
Ezechiël 27 

1 Het woord van de HEERE kwam tot mij:                                                                                                                                  

2 En u, mensenkind, hef een klaaglied aan over Tyrus,                                                                                                                      

3 en zeg tegen Tyrus, dat zetelt bij de toegangen naar de zee, dat met de volken handeldrijft in veel 

kustlanden: Zo zegt de Heere HEERE: Tyrus, ú hebt gezegd: Ik ben volmaakt in schoonheid.                                         

4 Uw grenzen liggen in het hart van de zeeën. Zij die u bouwden, maakten uw schoonheid volkomen.                     

5 Van cipressen uit Senir bouwden zij al uw scheepsvloeren, ceders uit Libanon namen zij om masten 

voor u te maken.                                                                                                                                                                                  

6 Van eiken van Basan maakten zij uw roeiriemen, uw planken maakten zij van ivoor, ingelegd in 

cipressenhout, uit de kustlanden van de Kittiërs.                                                                                                                                   

7 Uw zeildoek was van kleurrijk geborduurd fijn linnen uit Egypte, om als banier voor u te dienen. Uw 

dektent was blauwpurper en roodpurper uit de kustlanden van Elisa.                                                                                    

8 Als roeiers had u de inwoners van Sidon en Arvad. Uw wijzen, Tyrus, die in u waren, díe waren uw 

matrozen.                                                                                                                                                                                          

9 De oudsten van Gebal en zijn wijzen waren bij u. Zij dichtten de lekken in uw schepen. Alle zeeschepen 

en hun zeelieden kwamen bij u om handel met u te drijven.                                                                                                

10 Perzen, Lydiërs en Puteeërs dienden in uw leger als uw strijdbare mannen. Schild en helm hingen zij 

bij u op. Díe vormden uw sieraad.                                                                                                                                              

11 Arvadieten en Chelekieten waren rondom op uw muren, en Gammadieten waren op uw torens. Hun 

schilden hingen zij rondom aan uw muren. Díe maakten uw schoonheid volkomen.                                                   

12 Tarsis deed zaken met u vanwege de overvloed aan allerlei bezittingen: voor zilver, ijzer, tin en lood 

verhandelden zij uw waren.                                                                                                                                                           

13 Javan, Tubal en Mesech, díe waren uw handelaars. Zij leverden u slaven en koperen voorwerpen als 

handelswaar.                                                                                                                                                                                

14 Uit Beth-Togarma leverde men werkpaarden, rijpaarden en muildieren voor uw waren.                                            

15 De Dedanieten dreven handel voor u. Veel kustlanden verkochten uw handelswaar. Ivoren slagtanden 

en ebbenhout gaven zij u als schatting terug.                                                                                                                           

16 Syrië deed zaken met u vanwege het vele werk dat u leverde. Smaragden, roodpurper, en kleurrijk 

geborduurd werk, fijn linnen, koraal en robijnen leverden zij voor uw waren.                                                               

17 Juda en het land Israël, díe waren uw handelaars in tarwe van Minnit, fijn meel, honing, olie en 

balsem, die zij als handelswaar aan u leverden.                                                                                                                        

18 Damascus deed zaken met u vanwege het vele werk dat u leverde, vanwege de veelheid van allerlei 

bezittingen: wijn uit Chelbon en witte wol.                                                                                                                              

19 Vedan en Javan leverden u handelswaar uit Uzal. Smeedijzer, kassia en kalmoes behoorden tot uw 

handelswaar.                                                                                                                                                                                  

20 Dedan was uw handelaar in zadelkleden voor het paardrijden.                                                                                         

21 Arabië en alle vorsten van Kedar, die deden zaken met u in lammeren, rammen en bokken. Daarin 

deden zij zaken met u.                                                                                                                                                                     

22 De handelaars van Sjeba en Raëma, díe waren uw handelaars in de allerbeste specerijen. Allerlei 

edelstenen en goud leverden zij u als uw waren.                                                                                                                    

23 Haran, Kanne en Eden, de handelaars van Sjeba, Assur en Kilmad dreven handel met u.                                            

24 Zij waren op uw markten uw handelaars in pronkgewaden, in blauwpurperen mantels, voorzien van 

kleurrijk borduurwerk, in kleden van tweekleurige stof en in stevig gevlochten touwen.                                              



25 De schepen van Tarsis vervoerden uw handelswaar voor u. Zo lag u vol en zeer zwaar bevracht in het 

hart van de zeeën.                                                                                                                                                                        

26 Uw roeiers hebben u gebracht op grote wateren, de oostenwind heeft u gebroken in het hart van de 

zeeën.                                                                                                                                                                                               

27 Uw bezittingen, uw waren, uw handelswaar, uw zeelieden, uw matrozen, zij die de lekken in uw 

schepen dichtten, zij die handel met u dreven, al uw strijdbare mannen die bij u waren, samen met heel 

uw menigte, die in uw midden is, zullen vallen in het hart van de zeeën op de dag van uw val.                                 

28 Voor het geluid van het geschreeuw van uw matrozen beven de opgezweepte golven.                                         

29 Allen die roeiriemen vastgrijpen, dalen af uit hun schepen. Zeelieden, alle matrozen van de zee: zij 

staan aan land.                                                                                                                                                                                

30 Zij laten hun stem over u horen, bitter schreeuwen zij, stof werpen zij op hun hoofd, zij wentelen zich 

in de as.                                                                                                                                                                                              

31 Vanwege u scheren zij zich helemaal kaal en omgorden zij zich met rouwgewaden. Zij bewenen u, 

bitter van ziel, met een bittere rouwklacht.                                                                                                                                                      

32 Jammerend zullen zij een klaaglied over u aanheffen en een weeklacht over u zingen: Wie was als 

Tyrus, als de verwoeste, in het midden van de zee?                                                                                                                

33 Toen uw waren van overzee kwamen, verzadigde u veel volken. Met uw vele bezittingen en uw 

handelswaar maakte u de koningen van de aarde rijk.                                                                                                            

34 Nu ligt u in de waterdiepten, gebroken door de zeeën; uw handelswaar en heel uw menigte zijn uit 

uw midden weggevallen.                                                                                                                                                              

35 Alle bewoners van de kustlanden zijn ontzet over u, en hun koningen rijzen de haren te berge, hun 

gezichten staan verwrongen.                                                                                                                                                      

36 Zij die zaken doen onder de volken, sissen van afschuw over u. U bent een voorwerp van verschrikking 

geworden, en u zult niet meer bestaan tot in eeuwigheid. 

 

 

Hef een klaaglied aan over Tyrus                                                                                                                                                        

Men pleegt een klaaglied – een qina – te zingen bij een sterfgeval. De dode is in dit geval de prachtige 

handelsstad Tyrus gelegen op een eiland. We horen nu ook de vermoedelijke aanleiding. Tyrus is trots op 

zichzelf. Ezechiël 27:3 en zeg tegen Tyrus, dat zetelt bij de toegangen naar de zee, dat met de volken 

handeldrijft in veel kustlanden: Zo zegt de Heere HEERE: Tyrus, ú hebt gezegd: Ik ben volmaakt in 

schoonheid. Er ligt een wereld van hoogmoed, gevoel van eigenwaarde en zelfverzekerdheid in. Wie het 

Klaaglied volgt zal opmerken dat Tyrus voor de onpartijdige beschouwer niet ver van de volmaaktheid 

was. Toch neemt God het de stad ernstig kwalijk dat ze Hem niet de eer geeft. Tyrus trekt in plaats 

daarvan alle eer naar zichzelf toe. Het is bekend dat God daar een punt van maakt. Uiteindelijk wordt dat 

de stad noodlottig. Mogelijk zit het in de metafoor verweven dat de hoogmoed van Tyrus – zoals het 

spreekwoord zegt – vóór de val kwam. Wat is het geval? De stad Tyrus wordt vergeleken met een 

handelsschip in de verzen 3b t/m 9a en 25b-36. Aanvankelijk lijkt het over het eiland zelf te gaan. Vanuit 

Tyrus wordt de Middellandse Zee bevaren. Alle handelssteden worden bereikt en veel landen worden 

aangedaan. Blijkbaar is er op het eiland een stad gebouwd beschermd door hoge muren. Niet alleen 

onneembaar voor de vijand maar ook schitterend qua bouwwerken en stijl. Zoals de Hanzesteden in 

Nederland alleen al door de bouwstijlen diep beïnvloed zijn door het buitenland, zo droeg ook de stad 

Tyrus de geschiedenis van vele volken en culturen met zich mee in kunst en cultuur. Het internationale 



karakter spatte er van af  ook wanneer men let op de soldaten bijvoorbeeld en de officieren die de stad 

en de schepen beschermen. Het moet een werkelijk prachtige stad geweest zijn. Ezechiël 27:4 Uw 

grenzen liggen in het hart van de zeeën. Zij die u bouwden, maakten uw schoonheid volkomen. Maar de 

schoonheid van de stad blijkt bezongen te worden met een beeld, de metafoor van een handelsschip. 

Goed gevonden omdat het eiland misschien wel iets weg heeft van een groot schip dat voor de kust lag. 

De scheepsvloeren werden gemaakt van het cipressenhout van de Hermon en de masten van het schip 

zijn gemaakt van de ceders van de Libanon, die hoog konden worden en blijkbaar zeer geschikt waren 

voor dit doel. De houtsoorten zijn gekozen moet het oog op het doel waarvoor ze gebruikt werden. 

Ezechiël 27:5 Van cipressen uit Senir bouwden zij al uw scheepsvloeren, ceders uit Libanon namen zij om 

masten voor u te maken. Het schip zal verderop ook zeilen blijken te hebben, maar heeft in die tijd 

natuurlijk ook roeiers. Zoals een zeilboot vandaag de dag vaak een buitenboord motor heeft, al was het 

alleen al om goed de haven binnen te kunnen varen. De roeispanen zijn gemaakt van eikenhout dat 

gekapt werd aan de overzijde van het Meer van Galilea in Basan. De planken waren ingelegd met ivoor. 

Prachtig maar ook kostbaar zo’n luxe versiering. Het cipressenhout van de Hermon leende zich daar 

blijkbaar bijzonder goed voor. Ezechiël 27:6 Van eiken van Basan maakten zij uw roeiriemen, uw planken 

maakten zij van ivoor, ingelegd in cipressenhout, uit de kustlanden van de Kittiërs. Maar zoals gezegd had 

het schip ook zeilen. Het zeildoek kocht men in Egypte. Er was een kleurrijk motief op geborduurd 

waardoor het op grote afstand herkenbaar was als een handelsschip uit Tyrus. Ook het zeildoek – wat als 

een soort van baldakijn boven de scheepsvloer gespannen was en voor schaduw zorgde – was bijzonder 

kleurrijk met het rood en het blauw van de purperen stof. Volgens sommigen was het purper ook 

afkomstig van Cyprus. Ezechiël 27:7 Uw zeildoek was van kleurrijk geborduurd fijn linnen uit Egypte, om 

als banier voor u te dienen. Uw dektent was blauwpurper en roodpurper uit de kustlanden van Elisa. De 

roeiers komen van redelijk dichtbij uit de kustplaatsen Sidon en Arvad. Blijkbaar had je de roeiers en de 

matrozen. De roeiers waren in zekere zin domme krachten die de roeispanen met gelijke slag door het 

water bewogen. Belangrijker waren vermoedelijk de mensen die het ritme aangaven en zorgden dat als 

dat nodig was links werd geroeid of rechts wanneer men een bocht wilde maken. De kapitein en de 

officieren en de matrozen worden de wijzen genoemd, waarschijnlijk omdat het mensen waren met 

praktisch inzicht en beroepen die van levensbelang waren. Voor ons is wijsheid soms meer iets 

theoretisch bedoeld voor slimmeriken en filosofen, maar in die tijd was wijsheid altijd praktische 

levenswijsheid wat je als mens behoedde om links of rechts misstappen te maken en waardoor iemand 

verder kwam in het bestaan. Misschien werden om die reden de mensen die verantwoordelijkheid 

droegen voor het reilen en het zeilen van het schip ook wel wijzen genoemd. Ezechiël 27:8 Als roeiers 

had u de inwoners van Sidon en Arvad. Uw wijzen, Tyrus, die in u waren, díe waren uw matrozen. 

Misschien niet belangrijker, maar wel bijzonder nuttig waren de mensen die de boot konden repareren 

als hij ergens begon te lekken of erger als er een gat in de bodem was geslagen. Ook zij worden om 

dezelfde reden wijzen genoemd. Ze zijn van levensbelang. Ezechiël 27:9 De oudsten van Gebal en zijn 

wijzen waren bij u. Zij dichtten de lekken in uw schepen. Alle zeeschepen en hun zeelieden kwamen bij u 

om handel met u te drijven.   

Voor ons is wijsheid soms meer iets theoretisch bedoeld voor slimmeriken en filosofen, maar in die 
tijd was wijsheid altijd praktische levenswijsheid wat je als mens behoedde om links of rechts 
misstappen te maken en waardoor iemand verder kwam in het bestaan. 

      



Tyrus de doorvoerhaven met een enorm achterland                                                                                                                

Na de eigenlijk Klaagzang – die in veel Bijbels in de vorm van een gedicht is afgedrukt – volgt zeer 

gedetailleerde informatie over de handel die de stad Tyrus bedreef met talloze steden en landen. We 

waren ons er reeds van bewust dat Tyrus als een soort spin in het web zat wat de handel op zee betrof, 

maar er is meer. Feit is dat een handelsroute over land vanuit het Zuiden van Egypte en Arabië 

doorlopend naar Mesopotamië de stad aandoet. De informatie – die we kunnen vinden in het gedeelte 

dat de klaagzang onderbreekt – vertelt over al de kostbare goederen waarin gehandeld werd en de 

plaatsen en gebieden waar ze vandaan komen. Het lijkt er op dat de handelaren van Tyrus niet alleen 

een groot afzetgebied hadden voor hun spullen die ze via de koophandel op zee verwierven. Op hun 

beurt kochten de handelaren ook groot in in de landen en steden die ze aandeden als afzetgebied en 

haalden ze overal de voor dat gebied kenmerkende spullen op. De handel zal in die zin voor een groot 

deel bestaan hebben uit ruilhandel. Men bracht koopwaar van overzee maar haalde andere spullen op. 

Waar veel geld omgaat en sprake is van handel in kostbare spullen is ook altijd de beveiliging geregeld. 

Ook de beveiliging haalde men uit allerlei landen die daar blijkbaar in gespecialiseerd waren. Zoals de 

paus beschikt over een Zwitserse garde, zo beschikte men in Tyrus over soldaten uit Perzië en Lydië. 

Ezechiël 27:10,11 Perzen, Lydiërs en Puteeërs dienden in uw leger als uw strijdbare mannen. Schild en 

helm hingen zij bij u op. Díe vormden uw sieraad. Arvadieten en Chelekieten waren rondom op uw muren, 

en Gammadieten waren op uw torens. Hun schilden hingen zij rondom aan uw muren. Díe maakten uw 

schoonheid volkomen. Tarsis was de plaats waar niet alleen Tyrus maar ook de koningen van Israël 

handel op bedreven. Er was in de tijd van koning Salomo zelfs een Tarsis-vloot geweest die men vanuit 

Jeruzalem en Tyrus gezamenlijk runde. Die handel is blijkbaar gebleven met het gebied dat we vandaag 

Turkije noemen, maar wat in die tijd Tarsis heette. Tarsis leverde kostbare metalen, zoals zilver. Ezechiël 

27:12 Tarsis deed zaken met u vanwege de overvloed aan allerlei bezittingen: voor zilver, ijzer, tin en lood 

verhandelden zij uw waren. Voor koper moest men blijkbaar in Javan en Mesech zijn. Tubal werd 

gekenmerkt in die tijd door een levendige slavenhandel. Het gaat in dit geval over gebieden zoals het 

huidige Griekenland maar ook het gebied waar de Eufraat en de Tigris ontspringen. Ezechiël 27:13 Javan, 

Tubal en Mesech, díe waren uw handelaars. Zij leverden u slaven en koperen voorwerpen als 

handelswaar.  Het huidige Armenië betaalt de waren met paarden, spanpaarden en muilezels. Ezechiël 

27:14 Uit Beth-Togarma leverde men werkpaarden, rijpaarden en muildieren voor uw waren. Veel 

zuidelijker in het Sinaigebied en nog zuidelijker in Soedan moet men Dedan zoeken waar ivoren 

slagtanden en het ebbenhout vandaan kwam. Ezechiël 27:15 De Dedanieten dreven handel voor u. Veel 

kustlanden verkochten uw handelswaar. Ivoren slagtanden en ebbenhout gaven zij u als schatting terug. 

Het directe achterland van Tyrus – namelijk Syrië – leverde allerlei soorten edelstenen, maar ook 

geborduurd werk en linnen stoffen. Ezechiël 27:16 Syrië deed zaken met u vanwege het vele werk dat u 

leverde. Smaragden, roodpurper, en kleurrijk geborduurd werk, fijn linnen, koraal en robijnen leverden zij 

voor uw waren. Het is opmerkelijk dat het land Israël vooral producten leverde die de agrarische sector 

voortbracht zoals tarwe, fijn meel honing en olie. Ezechiël 27:17 Juda en het land Israël, díe waren uw 

handelaars in tarwe van Minnit, fijn meel, honing, olie en balsem, die zij als handelswaar aan u leverden. 

Minnit is een stad in het voormalige Ammon, die door Israël al bij de intocht is veroverd. Damascus was 

soms een stadstaat, soms de hoofdstad van een land Syrië en leverde wijn en witte wol. Ezechiël 27:18 

Damascus deed zaken met u vanwege het vele werk dat u leverde, vanwege de veelheid van allerlei 

bezittingen: wijn uit Chelbon en witte wol. Boven de rivieren de Eufraat en de Tigris vond men de 

gebieden Vedan en Javan en Dedan die Smeedijzer leverden en Kalmoes. Ezechiël 27:19 Vedan en Javan 

leverden u handelswaar uit Uzal. Smeedijzer, kassia en kalmoes behoorden tot uw handelswaar. Ezechiël 



27:20 Dedan was uw handelaar in zadelkleden voor het paardrijden. Dan zakken we weer af naar het 

zuiden. Arabië levert levende have oftewel kleinvee. Ezechiël 27:21 Arabië en alle vorsten van Kedar, die 

deden zaken met u in lammeren, rammen en bokken. Daarin deden zij zaken met u. In de omgeving van 

Arabië en de Sinai moet men ook de volgende gebieden zoeken zoals Sjeba en Raëma. Daar handelde 

men in specerijen en goud en edelstenen. Ezechiël 27:22 De handelaars van Sjeba en Raëma, díe waren 

uw handelaars in de allerbeste specerijen. Allerlei edelstenen en goud leverden zij u als uw waren. We 

gaan weer naar het noorden als de gebieden Haran en Kanne en Eden voorbijkomen, maar ook Sjeba en 

Assur en Kilmad. De eerste drie moet men trouwens meer oostelijk in Babel zoeken de laatste drie meer 

westelijk in Assur. Hier heeft men kostbare en deftige kleding te bieden. Ezechiël 27:23,24 Haran, Kanne 

en Eden, de handelaars van Sjeba, Assur en Kilmad dreven handel met u. Zij waren op uw markten uw 

handelaars in pronkgewaden, in blauwpurperen mantels, voorzien van kleurrijk borduurwerk, in kleden 

van tweekleurige stof en in stevig gevlochten touwen. Behalve Tyrus beschikte ook andere havensteden 

over een handelsvloot. Die van Tarsis had een groot aandeel in de markt. Ezechiël 27:25 De schepen van 

Tarsis vervoerden uw handelswaar voor u. Het is een indruk. Mogelijk kijkt iemand er vreemd van op dat 

in het kader van een Klaaglied zo hoog opgegeven wordt over de beklaagde, maar dat is goed gebruik. 

‘Over de doden niets dan goeds’, bij wijze van spreken. Men noemt altijd in het klaaglied de grootheid 

van de betrokkene. Zelfs de aankomende koning David – die in onmin leefde met koning Saul – loofde 

diens kwaliteiten in het Klaaglied dat hij schreef bij zijn dood. 2 Samuel 1:17-27 Wat dat betreft is de stijl 

van het klaaglied als gedicht hier mogelijk even losgelaten, maar qua inhoud hoort vers 9b-25a er 

helemaal bij.  

Men benoemt in het klaaglied altijd de grootheid van de betrokkene.  

 

Ieder mens – of hij nu koning is of knecht – moet zijn knieën buigen voor God                                                                                                                

God is gevallen over de zelfgenoegzaamheid van een stad als Tyrus. Men is bijzonder met zichzelf 

ingenomen. Dat blijkt wel uit hun uitspraak: Ik ben volmaakt in schoonheid. De HEERE vergeet zulke 

uitspraken niet gemakkelijk. Hij werpt het Tyrus voor de voeten. Ezechiël 27:3 Zo zegt de Heere HEERE: 

Tyrus, ú hebt gezegd: Ik ben volmaakt in schoonheid. Nineve deed een soortgelijke uitspraak. Sefanja 

2:15 Dit is de uitgelaten stad, die zo onbezorgd woonde, die in haar hart zei: Ik en verder niemand. Die 

uitspraak is de stad noodlottig geworden. Men slaat zich op de borst. Men zingt zich vrij van alles en 

iedereen. ‘Wie kan mij wat maken’, roept Nineve. God laat zulke uitspraken niet over zijn kant gaan. Dat 

was het Nineve waar de HEERE Zich over ontfermde in de tijd van Jona. In die tijd had men nog enig 

besef van God en gebod en oordeel. Maar dat is later helemaal weggeëbd. Ze houden met niets en 

niemand rekening en zeker niet met God. Het gaat om de eer van God. Men zal zich weten te herinneren 

hoe de HEERE de koning van Babel ook tot de orde heeft geroepen. Die gaf op een gegeven moment 

hoog op over zichzelf. Hij had dit grote Babel gebouwd. Daniël 4:30 De koning nam het woord en zei: Is 

dit niet het grote Babel, dat ik als een huis voor het koninkrijk gebouwd heb, door mijn sterke macht en 

ter ere van mijn majesteit? Hij was erg onder de indruk van zichzelf maar moest die uitspraak bezuren 

met zeven jaar krankzinnigheid. God gaf hem een nieuwe kans na verloop van tijd. Hij kwam tot de 

erkenning dat hij misschien een hoge positie had als koning van Babel maar dat er iemand was die nog 

wel een kopje groter was; de HEERE de God van Israël. Daniël 4:34-35 Na verloop van die dagen sloeg ík, 

Nebukadnezar, mijn ogen op naar de hemel, want mijn verstand kwam in mij terug, en ik loofde de 

Allerhoogste en prees en verheerlijkte Hem Die eeuwig leeft. Zijn heerschappij is immers een eeuwige 

heerschappij, en Zijn Koninkrijk is van generatie op generatie. Al de bewoners van de aarde worden als 



niets geacht. Hij doet naar Zijn wil met de legermacht in de hemel en de bewoners van de aarde. Er is 

niemand die Zijn hand kan wegslaan of tegen Hem kan zeggen: Wat doet U? Gevoelige zielen zullen dit 

toch een wat mindere eigenschap van de HEERE vinden omdat Hij Zijn macht oplegt. Wen er maar aan, 

zou ik zeggen, want de HEERE staat niet toe dat mensen net doen alsof ze god zijn. Er is maar één God en 

dat is de HEERE. Alle mensen moeten hun knieën voor Hem buigen. Dat is dan ook het advies dat de 

HEERE geeft aan de koningen op aarde en trouwens aan alle mensen. Psalm 2:10-12 Nu dan, koningen, 

handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de HEERE met vreze, verheug u met 

huiver. Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer Zijn toorn slechts 

even ontbrandt. Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen! Uiteindelijk is dat de enige vraag waar 

alle mensen in dit leven voor gesteld worden: ‘Bent u bereid de knieën te buigen voor God.’ Ook mensen 

die tijdens kerkdiensten enthousiast hun lofliederen zingen op de grootheid van de HEERE, komen voor 

die beslissing te staan bijvoorbeeld wanneer de dingen niet gaan zoals zij het graag willen, maar zoals 

God het wil. Uitverkiezing, het oordeel, Gods wil in de hemel zoals ook op aarde; het kunnen zomaar 

struikelblokken zijn waardoor ons geloof in God aan het wankelen wordt gebracht. Het gebed van onze 

voorouders was dat zij eenswillend zouden zijn met de HEERE. Oftewel dat zij vrede zouden hebben met 

zaken als Gods plan – waarom overkomt mij dit? – de uitverkiezing – waarom de een wel en de ander 

niet? – en met God oordeel – waarom zo hard optreden tegen mensen die uiteindelijk voor zichzelf 

kiezen? God gaat daarover. God vraagt niemand advies. Wanneer iemand daarop kritiek heeft, heeft hij 

een probleem en God niet. Ook de grote stad Babylon zal in de eindtijd met de grond gelijk worden 

gemaakt omdat zij haar grootheid in zichzelf vond en niet in God. Openbaring 18:17-20 En elke 

stuurman, al het volk op de schepen, zeelieden en allen die op zee hun werk doen, bleven van verre staan, 

en zij riepen toen zij de rook van haar verbranding zagen: Welke stad was aan deze grote stad gelijk? En 

zij wierpen stof op hun hoofd en riepen huilend en treurend: Wee, wee de grote stad, waarin allen die 

schepen op zee hadden, rijk zijn geworden door haar weelde. Want in één uur is zij verwoest. Verblijd u 

over haar, hemel, heilige apostelen en profeten, want God heeft uw vonnis aan haar voltrokken. God 

geeft mensen de kans om tot inzicht te komen, maar als het hier dan op uitloopt, dan is het vonnis niet 

ver weg. In die zin is het buigen of barsten. Uiteindelijk gaat het om de eer van God. Of een mens buigt 

zijn knieën of hem wacht het oordeel. Iemand zal menen dat dit afgedwongen respect is. Dat is zeker een 

aspect van het geloof, de erkenning dat de HEERE God is en niemand anders. Maar voor de gelovige is er 

uiteindelijk niets meer over van het gevoel van dwang of onvrijheid. Hij en zij geven God alle eer en lof 

en dank. De gelovige is blij dat God Zijn goddelijke status met oordelen bevestigt. Het is per slot van 

rekening ook God Die in Zijn Zoon de Heere Jezus Christus alle goddelijke macht heeft afgelegd en een 

mens is geworden, kwetsbaar tot de dood aan het kruis. In Zijn diepste lijden en vertwijfeling erkende 

Jezus God als God en Gods wil als datgene wat gebeuren moest en de uitverkiezing als heilig. Hij, onze 

Heere Jezus Christus was door God uitverkoren om de Heer en Verlosser van de wereld te worden door 

Zijn verzoenend lijden en sterven. Matteus 3:16,17/Matteus 26:39 En nadat Jezus gedoopt was, kwam 

Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God 

als een duif neerdalen en op Zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in 

Wie Ik Mijn welbehagen heb! 

De gelovige is blij dat God Zijn goddelijke status met oordelen bevestigt. 
 

Overmoed was de valkuil voor Tyrus                                                                                                                                     

De zondeval is ingegeven door hoogmoed. De mens wilde als God zijn. Dat spiegelde de satan de mens 



ook voor. Genesis 3:5,6 God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en 

dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te 

eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door 

te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at 

ervan. Hoogmoed is en blijft een zeer kwetsbare plek voor ieder mens. Paulus heeft het ergens over 

‘mensen die zich verbeelden dat ze iets zijn, maar het niet zijn’. Galaten 6:3 Het ziet er naar uit dat we op 

het gebied waarop we gestruikeld zijn ook sterk beproefd worden in dit leven. Niet alleen de HEERE 

Jezus heeft al de heerlijkheid die Hij achter zich liet, moeten opgeven maar zelfs ook de menselijke 

waardigheid toen hij – alsof hij de grootste crimineel was – zijn einde vond aan het kruis. Ook Paulus 

heeft – in onze termen – heel diep moeten gaan tijdens zijn werkzame leven. Hij had – in ieder geval 

voor een bepaalde tijd – een vervelende ziekte, die verachting opriep. Galaten 4:14 Ook heeft hij jaren in 

de gevangenis doorgebracht. Hij heeft de vreselijkste dingen meegemaakt zoals steniging en dat allemaal 

vanwege zijn geloof. 2 Korintiërs 11:21-28 Het lijkt er soms op dat hoogmoed moet worden uitgebrand 

zoals een wratje op je arm en dan moet je nog uitkijken dat het niet terugkomt. Tyrus is hoogmoedig. 

Dat bleek al uit hun uitspraak Ik ben volmaakt in schoonheid. Die hoogmoed is hen vermoedelijk ook 

noodlottig geworden gelet op de metafoor van het handelsschip. Het eerste wat ons in dit verband 

opvalt is dat het schip zeer zwaar bevracht is. Ezechiël 27:25 De schepen van Tarsis vervoerden uw 

handelswaar voor u. Zo lag u vol en zeer zwaar bevracht in het hart van de zeeën. Daarin gaat een zekere 

overmoed schuil. Het is namelijk niet verstandig een schip te zwaar te belasten. Zeker, wanneer het een 

rustige zee is lijkt er geen probleem, maar als de golven bij een storm over het dek slaan en het schip 

water maakt is de ramp niet te overzien. Wanneer het schip te zwaar beladen is hoeft er immers maar 

weinig bij te komen of het schip zinkt. Het probleem van de grote vaart is dat men op alles bedacht moet 

zijn. Dat was men niet. Daar komt nog iets bij. De schepen van die dagen kunnen hoogstens bestempeld 

worden als kustvaarders. Wanneer ze niet te zwaar beladen werden en de kust in het oog hielden – dus 

niet de grote zee op gingen – was er een gerede kans dat men behouden aankwam. Maar dit schip was 

niet alleen te zwaar beladen, maar koos ook nog eens het ruime sop. De roeiers bracht hem – zo lezen 

we – op grote wateren. Ezechiël 27:26 Uw roeiers hebben u gebracht op grote wateren, de oostenwind 

heeft u gebroken in het hart van de zeeën. Toen de beruchte oostenwind opstak was het gebeurd. 

Voordat men het goed en wel in de gaten had schoof de boot met de boeg het water in en zakte men tot 

op de bodem van de Middellandse Zee. Uit andere verhalen – zoals die van Jona en later van de apostel 

Paulus – weten we dat het flink kan spoken op de Middellandse zee. Jona 1/Handelingen 27 Met man en 

muis verging het schip. Ezechiël 27:27 Uw bezittingen, uw waren, uw handelswaar, uw zeelieden, uw 

matrozen, zij die de lekken in uw schepen dichtten, zij die handel met u dreven, al uw strijdbare mannen 

die bij u waren, samen met heel uw menigte, die in uw midden is, zullen vallen in het hart van de zeeën 

op de dag van uw val.  

Het lijkt er soms op dat hoogmoed moet worden uitgebrand zoals een wratje op je arm en dan moet 
je nog uitkijken dat het niet terugkomt. 

 

De verwoesting van Tyrus wordt betreurd en bezongen.                                                                                                                            

Hoewel de huizenhoge golven normaal de mensen buitengewone paniek doen voelen, lijkt het hier net 

andersom. De mensen schreeuwen zo hard dat de golven lijken te beven. Ezechiël 27:28 Voor het geluid 

van het geschreeuw van uw matrozen beven de opgezweepte golven. De boten die wel in de buurt van 

de kust gebleven waren wisten niet hoe snel ze het steven moesten wenden en een haven moesten 



zoeken. Wat waren de opvarenden blij toen ze met hun voeten op de vaste wal stonden. Ze waren 

gered. Ezechiël 27:29 Allen die roeiriemen vastgrijpen, dalen af uit hun schepen. Zeelieden, alle matrozen 

van de zee: zij staan aan land.  Als ze horen dat het schip uit Tyrus vergaan is schreeuwen ze het uit. Met 

het rouwgebruik van die tijd gooit men stof en as over zijn eigen hoofd als uitdrukking van verslagenheid. 

Ezechiël 27:30 Zij laten hun stem over u horen, bitter schreeuwen zij, stof werpen zij op hun hoofd, zij 

wentelen zich in de as. Sommigen gaan zelfs zover dat ze zich kaalscheren als ultieme uiting van rouw. 

Ezechiël 27:31 Vanwege u scheren zij zich helemaal kaal en omgorden zij zich met rouwgewaden. Zij 

bewenen u, bitter van ziel, met een bittere rouwklacht. De tegenstelling kan moeilijk groter zijn. De 

heerlijkheid van de stad Tyrus – zoals even te voren getekend – en nu haar val. Men weet niet hoe men 

het heeft. Het is onvoorstelbaar. Niemand had dit verwacht. Er leek geen vuiltje aan de lucht. Tyrus leek 

onaantastbaar als gestaald beton, maar bleek zo kwetsbaar als een vlinder. Ezechiël 27:32 Jammerend 

zullen zij een klaaglied over u aanheffen en een weeklacht over u zingen: Wie was als Tyrus, als de 

verwoeste, in het midden van de zee? Het gaat inmiddels al weer over het rotseiland waarop Tyrus 

gebouwd is, de stad, de muren, de patriciërs huizen, de rijkdom. De internationale geur die de hele stad 

ademde qua mensen, rassen en talen en handelswaren en bouwstijlen. Het was niet alleen op zich een 

imposante stad, maar ook voorzag deze stad de wereld aan rijkdom en producten die men maar al te 

graag afnam. De handel kreeg een klap van jewelste. Ezechiël 27:33 Toen uw waren van overzee 

kwamen, verzadigde u veel volken. Met uw vele bezittingen en uw handelswaar maakte u de koningen 

van de aarde rijk. De onmisbare schakel naar rijkdom en macht is gebroken. Ezechiël 27:34 Nu ligt u in de 

waterdiepten, gebroken door de zeeën; uw handelswaar en heel uw menigte zijn uit uw midden 

weggevallen. De mensen zijn in mineur. Het gaat al gauw niet meer om Tyrus, maar om henzelf. Zij 

hadden eens grote voordelen van de handel met Tyrus. Nu die is weggevallen moeten ze op een andere 

manier aan hun waar zien te komen. Ezechiël 27:35 Alle bewoners van de kustlanden zijn ontzet over u, 

en hun koningen rijzen de haren te berge, hun gezichten staan verwrongen. Het mag duidelijk zijn dat 

niet iedereen in mineur is. Er zijn ook kustplaatsen die mogelijkheden zien. Uiteindelijk was Tyrus een 

grote concurrent. Nu die is weggevallen komen er kansen om bepaalde handel over te nemen. Hier 

wordt Tyrus beweend maar inderdaad, even verderop fluiten ze de stad uit.  Ezechiël 27:36 Zij die zaken 

doen onder de volken, sissen van afschuw over u. U bent een voorwerp van verschrikking geworden, en u 

zult niet meer bestaan tot in eeuwigheid. 

 

1 Het woord van de HEERE 
kwam tot mij:                                                                                                                                  
2 En u, mensenkind, hef een 
klaaglied aan over Tyrus 

3 en zeg tegen Tyrus, dat zetelt 
bij de toegangen naar de zee,  

dat met de volken handeldrijft 
in veel kustlanden: Zo zegt de 
Heere HEERE: Tyrus, ú hebt 
gezegd: Ik ben volmaakt in 
schoonheid.                                          
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5 Van cipressen uit Senir 
bouwden zij al uw 
scheepsvloeren,  

ceders uit Libanon namen zij om 
masten voor u te maken.                                                                                                                                                                                   

6 Van eiken van Basan maakten 
zij uw roeiriemen,  

 

  

uw planken maakten zij van 
ivoor, ingelegd in 
cipressenhout, uit de 
kustlanden van de Kittiërs.                                                                                                                                    

7 Uw zeildoek was van kleurrijk 
geborduurd fijn linnen uit 
Egypte, om als banier voor u te 
dienen. Uw dektent was 
blauwpurper en roodpurper uit 
de kustlanden van Elisa.            

8 Als roeiers had u de inwoners 
van Sidon en Arvad. Uw wijzen, 
Tyrus, die in u waren, díe waren 
uw matrozen.                                                                                                                                                                                           

  

 
9 De oudsten van Gebal en zijn 
wijzen waren bij u. Zij dichtten 
de lekken in uw schepen. Alle 
zeeschepen en hun zeelieden 

11 Arvadieten en Chelekieten 
waren rondom op uw muren, en 
Gammadieten waren op uw 
torens. Hun schilden hingen zij 

12 Tarsis deed zaken met u 
vanwege de overvloed aan 
allerlei bezittingen: voor zilver, 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0mPjdrcrTAhUBWRQKHSKXBg8QjRwIBw&url=http://www.hotel-r.net/fr/au-cypr%C3%A8s-de-provence&psig=AFQjCNGMDGBlHeGYzIWenbxRoXjB1o84zA&ust=1493579046977220
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU89z4rcrTAhUFxRQKHWvoCwUQjRwIBw&url=http://www.politiekdelft.nl/rolf_clason_20120222_column_aftreden_job_cohen.html&psig=AFQjCNFrG9HHp1DtzWNaKOQxcgRHvlPC0g&ust=1493579096601857
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-7sSWrsrTAhUFSBQKHQRVBEwQjRwIBw&url=http://www.bomeninfo.nl/beilen.htm&psig=AFQjCNE81HVbGRwVUH1GZG9Ptn9Lnl4CAA&ust=1493579151184003
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_-PytrsrTAhVDQBQKHeFuCg0QjRwIBw&url=http://www.telstar-online.nl/marktplein/83882/kistje-met-ingelegd-hout-en-ivoor-been-&psig=AFQjCNEHja07_Ot8CGzrZOb6wVpLmFpbKw&ust=1493579222176908
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWt9zSrsrTAhUFbRQKHWbIABMQjRwIBw&url=http://www.look.com.ua/62560-triera-grecheskaja-y%D0%A0%C2%B5to-osnovnoi-vid.html&psig=AFQjCNFtc0P0PS6vo1r0jIxfpEQgmlrlGA&ust=1493579272095731
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF3Lj-rsrTAhVCaxQKHexjAVMQjRwIBw&url=http://www.historicalmodelships.nl/shipe96a.html?ShipID%3D13&psig=AFQjCNFtc0P0PS6vo1r0jIxfpEQgmlrlGA&ust=1493579272095731


kwamen bij u om handel met u 
te drijven.                                                                                                                                                                          

rondom aan uw muren. Díe 
maakten uw schoonheid 
volkomen.                                                    

ijzer, tin en lood verhandelden 
zij uw waren.                                                                                                                                                            

 
 

  

13 Javan, Tubal en Mesech, díe 
waren uw handelaars. Zij 
leverden u slaven en koperen 
voorwerpen als handelswaar.                                                                                                                                                                                                 

14 Uit Beth-Togarma leverde 
men werkpaarden, rijpaarden en 
muildieren voor uw waren.                                             

15 De Dedanieten dreven 
handel voor u. Veel kustlanden 
verkochten uw handelswaar. 
Ivoren slagtanden en 
ebbenhout gaven zij u als 
schatting terug.                                                                                                                            

 

  

16 Syrië deed zaken met u 
vanwege het vele werk dat u 
leverde. Smaragden, 
roodpurper, en kleurrijk 
geborduurd werk, fijn linnen, 
koraal en robijnen leverden zij 
voor uw waren.                                                                

17 Juda en het land Israël, díe 
waren uw handelaars in tarwe 
van Minnit, fijn meel, honing, olie 
en balsem, die zij als 
handelswaar aan u leverden.                                                                                                                         

18 Damascus deed zaken met u 
vanwege het vele werk dat u 
leverde, vanwege de veelheid 
van allerlei bezittingen: wijn uit 
Chelbon en witte wol.                                                                                                                               

   
19 Vedan en Javan leverden u 
handelswaar uit Uzal. 
Smeedijzer, kassia en kalmoes 
behoorden tot uw 
handelswaar.                                                                                                                                                                                   

20 Dedan was uw handelaar in 
zadelkleden voor het 
paardrijden.                                                                                          

21 Arabië en alle vorsten van 
Kedar, die deden zaken met u in 
lammeren, rammen en bokken. 
Daarin deden zij zaken met u.                                                                                                                                                                      
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22 De handelaars van Sjeba en 
Raëma, díe waren uw 
handelaars in de allerbeste 
specerijen. Allerlei edelstenen 
en goud leverden zij u als uw 
waren.                                                                                                                     

23 Haran, Kanne en Eden, de 
handelaars van Sjeba, Assur en 
Kilmad dreven handel met u.                                            
24 Zij waren op uw markten uw 
handelaars in pronkgewaden, in 
blauwpurperen mantels, 
voorzien van kleurrijk 
borduurwerk, in kleden van 
tweekleurige stof en in stevig 
gevlochten touwen.                                                             

26 Uw roeiers hebben u 
gebracht op grote wateren, de 
oostenwind heeft u gebroken in 
het hart van de zeeën.                                                                                                                                                                                                

 

 

 

27 Uw bezittingen, uw waren, 
uw handelswaar, uw zeelieden, 
uw matrozen, zij die de lekken 
in uw schepen dichtten, zij die 
handel met u dreven, al uw 
strijdbare mannen die bij u 
waren, samen met heel uw 
menigte, die in uw midden is, 
zullen vallen in het hart van de 
zeeën op de dag van uw val.                                  

28 Voor het geluid van het 
geschreeuw van uw matrozen 
beven de opgezweepte golven.                                          

29 Allen die roeiriemen 
vastgrijpen, dalen af uit hun 
schepen. Zeelieden, alle 
matrozen van de zee: zij staan 
aan land.                                                                                                                                                                                
30 Zij laten hun stem over u 
horen, bitter schreeuwen zij, 
stof werpen zij op hun hoofd, zij 
wentelen zich in de as.                                                                                                                                                                                               
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32 Jammerend zullen zij een 
klaaglied over u aanheffen en 
een weeklacht over u zingen: 
Wie was als Tyrus, als de 
verwoeste, in het midden van 
de zee?                                                                                                                 

33 Toen uw waren van overzee 
kwamen, verzadigde u veel 
volken. Met uw vele bezittingen 
en uw handelswaar maakte u de 
koningen van de aarde rijk.                                                                                                             

36 Zij die zaken doen onder de 
volken, sissen van afschuw over 
u. U bent een voorwerp van 
verschrikking geworden, en u 
zult niet meer bestaan tot in 
eeuwigheid.                                  
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