men komt niet eens in de buurt van Gods bedoelingen. Daar is men zich blijkbaar totaal niet 

bewust van; integendeel men is helemaal vol van de tempel, men put er kracht uit. Het geeft de mensen 

perspectief over dood en graf heen. Is dat niet schokkend? Dat we in feite zo ver van God vervreemd 

kunnen zijn, terwijl we ons tegelijkertijd blijkbaar buitengewoon dichtbij Hem wanen. Want de tempel 

dat is de God van Israël. Gods huis staat voor Zijn Aanwezigheid. Hoe bestaat het? Het is net als in 

Nederland. Onze minister president zegt dat hij gelovig is. Hij bedoelt gelovig christen. Hij is Nederlands 

Hervormd, zoals hij dit archaïsch noemt. Deze minister president noemt ons land een gaaf land. Ons land 

is helemaal niet gaaf als je denkt aan abortus waar het ontluikende leven van een mens in de kiem wordt 

gesmoord. Een land dat met een abortusboot de wereld afreist om willige vrouwen van hun ongeboren 

kind te ontdoen, is geen gaaf land. Wij wekken op die manier de woede op van onze God. God kijkt niet 

met plezier naar ons land. God is zeer boos om de 30.000 abortussen per jaar. Het is zijn schepping; het 

zijn Zijn kinderen. Daar blijf je met je handen van af. We hebben het dan over het ongeboren kind dat in 

principe niet beschermd is in dit land. Na 6 weken klopt het hartje. Tot de 24ste week mag er geaborteerd 

worden. Dan leeft het kindje dus al 18 weken oftewel 126 dagen. Dat is niet goed. Het mag dan legaal 

zijn in Nederland, maar God ziet dit als moord. Het is maar dat u het weet. Veel mensen denken het 

kwaad een halt toe te roepen door een stap in zijn richting zetten, maar het kwaad van de dood zet zich 

voort in Nederland nu er een niptest is op een mongooltje (en als die test positief is. Wat dan?) en dan 

hebben we het nog niet over euthanasie en het voorstel om van voleindigd leven te spreken (en er dus 

legaal een einde aan te mogen maken). Onze cultuur wordt steeds meer een cultuur van moord en dood. 

Ogenschijnlijk zijn we een vreedzaam volkje, feitelijk ziet God vooral geweld. We zijn een weg opgegaan 

waarvan we niet terug lijken te kunnen keren. In Israël waren de kinderoffers een geaccepteerd 

fenomeen. Ook die kinderen werden gedood met het oog op de gunst van de goden – met andere 

woorden – een welvarend en onbezorgd leven. Misschien is dat ook de reden dat God niet wil dat die 

mensen openlijk rouwen over het verlies van de tempel en van hun zonen en dochters. Ezechiël 24:22,23 

Dan zult u doen zoals ik heb gedaan. U zult uw baard en snor niet bedekken en van het brood dat mensen 

u brengen, zult u niet eten. Uw tulbanden zullen om uw hoofd zijn en uw schoenen aan uw voeten. De 

mensen zullen dus een zelfde reactie vertonen als Ezechiël. Is dat omdat ze een opdracht van God 

opvolgen of is dit een natuurlijke reactie op het verlies van de tempel en van hun kinderen? De Bijbel 

spreekt met het woord ‘u zult’ hetgeen wijst 1. op iets wat in de toekomst plaatsvindt of 2. wat een 

voorschrift is. Vermoedelijk is het het eerste. Zo zal de reactie zijn. Men zal totaal verslagen zijn. Bij de 

verwoesting van de tempel komt aan het licht dat zij het zelf waren met hun zonden die de 

achterliggende reden vormen voor het onheil dat hen treft. Ze hebben dit zelf over zich heen gehaald. 

Het zal voor die mensen een enorme klap zijn. Niet alleen omdat de zaken die met het woord ‘eeuwig’ 

versierd werden – de tempel en het huis van David – niet los verkrijgbaar zijn, los van de 

gehoorzaamheid van het volk. Door de schuld van het volk zijn hun deze kostbare zaken ontnomen. De 

tweede schok zal zijn dat men zich ervan bewust wordt een volstrekt ander – foutief – idee gehad te 

hebben van hun relatie met God. Zij dachten dat dat allemaal prima was maar de feiten leren anders. Ze 

zullen niet weten waar ze het zoeken moeten. Ze zullen tegen elkaar hun nood klagen. Ezechiël 24:23 U 



zult geen rouw bedrijven en niet huilen. U zult in uw ongerechtigheden wegkwijnen, en elkaar uw nood 

klagen. Wat voor Ezechiël een voorgeschreven reactie is op het overlijden van zijn vrouw, zal voor het 

volk een natuurlijke reactie zijn. Ezechiël 24:24 Zo zal Ezechiël voor u een wonderteken zijn: geheel zoals 

hij gedaan heeft, zult u doen. Wanneer het komt, zult u weten dat Ik de Heere HEERE ben.            

De tweede schok zal zijn dat men zich ervan bewust wordt een volstrekt ander – foutief – idee 
gehad te hebben van hun relatie met God. Zij dachten dat dat allemaal prima was maar de feiten 
leren anders. 

                                                                                                            

Dan zult u weten dat Ik de Heere HEERE ben                                                                                                                         

Nu komen we bij een belangrijke zegswijze bij Ezechiël. Die zegswijze is van de HEERE Zelf en luidt als 

volgt: Wanneer het komt, zult u weten dat Ik de Heere HEERE ben. God tekent er voor. Het is waar, de 

uitdrukking komt ook bij andere profeten en in andere Bijbelgedeelten voor. Zoals in Exodus, Leviticus en 

Deuteronomium en Jesaja en Joël. Maar nergens zo vaak als bij de profeet Ezechiël. Een goede 75 maal 

zet de HEERE Zijn handtekening. Dan zult u weten dat Ik de Heere HEERE ben. Hierbij willen we 

aantekenen dat deze zegswijze niet alleen voorkomt in verband met het oordeel over Jeruzalem en 

omgeving vanwege de zonden van het volk. Het Nieuwe Verbond en de toekomst die God met Zijn volk 

ingaat wordt met deze woorden bij wijze van spreken ondertekend. Ook het oordeel over de 

omringende volken wordt er door de HEERE mee gegarandeerd. Hoewel de zegswijze – Dan zullen zij 

weten dat Ik de HEERE ben – dus ook in ander verband gebruikt wordt, gaat het bijna altijd over het 

oordeel over Jeruzalem, volk en stad en land. Wat wil dit zeggen? Men kent de HEERE niet meer. God wil 

een statement maken. Zo ben Ik en u zult zien – als het gebeurt – dat Ik het ben. Om die reden vertelt de 

HEERE vooraf wat men tegemoet kan zien. Het wil dus zeggen dat er veel verschil van inzicht gegroeid is 

over de vraag: ‘Wie is  de HEERE?’ Inderdaad. Vanuit de profetieën van Jeremia en ook die van Ezechiël 

groeide de kloof tussen de mensen die aan de kant van de profeet staan en de mensen die zich opstellen 

tegenover hem. Zowel Jeremia – na verloop van tijd – als Ezechiël – redelijk vanaf het begin – kwam 

volstrekt alleen te staan. Tegenover hen bevonden zich gelovige Joden – dat wel – maar tegelijkertijd 

waren dat mensen die een heel andere kijk op de zaken hadden. Zo deed het gerucht de ronde dat de 

ballingen binnen twee jaar weer terug zouden gaan naar Jeruzalem. In die – onjuiste – verwachting 

werden de ballingen – die dit overigens maar al te graag wilden geloven – gestaafd door mensen die 

later valse profeten bleken te zijn. God noemt de mensen waar Ezechiël tegen praat – zoals ook te 

merken in het begin van ons hoofdstuk Ezechiël 24:3 – niet voor niets dat opstandige huis. Om een lang 

verhaal kort te maken. De HEERE zegt wanneer u zich niet bekeert laat Ik de stad Jeruzalem verwoesten. 

Niemand geloofde dit. Iedereen dacht ook dat God zoiets nooit zou doen. Maar God laat het bij 

herhaling door de profeten vertellen. Wanneer Hij vanwege de onbekeerlijkheid van de mensen merkt 

dat er sprake is van een onomkeerbaar proces, staat het plan van God vast. Ook deze beslissing 

communiceert de HEERE via de profeten. Opnieuw wordt er geen waarde aan gehecht. In dat kader zegt 

de HEERE: Wie niet horen wil moet maar voelen. Nu zullen jullie zien wie Ik ben. Dus in de voltrekking 

van het vonnis dat God reeds lang heeft aangekondigd en waar totaal geen geloof aan werd gehecht, 

laat God merken dat Hij God is en niemand anders en dat de profeten Jeremia en Ezechiël ware profeten 

zijn. Ook wordt in een klap duidelijk; als God iets zegt, gebeurt het ook werkelijk. Laten we het ruim 

nemen: 65 van de 75 keer slaan deze woorden op de voltrekking van het oordeel; Dan zult u weten dat Ik 

de Heere HEERE ben. Waarom is dat zo belangrijk is? Om diverse redenen. Ten eerste is de verwoesting 

van Jeruzalem in 586 v Chr. en de ballingschap als historisch feit onomstreden. Ten tweede werd het 



door niemand geloofd dat dit zou gebeuren. Het vonnis van God over Zijn volk markeert een raakpunt 

tussen de hemel en de aarde. Gods Woord – in dit geval een dreigement – werd een historisch feit. Dit is 

een enorm sterke bevestiging van de betrouwbaarheid van Gods Woord. Het helpt om alle woorden van 

God, maar zeker ook de beloftewoorden die de HEERE verbindt met deze zegswijze - Dan zult u weten 

dat Ik de Heere HEERE ben – te vertrouwen. Een direct effect van dit raakpunt van hemel en aarde, 

woord en geschiedenis is de erkenning van de profeten Jeremia en Ezechiël als ware profeten. Hun 

boeken zijn in de Tenach opgenomen en later door de kerk erkend.   

Dan zult u weten dat Ik de Heere HEERE ben            

Ezechiël 5:13 
 
 
Jaloezie van God 

Dan zal Mijn toorn ten uitvoer gebracht worden en Ik zal Mijn grimmigheid 
op hen doen rusten en troost halen. Dan zullen zij weten dat Ík, de HEERE, in 
Mijn na-ijver heb gesproken, wanneer Ik Mijn grimmigheid tegen hen ten 
uitvoer gebracht heb. 

Ezechiël 6:7, 10, 13, 14 
land en volk 

In uw midden zullen de gesneuvelden liggen. Dan zult u weten dat Ik de 
HEERE ben. 

Ezechiël 7:4 
en 9 en 27 
land en volk 

Ik zal u niet ontzien, Ik zal geen medelijden hebben, want Ik zal u uw wegen 
vergelden, en uw gruweldaden zullen in uw midden zijn. Dan zult u weten, 
dat Ik de HEERE ben. 

Ezechiël 11:12 en 10 
 
 
de vorsten 

Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben, omdat u niet in Mijn verordeningen 
bent gegaan. Overeenkomstig Mijn bepalingen hebt u niet gehandeld, maar 
overeenkomstig de bepalingen van de heidenvolken die rondom u zijn, hebt 
u gehandeld. 

Ezechiël 12:15, 16, 20 
koning Zedekia 

Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben, wanneer Ik hen onder de 
heidenvolken verspreid en hen in die landen verstrooi. 

Ezechiël 13:9 
en 14, 21, 23 
 
valse profeten 

Mijn hand zal tegen de profeten zijn die valse visioenen zien en leugen 
waarzeggen. Zij zullen niet tot de kring van Mijn volk behoren, zij worden 
niet ingeschreven in het register van het huis van Israël, en komen niet in het 
land van Israël. Dan zult u weten dat Ik de Heere HEERE ben. 

Ezechiël 14:8 
 
de oudsten 

Ik zal Mijn aangezicht tegen die man zetten en zal hem tot een 
spreekwoordelijk teken stellen en hem uitroeien uit het midden van Mijn 
volk. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben. 

Ezechiël 15:7 
 
Jeruzalem 

Want Ik zal Mijn aangezicht tegen hen keren. Als zij aan het ene vuur 
ontsnappen, zal het andere vuur hen verteren. Dan zult u weten dat Ik de 
HEERE ben, wanneer Ik Mijn aangezicht tegen hen keer. 

Ezechiël 16:62 
 
 
nieuw verbond 

Want Ík zal met u Mijn verbond maken. Dan zult u weten dat Ik de HEERE 
ben, opdat u eraan denkt, u schaamt en uw mond niet meer opendoet 
vanwege uw smaad, wanneer Ik voor u verzoening doe over alles wat u 
gedaan hebt, spreekt de Heere HEERE. 

Ezechiël 17:21, 24  
koning Zedekia  
en de Messias  

En allen die onder al zijn troepen gevlucht zijn, zullen door het zwaard vallen 
en de overgeblevenen zullen naar alle windstreken verspreid worden. Dan 
zult u weten dat Ík, de HEERE, gesproken heb. 

Ezechiël 20:12 20,26, 
38,42,44                          
de vaderen                               
en de kinderen  

Ik zal van u uitzuiveren wie in opstand komen en wie tegen Mij overtreden. 
Ik zal hen leiden uit het land waar zij vreemdeling zijn, maar zij zullen op het 
grondgebied van Israël niet komen. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben. 

Ezechiël 21:5  
alle mensen  

Dan zal alle vlees weten dat Ik, de HEERE, Mijn zwaard uit zijn schede 
getrokken heb. Het zal er niet meer in terugkeren. 



Ezechiël 22:16,22 
Israël en de Thora 

Zo zult u door eigen toedoen voor de ogen van de heidenvolken ontheiligd 
worden. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben. 

Ezechiël 23:49 
Israël en Juda en 
afgoderij 

Zij zullen uw schandelijk gedrag op u doen neerkomen, zodat u de zonden 
van uw stinkgoden zult dragen. Dan zult u weten dat Ik de Heere HEERE ben. 

Ezechiël 24:24,27 
Ezechiël wonderteken 

Zo zal Ezechiël voor u een wonderteken zijn: geheel zoals hij gedaan heeft, 
zult u doen. Wanneer het komt, zult u weten dat Ik de Heere HEERE ben. 

Ezechiël 25:5,7,11,17 
oordeel over Ammon, 
Moab en de Filistijnen 

Van Rabba zal Ik een weideplaats voor kamelen maken, van het gebied van 
de Ammonieten een rustplaats voor kleinvee. Dan zult u weten dat Ik de 
HEERE ben. 

Ezechiël 26:6 
oordeel over Tyrus 

en zijn dochters die op het veld zijn, zullen met het zwaard gedood worden. 
Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben. 

Ezechiël 28:22,23,24 
oordeel over Sidon 

Zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zál u, Sidon! Ik zal Mij in uw midden 
verheerlijken. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben, als Ik er 
strafgerichten voltrek en er geheiligd word. 

Ezechiël 28:25,26 
 
 
 
 
Belofte herstel voor 
Israël land en volk 

Zo zegt de Heere HEERE: Als Ik het huis van Israël bijeengebracht heb uit de 
volken waaronder zij verspreid zijn, en Ik door hen voor de ogen van de 
heidenvolken geheiligd word, dan zullen zij in hun land wonen, dat Ik Mijn 
dienaar Jakob gegeven heb. Zij zullen er onbezorgd wonen, huizen bouwen 
en wijngaarden planten. Ja, zij zullen er onbezorgd wonen, zodra Ik 
strafgerichten heb voltrokken aan allen die hen verachten onder hen die hen 
omringen. Dan zullen zij weten dat Ik, de HEERE, hun God ben. 

Ezechiël 29:6,9,16 
verwijt aan Egypte 

En al de inwoners van Egypte zullen weten dat Ik de HEERE ben, omdat zij 
voor het huis van Israël een rietstaf geweest zijn. 

Ezechiël 29:21 
belofte van herstel 
voor Israël 

Op die dag zal Ik voor het huis van Israël een hoorn doen opkomen en zal Ik u 
in hun midden een geopende mond geven. Dan zullen zij weten dat Ik de 
HEERE ben. 

Ezechiël 30:8,19,25,26  
oordeel Egypte/farao 

Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben, wanneer Ik Egypte aan het vuur 
prijsgeef en al zijn helpers vermorzeld worden. 

Ezechiël 32:15  
 
klaaglied over Egypte 

Als Ik van het land Egypte een woestenij maak, en het land woest zal 
worden, ontdaan van al wat het bevat, als Ik allen die erin wonen, getroffen 
heb, dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben. 

Ezechiël 33:29 
de inwoners van 
Jeruzalem en Juda  

Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben, wanneer Ik vanwege al hun 
gruweldaden, die zij gedaan hebben, van het land een verlaten woestenij 
maak. 

Ezechiël 33:33 
Ezechiël, ware profeet 

Maar als het komt – en zie, het komt – dan zullen zij weten dat er een profeet 
in hun midden geweest is. 

Ezechiël 34:27,30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik zal Mijn schapen verlossen, zodat ze niet meer tot een prooi zullen zijn. Ik 
zal oordelen tussen kleinvee en kleinvee. Ik zal over hen één Herder doen 
opstaan en Die zal ze weiden: Mijn Knecht David. Híj zal ze weiden en Híj zal 
een Herder voor ze zijn. En Ik, de HEERE, zal een God voor ze zijn, en Mijn 
Knecht David zal Vorst zijn in hun midden. Ík, de HEERE, heb gesproken. Ik zal 
een verbond van vrede met ze sluiten en de wilde dieren uit het land 
wegdoen. Ze zullen onbezorgd wonen in de woestijn en slapen in de 
wouden. Ik zal hun en het gebied rond Mijn heuvel een zegen geven, en Ik zal 
de regen op zijn tijd doen neerdalen. Regens van zegen zullen er zijn. De 
bomen op het veld zullen hun vrucht geven, het land zal zijn opbrengst 



belofte van herstel 
van betrouwbaar 
koningschap en Israël 

geven, en ze zullen onbezorgd in hun land wonen. Dan zullen ze weten dat Ik 
de HEERE ben, wanneer Ik de stangen van hun juk breek en ze red uit de 
hand van hen die zich door hen lieten dienen. 

Ezechiël 35:4,9,12,15 
oordeel over Edom 

Van uw steden zal Ik een puinhoop maken, en zelf zult u een woestenij 
worden. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben. 

Ezechiël 36:11,23,36, 
38 
de bergen van Israël 

Ik zal mens en dier op u talrijk maken, zij zullen talrijk worden en vruchtbaar 
zijn. Ik zal u doen bewonen als in uw vroegere tijden, ja, Ik zal u meer 
goeddoen dan in uw begin. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben. 

Ezechiël 36:23,36 
 
herstel van de eer 
voor de volken 

Ik zal Mijn grote Naam heiligen, die onder de heidenvolken ontheiligd is, die 
u in hun midden ontheiligd hebt. Dan zullen de heidenvolken weten dat Ik de 
HEERE ben, spreekt de Heere HEERE, als Ik in u voor hun ogen geheiligd 
word. 

Ezechiël 36:38  
belofte van herstel 
voor Jeruzalem 

Als met de geheiligde schapen, als met de schapen van Jeruzalem op hun 
vaste feestdagen, zo vol zullen de verwoeste steden worden met kudden 
mensen. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben. 

Ezechiël 37:5,6,13,14  
belofte van herstel 
van volk van God  
door de dood heen 

Zo zegt de Heere HEERE tegen deze beenderen: Zie, Ik ga geest in u brengen 
en u zult tot leven komen. Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen, 
een huid over u heen trekken, en geest in u geven, zodat u tot leven komt. 
Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben. 

Ezechiël 37:26,27,28  
 
belofte van herstel 
van volk van God 
herstel van de eer 
voor de volken  

Ik zal met hen een verbond van vrede sluiten. Het zal een eeuwig verbond 
met hen zijn, Ik zal hun een plaats geven en hen talrijk maken, en Ik zal Mijn 
heiligdom in hun midden zetten tot in eeuwigheid. Mijn tabernakel zal bij 
hen zijn, Ik zal een God voor hen zijn en zíj zullen een volk voor Mij zijn. 
Dan zullen de heidenvolken weten dat Ik de HEERE ben, Die Israël heiligt, 
wanneer Mijn heiligdom voor eeuwig in hun midden zal zijn. 

Ezechiël 38:23 
Eindstrijd tegen Gog  

Zo zal Ik Mijn grootheid tonen en Mij heiligen en voor de ogen van vele 
heidenvolken bekend worden. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben. 

Ezechiël 39:6,7 
overwinning op Gog 
en Magog 

Ik zal vuur zenden in Magog en onder hen die onbezorgd de kustlanden 
bewonen. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben. 

Ezechiël 39:22 
Israël 

Dan zullen zij die van het huis van Israël zijn, weten dat Ik, de HEERE, hun God 
ben, vanaf die dag en daarna. 

Ezechiël 39:28 
Israël 

Dan zullen zij weten dat Ik, de HEERE, hun God ben, omdat Ik hen onder de 
heidenvolken in ballingschap voerde, maar hen ook weer verzamelde in hun 
land en niemand van hen daarginds nog liet achterblijven. 

 

De vluchteling uit de verwoeste stad                                                                                                                             

Ezechiël 24 begint met de dag van het beleg van Jeruzalem. Het beleg van Jeruzalem zal zeker twee jaar 

duren. Aan het einde van ditzelfde hoofdstuk laat de HEERE alvast weten waar het op uit zal lopen. De 

eerste dag van het beleg wordt op deze manier gekoppeld aan de laatste dag van het beleg; de dag 

waarop de stad wordt ingenomen en de tempel verwoest. Volgens de HEERE zal iemand kans zien om de 

stad te ontvluchten. Die persoon zal naar Ezechiël toe vluchten en hem de inname van de stad bekend 

maken. Ezechiël 24:25,26  Wat u betreft, mensenkind, zal het niet zo zijn op de dag dat Ik hun kracht, de 

luister waarin zij zich verblijden, de lust van hun ogen, de verkwikking van hun ziel, hun zonen en hun 

dochters, van hen wegneem, dat op die dag iemand die ontkomen is, bij u zal komen om dat uw oren te 

laten horen? Het is een heel emotionele dag voor de ballingen. Ze worden in hun ziel geraakt door deze 



onheilstijding. Ze hadden dit nooit verwacht. Niet alleen hun kinderen zijn omgekomen bij deze grote 

tragedie voor het Joodse volk, maar ook de tempel van de HEERE is verwoest. In eerste instantie zullen 

ze het ontkennen. Het huis van God betekent zoveel voor hen. Dit is niet te beschrijven met een pen. Ze 

zijn verknocht aan het heiligdom waar de HEERE woonde vanaf de regering van koning Salomo. Het huis 

van God boezemde hen groot ontzag in. Het verleende luister aan het volk. Het huis van God betekende 

veel, zo niet alles voor die mensen. Het was hun blijdschap, hun eer met heel hun ziel waren ze 

verknocht aan Gods huis en dan dit. Hoe graag men deze gedachte ook van zich af zou zetten door hem 

te ontkennen en te ontkrachten, de berichten vanuit de ingenomen stad logen er niet om nu een 

vluchteling met zijn relaas gekomen was. Het was wel een ooggetuige, iemand die net het vege lijf had 

weten te redden. Ze moesten het wel van hem aannemen. Hier zegt de HEERE – twee jaar voor de tijd – 

de komst van de vluchteling uit Jeruzalem aan. In het 33ste hoofdstuk van Ezechiël zien we de feitelijke 

voltrekking van deze profetie. Ezechiël 33:21,22 Het gebeurde in het twaalfde jaar van onze ballingschap, 

in de tiende maand, op de vijfde van de maand, dat er iemand die uit Jeruzalem ontkomen was, naar mij 

toe kwam en zei: De stad is verslagen. Even verderop in ons hoofdstuk wordt ook nog vermeld dat de 

HEERE de avond daarvoor de mond van Ezechiël geopend had. Blijkbaar heeft Ezechiël een paar jaar niet 

kunnen spreken, gedurende het beleg van Jeruzalem. Maar nu de stad gevallen is, mag hij weer spreken 

namens God. Ook dit had de HEERE voorzegd, dat het zo zou gaan. Ezechiël 24:27 Op die dag zal uw 

mond met die van hem die ontkomen is, geopend worden, zodat u zult spreken en niet langer stom zijn. 

Zo zult u voor hen een wonderteken zijn. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben. Ezechiël is dus zelf een 

wonderteken van God geworden. Het bij elkaar komen van een vernietigend vonnis over Gods volk en 

het feit dat God dit reeds jaren daarvoor aankondigde is niet meer en niet minder dan een godsbewijs. 

De historiciteit van de gebeurtenis valt niet te ontkennen, terwijl tegelijkertijd in de profetieën o.a. van 

Ezechiël vast is komen te staan dat niemand er enig geloof aan hechtte. In het Hebreeuws betekent 

dabar = woord tegelijkertijd daad. Als mensen eerlijk zouden zijn zou deze collectieve negatie van Gods 

Woord moeten leiden tot een collectieve omarming van God als HEERE.  

 

1 Het woord van de HEERE 
kwam tot mij in het negende 
jaar in de tiende maand, op de 
tiende van de maand:                                                                                                                                                                                     

2 Mensenkind, schrijf voor uzelf 
de naam van de dag op, juist 
deze zelfde dag:  

op deze zelfde dag heeft de 
koning van Babel het beleg voor 
Jeruzalem geslagen.                                                                                                                 

   
3 Leg nu aan dat opstandige 
huis een gelijkenis voor, en zeg 
tegen hen: Zo zegt de Heere 
HEERE: Zet de kookpot op, zet 
hem op het vuur, en giet er ook 
water in.                                                                                             

4 Voeg er de ervoor bestemde 
stukken bij, alle goede stukken 
vlees, dijbeen en 
schouderstukken, vul hem met 
de beste beenderen.                                                                                                                                                        

5 Neem het beste van het 
kleinvee, stapel er ook 
beenderen onder op, breng het 
goed aan de kook. Ook zullen zijn 
beenderen middenin moeten 
koken.                                                                                                                       
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6 Daarom, zo zegt de Heere 
HEERE: Wee de bloedstad, zij is 
een pot met aanslag eraan, 
waar de aanslag niet af is 
gegaan! 

7 Want haar bloed is in haar 
midden gebleven, op een kale 
rots heeft zij het laten vloeien. 
Zij heeft het niet op de aarde 
uitgegoten om het met stof te 
bedekken.                                                                                                  

8 Om grimmigheid op te wekken, 
om wraak te oefenen heb Ik haar 
bloed op een kale rots gelegd, 
zodat het niet bedekt wordt 

   
11 Zet de pot daarna leeg op 
zijn kolen, zodat hij heet wordt 
en zijn koper gloeiend, en wat 
er aan hem verontreinigd is, in 
het midden van hem wegsmelt, 
en zijn aanslag verdwijnt.                                                           

12 Alle moeite is vergeefs 
geweest, de vele aanslag ging 
er niet af: in het vuur, die 
aanslag!                                  

15 Het woord van de HEERE 
kwam tot mij:                                                                                                                          
16 Mensenkind, zie, Ik ga haar 
die de lust van uw ogen is, door 
een plotselinge slag van u 
wegnemen. 

 

 

 
Toch mag u geen rouw 
bedrijven, u mag niet huilen en 
geen traan laten.                                                                         
17 Kerm in stilte, u mag geen 
rouw over de dode bedrijven. 

Bind uw tulband om en doe uw 
schoenen aan uw voeten; u 
mag uw baard en snor niet 
bedekken en van het brood dat 
mensen u brengen, mag u niet 
eten.                                                                                                                                                                                       

21 Zeg tegen het huis van Israël: 
Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik 
ga Mijn heiligdom ontheiligen, 
uw sterke trots, de lust van uw 
ogen en het dierbaarste voor uw 
ziel.  
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Uw zonen en uw dochters, die 
u achtergelaten hebt, zullen 
door het zwaard vallen.                                                                                                          

U zult geen rouw bedrijven en 
niet huilen. U zult in uw 
ongerechtigheden wegkwijnen, 
en elkaar uw nood klagen.                                                    

24 Zo zal Ezechiël voor u een 
wonderteken zijn: geheel zoals 
hij gedaan heeft, zult u doen. 
Wanneer het komt, zult u weten 
dat Ik de Heere HEERE ben.                                                                                                                       

  

 
25 Wat u betreft, mensenkind, 
zal het niet zo zijn op de dag 
dat Ik hun kracht, de luister 
waarin zij zich verblijden, de 
lust van hun ogen, de 
verkwikking van hun ziel, hun 
zonen en hun dochters, van 
hen wegneem,                                                                                                                                                                                       
26 dat op die dag iemand die 
ontkomen is, bij u zal komen 
om dat uw oren te laten horen?                                  

27 Op die dag zal uw mond met 
die van hem die ontkomen is, 
geopend worden, zodat u zult 
spreken en niet langer stom 
zijn. 

Zo zult u voor hen een 
wonderteken zijn. Dan zullen zij 
weten dat Ik de HEERE ben. 
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