Ezechiël 1
1 In het dertigste jaar, in de vierde maand, op de vijfde van de maand, toen ik te midden van de
ballingen aan de rivier de Kebar was, gebeurde het dat de hemel geopend werd en ik visioenen van God
kreeg te zien.
2 Op de vijfde van de maand – het was het vijfde jaar van de ballingschap van koning Jojachin –
3 kwam het woord van de HEERE uitdrukkelijk tot Ezechiël, de zoon van Buzi, de priester, in het land van
de Chaldeeën bij de rivier de Kebar, en de hand van de HEERE was daar op hem.
4 Toen zag ik, en zie, een stormwind kwam uit het noorden, een grote wolk, flitsend vuur en een
lichtglans eromheen. En uit het midden ervan kwam iets als de schittering van edelmetaal, uit het
midden van het vuur.
5 Uit het midden daarvan kwam een gedaante van vier levende wezens. Dit was hun uiterlijk: zij hadden
de gedaante van een mens.
6 Ieder afzonderlijk had vier gezichten en ieder afzonderlijk van hen had vier vleugels.
7 Hun voeten waren rechte voeten en hun voetzolen waren als de voetzolen van een kalf, glinsterend als
de schittering van gepolijst koper.
8 Aan hun vier zijden, onder hun vleugels, waren mensenhanden. Wat betreft hun gezichten en hun
vleugels gold van alle vier:
9 Hun vleugels raakten elkaar. Zij draaiden zich niet om wanneer zij gingen, zij gingen ieder recht voor
zich uit.
10 Hun gezicht leek op het gezicht van een mens, bij alle vier van rechts op de kop van een leeuw, bij alle
vier van links op de kop van een rund, en alle vier hadden zij de kop van een arend.
11 Hun gezichten en hun vleugels waren naar boven uitgestrekt. Ieder had twee vleugels die elkaar
raakten, en ieder had twee vleugels die hun lichaam bedekten.
12 Zij gingen ieder recht voor zich uit. Waar de Geest heen wilde gaan, daarheen gingen zij. Zij draaiden
zich niet om wanneer zij gingen.
13 Wat de gedaante van de levende wezens betreft: hun uiterlijk was als brandende kolen in het vuur,
als het uiterlijk van fakkels. Dat vuur ging heen en weer tussen de levende wezens. Het vuur had
lichtglans en uit het vuur schoot een bliksem.
14 En de levende wezens schoten heen en weer als een bliksemschicht.
15 Toen ik die levende wezens zag, zie, er was een wiel op de grond naast die levende wezens, bij alle
vier aan de voorkant ervan.
16 Het uiterlijk van de wielen en hoe zij gemaakt waren, was als de schittering van een turkoois. Alle vier
hadden dezelfde gedaante: hun uiterlijk en hun bouw waren zo, alsof er een wiel midden in een ander
wiel zat.
17 Wanneer zij gingen, konden zij naar vier zijden gaan. Zij draaiden zich niet om wanneer zij gingen.
18 Wat hun velgen betreft: die waren hoog en die waren vreeswekkend. Verder zaten hun velgen
rondom vol ogen, bij alle vier.
19 Wanneer de levende wezens gingen, gingen die wielen naast hen mee, en wanneer de levende
wezens werden opgeheven van de aarde, werden ook de wielen opgeheven.
20 Waar de Geest heen wilde gaan, daarheen gingen zij, zij gingen waar de Geest heen wilde gaan. De
wielen werden tegelijk met hen opgeheven, want de Geest van de levende wezens was in die wielen.
21 Wanneer zij gingen, gingen die ook. Wanneer zij stilstonden, stonden die ook stil. Wanneer zij van de
aarde werden opgeheven, werden de wielen tegelijk met hen opgeheven, want de Geest van de levende

wezens was in die wielen.
22 En boven de hoofden van de levende wezens was iets wat leek op een gewelf, als de schittering van
ontzagwekkend ijskristal, vanboven over hun hoofden uitgespannen.
23 Onder het gewelf stonden hun vleugels recht naar elkaar toe. Ieder had er twee die hun lichamen van
voren bedekten, en ieder had er twee die hun lichamen vanachteren bedekten.
24 Ik hoorde, toen zij gingen, het geruis van hun vleugels. Het klonk als het bruisen van machtige
wateren, als de stem van de Almachtige, als het geluid van een gedruis, als het geluid van een leger. Als
zij stilstonden, lieten zij hun vleugels hangen.
25 Toen kwam er een stem van boven het gewelf dat boven hun hoofden was. Als zij stilstonden, lieten
zij hun vleugels hangen.
26 En boven het gewelf dat boven hun hoofden was, was iets met het uiterlijk van een saffiersteen, iets
wat leek op een troon. En daarboven, op wat op een troon leek, was iets wat leek op een mens.
27 Toen zag ik iets als de schittering van edelmetaal, rondom vanbinnen als het uiterlijk van vuur. Vanaf
datgene wat eruitzag als Zijn heupen naar boven, en vanaf datgene wat eruitzag als Zijn heupen naar
beneden, zag ik iets als het uiterlijk van vuur met een lichtglans eromheen.
28 Zoals het uiterlijk van de regenboog, die in de wolken verschijnt op de dag van de regen, zo was het
uiterlijk van de lichtglans rondom. Het was de verschijning van de gedaante van de heerlijkheid van de
HEERE. Toen ik dat zag, wierp ik mij met mijn gezicht ter aarde, en ik hoorde de stem van Iemand Die
sprak.
___________________________________________________________________________________

God roept Ezechiël tot profeet
Ezechiël is dertig jaar oud als Hij door God wordt geroepen tot profeet. Veel uitleggers koppelen het
getal dertig aan Ezechiël zelf. Hij is op dat moment dertig jaar. Mogelijk wil – zo wordt ook overwogen –
het getal dertig dat we terug gaan in de tijd. We komen dan ongeveer op het moment waarop de boekrol
(Deuteronomium) in de tijd van koning Josia in de offerkist van de tempel is gevonden. Als dit juist zou
zijn wordt Ezechiël gekoppeld aan de reformatie van Josia. 2 Koningen 22:8 Toen zei de hogepriester
Hilkia tegen de schrijver Safan: Ik heb het wetboek in het huis van de HEERE gevonden. Hilkia gaf die
boekrol aan Safan, en die las het. Maar het getal dertig is in dit geval alleen maar bij benadering, beter
gezegd niet precies. Hetzelfde geldt voor het begin van Babel. Zo’n dertig jaar daarvoor – in 625 v Chr. –
heeft Nabopolasser namelijk het nieuwe Babylonische rijk gesticht. Ook hier is het de natte vinger die
het beginpunt aanwijst. Wij blijven bij de verklaring dat de profeet dertig is geworden. Er is nog iets wat
daarvoor pleit. Ezechiël komt uit een priesterfamilie. De priester begon officieel met het werk aan de
tempel op zijn dertigste. Omdat hij het niet nader uitlegt lijkt hij dit als bekend te veronderstellen. De
Here Jezus moet ook om en nabij zijn dertigste gezalfd zijn tot profeet, priester en koning. Dertig jaar is
blijkbaar de aangewezen leeftijd om met de officiële dienst aan God en de mensen te beginnen.
Misschien valt het moment waarop God Ezechiël roept wel samen met zijn verjaardag omdat hij niet
alleen de maand maar ook de dag heel precies aangeeft. Ezechiël 1:1 In het dertigste jaar, in de vierde
maand, op de vijfde van de maand. Hij verkeert onder de ballingen die aan de rivier de Kebar hun
woongebied hebben gevonden. Ezechiël 1:1 In het dertigste jaar, in de vierde maand, op de vijfde van de
maand, toen ik te midden van de ballingen aan de rivier de Kebar was. Wanneer we die rivier op de kaart
opzoeken moeten we heel diep Babel in en komen we redelijk dicht bij de oorsprong van de Eufraat en
de Tigris. Het moet een rivier zijn, die zich in de regentijd met water vult en daarna een klein stroompje

vormt, de Nar Kabari bij Nippoer. Hij heet nu Sjatt en Ril. De Joodse ballingen zijn zeker 1000 km van
huis. Ze wonen dicht bij de stad Babel. Ze zullen zich ontheemd voelen, ver verwijderd van hun volk en
van hun God, Die in Jeruzalem woont. Maar er is één troost. God is ook in Babel. De HEERE verschijnt aan
Ezechiël. Ezechiël 1:1 toen ik te midden van de ballingen aan de rivier de Kebar was, gebeurde het dat de
hemel geopend werd en ik visioenen van God kreeg te zien. Het boek Ezechiël opent met de ik-persoon
Ezechiël. De toon is daarmee gezet, behalve in vers 2.
De Joodse ballingen zijn zeker 1000 km van huis. Ze wonen dicht bij de stad Babel. Ze zullen zich
ontheemd voelen, ver verwijderd van hun volk en van hun God, Die in Jeruzalem woont. Maar er is
één troost. God is ook in Babel.
Over Ezechiël gesproken
In Ezechiël 1:2 springt de ik-persoon over van de eerste naar de derde persoon en wordt er gesproken
over Ezechiël. Ezechiël 1:2,3 Op de vijfde van de maand – het was het vijfde jaar van de ballingschap van
koning Jojachin – kwam het woord van de HEERE uitdrukkelijk tot Ezechiël, de zoon van Buzi, de priester,
in het land van de Chaldeeën bij de rivier de Kebar, en de hand van de HEERE was daar op hem. Feitelijk
wordt ongeveer hetzelfde verteld wat Ezechiël ook al aangaf, maar ditmaal is het iemand anders die dit
van Ezechiël zegt. Het lijkt er op dat men de profeet erkend heeft als ware profeet van de HEER. Daar zou
het woord ‘uitdrukkelijk’ op kunnen wijzen. De Joodse gemeenschap omarmt het getuigenis van de
profeet Ezechiël. Maar dit getuigenis van de onbekende schrijver levert ook nog enkele nieuwe
gezichtspunten op. De roeping van Ezechiël wordt in de tijd geplaatst. Het is vijf jaar na de ballingschap
onder koning Jojachin. Ezechiël 1:2 Op de vijfde van de maand – het was het vijfde jaar van de
ballingschap van koning Jojachin – We kennen de exacte datum van die ballingschap. Dat was in 597 v
Chr. Ezechiël is vijf jaar daarvoor samen met koning Jojachin en de bovenste laag van de bevolking in 597
v Chr. weggevoerd naar Babel. 2 Koningen 24:14,15 Heel Jeruzalem werd in ballingschap weggevoerd:
alle legeraanvoerders en alle krijgslieden, tienduizend man, en alle handwerkslieden en smeden; alleen de
onaanzienlijksten van het gewone volk bleven achter. Koning Jojachin werd als balling meegevoerd naar
Babel, samen met zijn moeder, zijn vrouwen, zijn kamerheren en de notabelen. Ezechiël wordt dus in 592
v Chr. geroepen tot profeet. Hij verbleef op dat moment al vijf jaar als balling in Babel. Ditmaal klinkt ook
de Godsnaam van de God van Israël namelijk Jahweh. Ezechiël 1:2 kwam het woord van de HEERE
uitdrukkelijk tot Ezechiël. Dit bericht is niet voor misverstand vatbaar. De HEERE verscheen persoonlijk
aan Ezechiël. Uitdrukkelijker dan deze roeping bestaat niet. Ook horen we nu voor het eerst dat Ezechiël
priesterlijke wortels heeft. Hij is de zoon van Buzi, de priester. God verschijnt niet alleen aan Ezechiël
maar Hij raakt hem ook aan. Ezechiël verandert. Hij komt binnen de directe invloedssfeer van de HEERE.
De Bijbel heeft daar een vaste uitdrukking voor; de hand van de HEERE was daar op hem. Deze zegswijze
is niet typisch voor Ezechiël. We vinden hem ook op andere plaatsen en bij andere profeten. Deze term –
de hand van de HEERE – kan van alles betekenen. Bijvoorbeeld dat God de profeet meeneemt of dat Hij
met Zijn Geest over hem komt of dat Hij een openbaring aan Hem geeft. Het betekent hoe dan ook altijd
dat de bewuste profeet wordt opgenomen in de werkelijkheid van Gods Woord en Geest.
De hand van de HEERE was daar op hem.
Ezechiël 3:22
Ezechiël 8:1,3

De hand van de HEERE was daar op mij en Hij zei tegen mij: Sta op, vertrek naar
de vallei en daar zal Ik met u spreken.
Het gebeurde in het zesde jaar, in de zesde maand, op de vijfde van de maand,
toen ik in mijn huis zat en de oudsten van Juda vóór mij zaten, dat daar de hand

Ezechiël 33:21,22

Ezechiël 37:1
Ezechiël 40:1

1 Koningen 18:46
2 Koningen 3:15
Jesaja 8:11
Jeremia 15:17

van de Heere HEERE op mij viel. (..) Hij strekte iets uit met de vorm van een hand
en pakte mij bij mijn hoofdhaar. Toen hief de Geest mij op tussen de aarde en
de hemel en in visioenen van God bracht Hij mij naar Jeruzalem, naar de ingang
van de poort van de binnenste voorhof die naar het noorden gekeerd is, waar
zich de zetel van het afgodsbeeld van de na-ijver bevond, dat na-ijver oproept.
Vergelijk 11:24
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. Nu was de hand van de HEERE 's
avonds op mij geweest, voordat de ontkomene aangekomen was. Hij had mijn
mond geopend voordat hij 's morgens bij mij gekomen was. Zo werd mijn mond
geopend en was ik niet langer stom.
De hand van de HEERE was op mij, en de HEERE bracht mij in de geest naar
buiten en zette mij neer, midden in een vallei. Die lag vol beenderen.
In het vijfentwintigste jaar van onze ballingschap, aan het begin van het jaar, op
de tiende van de maand, in het veertiende jaar nadat de stad was verslagen, op
diezelfde dag was de hand van de HEERE op mij en bracht Hij mij erheen.
En de hand van de HEERE was op Elia, en hij omgordde zijn middel en snelde
voor Achab uit tot waar men bij Jizreël komt.
Nu dan, breng een harpspeler bij mij. En toen de harpspeler ging spelen,
gebeurde het dat de hand van de HEERE over hem kwam,
Immers, zo heeft de HEERE tegen mij gezegd, toen Zijn hand mij te sterk werd en
Hij mij onderwees dat ik niet in de weg van dit volk moest gaan
Ik heb niet gezeten in een kring van spotters, of sprong daar op van vreugde.
Vanwege Uw hand zat ik alleen, want U hebt mij met gramschap vervuld.

De HEERE verschijnt aan Ezechiël
Het is opmerkelijk dat de meeste vertalingen spreken van ‘visioenen’ van God. Ezechiël 1:1 het gebeurde
dat de hemel geopend werd en ik visioenen van God kreeg te zien. De overweging is misschien dat wij
normaal gesproken God niet kunnen zien, omdat God Geest is. Ook kan het idee voorliggen dat wij als
zondig mens de ontmoeting met de levende God niet overleven. Er is – dat pleit wellicht voor de term
visioen – heel veel te zien en te horen. Toch is dit niet meer en niet minder dan de verschijning van de
HEERE aan Zijn knecht Ezechiël. Het is wat noemt een theofanie. Het woordenboek vertaalt het
Hebreeuwse woord voor visioen in de eerste plaats met het woord verschijning. ‘Mareah’ HB =
verschijning, gezicht, visioen. Pas in de tweede plaats volgt het woord visioen. Een ding staat vast; in dit
eerste hoofdstuk ontvangt Ezechiël geen visioenen van God, zoals Zacharia bijvoorbeeld het visioen van
een vliegende boekrol ontving. Zacharia 5:1-3. Als Ezechiël al een visioen ontvangt dan van God Zelf. Hij
ziet, hij ontmoet de HEERE persoonlijk in een visioen. Beter gezegd: God verschijnt aan hem. Ezechiëls
naam betekent ‘God is sterk’. Die naam kan ook betekenen ‘God maakt sterk’ en wellicht is van beide
betekenissen sprake. Maar het meest tot de verbeelding spreekt de naam ‘God is sterk’. Uitzonderlijk is
in het boek Ezechiël namelijk de directe ontmoeting met de koninklijke kracht en de heerlijkheid van de
God van Israël, de Vader van onze Here Jezus Christus, de God Die leeft en regeert tot in eeuwigheid. Het
is waar dat iemand als de profeet Jesaja bij zijn roeping ook een Godsverschijning zag, die in allerlei
opzichten overeenkomsten vertoont met de manier waarop Ezechiël door God geroepen werd, maar feit
is dat God zo persoonlijk en machtig blijft verschijnen aan Ezechiël. Bij Jesaja was de verschijning van God

ook ontzagwekkend, maar eenmalig. Jesaja 6:1,2 In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten
op een hoge en verheven troon, en de zomen van Zijn gewaad vulden de tempel. Serafs stonden boven
Hem. Ieder had zes vleugels: met twee bedekte ieder zijn gezicht, met twee bedekte hij zijn voeten, en
met twee vloog hij. In dezelfde tijd als Ezechiël traden Jeremia (627-575 v Chr.) en Daniël (605-536 v Chr.)
en Habakuk (612-589 v Chr.) op als profeet, maar dit is de bijzondere focus van Ezechiël: de directe
ontmoeting met de God van Israël. Niet alleen wat God zegt en wat Hij doet, maar Wie Hij is. Er is niets
wat zich aan Gods oog onttrekt. Er is niets wat boven Zijn macht gaat. Hij vraagt onze volledige
onderwerping. Wie niet buigt voor God wordt gebroken. Wie door de knieën gaat voor de HEERE wordt
door Hem opgericht en komt tot zijn bestemming en eer.
Wie niet buigt voor God wordt gebroken. Wie door de knieën gaat voor de HEERE wordt door Hem
opgericht en komt tot zijn bestemming en eer.
Ezechiël is van priesterlijke huize
Ezechiël wordt door God tot profeet geroepen, maar feitelijk is hij van priesterlijke huize. Hij brengt dit
overigens niet zelf naar voren. Het is een van de eerste dingen die van hem worden verteld. Ezechiël 1:3
het woord van de HEERE kwam uitdrukkelijk tot Ezechiël, de zoon van Buzi, de priester. Levi was een van
de twaalf zonen van Jakob. Het waren die Levieten die door de HEERE in dienst genomen werden voor
de dienst aan de tempel. Hun positie was bijzonder. Zij telden niet mee met de 12 stammen van Israël,
die ieder een eigen grondgebied toegewezen kregen. Er waren zogenaamd levietensteden, die speciaal
door de HEERE aangewezen waren als woonplaatsen van de Levieten. Anatot, de plaats waar Jeremia
vandaan kwam, was ook zo’n plek. Jeremia was ook van priesterlijke afkomst. De Levieten bestonden uit
drie families de Merarieten, de Kehatieten en de Gersonieten. Numeri 4:29-31 De Levietenfamilies
hadden elk een eigen takenpakket in de tijd toen de HEERE met de Tabernakel door de woestijn reisde
op weg naar het beloofde land. Mozes was ook van oorsprong een Leviet en zijn broer Aaron werd
hogepriester. In de tijd van koning David raakte de afstammeling van Aaron als hogepriester in opspraak
en koos David voor de familie van Zadok, een andere familielijn die van Aaron afstamde. Ezechiël kwam
voort uit de lijn van deze Zadok. Hij is getraceerd bij de indeling in priestergroepen uit o.a. de familie van
Zadok. De indeling gebeurde door het werpen van het lot. Het 20ste lot viel op Jechezkel = Ezechiël. 1
Kronieken 24:16 het negentiende op Petachja, het twintigste op Jechezkel. Ezechiël behoorde dus tot de
hogepriesterlijke familie. Bewust of onbewust ligt bij ons de gedachte voor dat het leven en werk van de
priesters vooral bestond uit het brengen van offers. Dat zal zeker voor een deel waar zijn, maar ook
onderwijs stond hoog op de agenda, het onderwijs in de Thora. Bij dit onderwijs werden de jonge
aankomende priesters voorbereid in theorie en praktijk op het brengen van de offers, maar feitelijk was
de catechese veel breder en zullen we ons hier de eerste scholen moeten voorstellen waarin de Joodse
jongeren vertrouwd werden met de Tenach. Wat in de kerken gezien wordt bij de viering van de Heilig
Avondmaal en de Heilige Doop – de combinatie van kerkelijke gebruiken met onderwijs en de tucht – zie
je ook hier. Niet alleen moet de nieuwe generatie God leren kennen uit Zijn Woord, maar men moet ook
leren aanvoelen wat goed is en wat verwerpelijk is. De offerdienst was gekoppeld aan het besef van
goed en kwaad. Er is vergeving van zonden maar niet zonder meer: het doel is berouw en de bekering,
een nieuwe instelling met het vaste voornemen om Gods wet te volbrengen. Uit het boek Ezechiël wordt
duidelijk voelbaar dat we met een Leviet te maken hebben, omdat Ezechiël erg thuis is in de
offerwetgeving.

Bewust of onbewust ligt bij ons de gedachte voor dat het leven en werk van de priesters vooral
bestond uit het brengen van offers. Dat zal zeker voor een deel waar zijn, maar ook onderwijs stond
hoog op de agenda, het onderwijs in de Thora.
Ezechiël is onderwijzer
Gesteld dat wij enig inzicht zouden hebben in de reden waarom de HEERE ook nu voor een priester koos
– net als bij Jeremia – dan zou die hierin gelegen kunnen zijn dat de priester vertrouwd is met de Thora
en de overdracht van kennis en inzicht in de Schriften. Je merkt aan Jeremia – met zijn talrijke metaforen
– maar zeker ook aan Ezechiël dat hij er op gespitst is om de boodschap goed over te brengen. Ezechiël
gaat heel ver in wat wij profetische handelingen noemen. Hij beeldt de boodschap van God uit met
allerlei kunst en vliegwerk, sterker hij is zelf als persoon een zichtbare en tastbare prediking. 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. Het gaat zover dat het zelfs zijn huwelijk en het leven
van zijn vrouw raakt. Ezechiël is met huid en haar opgenomen in de dienst aan God en de boodschap aan
Zijn volk. Hier en daar doet het optreden van de profeet de wenkbrauwen fronsen. Men denkt zelfs aan
een ziekte zoals epilepsie of schizofrenie. Het is een bijzondere figuur zeker, maar de verklaring van de
bijzonder manier van doen moet men meer zoeken bij de Zender Die Ezechiël als gezondene
vertegenwoordigt. God draagt hem op om dit of dat te doen en zus en zo te handelen. Bij de HEERE God
lijkt één motief voor te liggen en dat is dat er niemand mag overblijven onder Zijn volk die kan zeggen: Ik
wist nergens van. God heeft namelijk een rechtszaak met Zijn volk. Hij is de Rechter en tegelijkertijd de
uitvoerder van de vonnis. De aanklacht is dat men zich niet houdt aan de belofte die men gaf bij de
verbondssluiting bij de Sinai, namelijk om alles te doen wat God had bevolen en na te laten wat Hij had
verboden in de Thora. Exodus 24:7 Hij nam het boek van het verbond en las dit ten aanhoren van het volk
voor. En zij zeiden: Alles wat de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen en Hem gehoorzamen. De
aanklacht is duidelijk; het volk houdt zich niet aan de wetten van God. Het vonnis – de ballingschap - kon
niet uitblijven. De Nederlandse politie vertrouwt een arrestant toe dat ‘ieder burger geacht wordt de wet
te kennen.’ God wil ook niet dat er één Israëliet is die kan zeggen zich nergens van bewust te zijn
geweest. Zo iemand heeft feitelijk natuurlijk geen recht van spreken omdat de Thora bekend mag
worden verondersteld en hij behoort tot het volk met deze traditie. Als het goed is, is iedere Israëliet zo
opgevoed. Het is hen met de paplepel ingegoten. Maar het kan niet ontkend worden dat de
vervreemding van de HEERE reeds langere tijd aan de gang is. Tradities en goede gewoontes slijten weg.
De nieuwe generatie weet niet meer wat de oudere generatie nog beseft. Om die reden laat God de
boodschap van het vonnis dat hen boven het hoofd hangt in Juda door Jeremia en in ballingschap door
Ezechiël vertellen. Hij laat het niet alleen vertellen om ook voordoen. God tekent het uit met het leven
van de profeet. Zelfs de analfabeet onder Israël moet het kunnen zien en het begrijpen. Het is voor geen
misverstand vatbaar. In die zin deed de profeet zulke aparte dingen dat hij de ‘talk of the town’ is
geworden en iedere Jood het gezien of gehoord moet hebben. Natuurlijk gaat het niet alleen om
onderwijs. In de eerste plaats zijn de profetieën van Ezechiël een laatste oproep tot bekering, een laatste
appél om de komende toorn te ontgaan. Met profeten als Ezechiël en Jeremia is men de onschuld
voorbij. Willens en wetens breekt men met God. Men veronachtzaamt het Verbond en de regels. Men
keert zijn rug naar God toe. Er is niemand die kan zeggen: ‘Ik wist nergens van’.
Ezechiël beeldt de boodschap van God uit met allerlei kunst en vliegwerk, sterker hij is zelf als
persoon een zichtbare en tastbare prediking.

Ezechiël verkeerde in de tempel dichtbij de HEERE
Ezechiël verbleef als priester in opleiding – hij heeft tot zijn 25ste in Jeruzalem gewoond – dicht in de
buurt van de HEERE. God woonde immers in de tempel. Als het goed droegen de priesters in heel hun
houding en optreden uit dat de HEERE de God van Israël een heilig God is. God had het hen in de eerste
plaatst geleerd met allerlei wetten en verordeningen ‘Hoe om de gaan met het heilige en met de Heilige,
de God van Israël’. Laten we eerlijk zijn, op dit punt hadden de priesters in het verleden steken laten
vallen. Het begon al vroeg met de twee oudste zonen van Aaron die met verkeerd reukwerk voor de
HEERE verschenen. Zij moesten het met de dood bekopen. Leviticus 10:1 Aärons zonen Nadab en Abihu
deden gloeiende kolen in hun vuurbak en legden er reukwerk op. Maar het was verkeerd vuur dat ze de
HEER wilden aanbieden, vuur dat niet voldeed aan de voorschriften van de HEER. Aan de priesters heeft
de HEERE Zich de Heilige betoond. We zijn als mensen zo koppig en zo eigenwijs dat we altijd weer de
grenzen van goed en kwaad opzoeken. God leert al vroeg aan de priesters dat niet de intentie telt, maar
de gehoorzaamheid. Het is een harde les. We hebben dat blijkbaar nodig. Anders leren we het nooit. Bij
de zonen van Eli ging het op het punt van de heiliging van de HEERE ook helemaal mis. Hofni en Pinehas
dachten bij de offers vooral aan zichzelf. Ze werken er aan mee om de HEERE – Die als Koning troont
tussen de cherubs van de ark – mee te nemen naar het leger om zo de overwinning op de Filistijnen te
behalen. Het gaat helemaal fout. Het leger van Israël wordt verslagen en de ark komt in handen van de
Filistijnen, die er overigens weinig plezier aan beleven. God de HEERE wilde niet langer in Silo – waar de
tabernakel stond – verblijven. Het is koning David die de ark onder begeleiding naar Jeruzalem wil
brengen. Hij vervoert de ark op een wagen. Dat gaat ook niet goed. De wagen zakt scheef weg en de ark
van de HEERE gaat schuiven. Het is de priester Uzza die de ark eigenhandig wil tegenhouden. Ook hij
moet dit met de dood bekopen. 2 Samuel 6:7 Het is een gevolg van fout vervoer. Dit moest volgens
aanwijzingen van de HEERE met draagstokken geschieden. De aanraking met de ontzagwekkende God is
dodelijk. Hoe erg het ook is, het leert aan Gods volk en de leidinggevenden een belangrijke les. De HEERE
is een ontzagwekkend God. Hij dwingt gehoorzaamheid en respect af. Niet de bedoeling is goed, maar
wie handelt volgens Gods voorschrift handelt goed.
David vat het plan op voor de HEERE een tempel te bouwen. Zijn zoon Salomo realiseert dit plan. God
neemt Zijn intrek in de tempel in Jeruzalem. 1 Koningen 8. De bouw van de tabernakel met een muur van
tentdoek van zeker twee meter hoog om de tabernakel heen gebouwd en de indeling van het heilige en
het heilige der heiligen – waar de ark van God zich bevond – leerde de priesters en het volk al dat God
niet direct toegankelijk was maar met offerande voor de zonden en dankzegging kon worden benaderd.
De hogepriester mocht eenmaal per jaar – op grote Verzoendag – het binnenste heiligdom binnengaan
om met bloed van het offerdier verzoening te doen voor het volk en voor zichzelf. Leviticus 16:1,2 Na de
dood van de twee zonen van Aäron die stierven toen ze in de nabijheid van de HEER kwamen, zei de HEER
tegen Mozes: ‘Zeg tegen je broer Aäron dat hij niet zomaar de heilige ruimte achter het voorhangsel mag
binnengaan. Het zou zijn dood betekenen, want daar, boven de verzoeningsplaat die op de ark ligt, is de
plaats waar ik in een wolk verschijn. In die zin was Ezechiël als zoon van de hogepriester vertrouwd met
de heiligheid van de HEERE. Misschien moeten we hier wel een kanttekening bij maken. De dienst van de
HEERE en het besef van de heiligheid van God was weggesleten in de tijd van Ezechiël. Namens de HEERE
liet Jeremia aantekenen dat er een grote kloof bestond tussen de woorden – des HEEREN tempel is dit –
en de daden van Gods volk die tot uiting kwam in een bijzondere slordige manier van leven waarin
echtbreuk, moord, roddel en diefstal aan de orde van de dag waren. Jeremia 7 en 26. Maar goed wat
daar bij Ezechiël nog van over was, hij had dicht bij het vuur gezeten. Tellen we daarbij op de dreiging
van de ballingschap – wanneer het volk zich niet zou bekeren – en de manier waarop God o.a. bij de

ballingschap de daad bij het woord gevoegd had. Ezechiël had met vijf jaar ballingschap aan den lijve
ondervonden dat er met God niet te spotten valt. Al heeft Ezechiël God in zekere zin van dichtbij
meegemaakt, de verschijning van de HEERE was volstrekt nieuw voor hem.
Het boek en het optreden van de profeet Ezechiël geeft ook antwoord op de vraag hoe het nu verder
ging met de HEERE, de God van Israël Die Jeruzalem gekozen had als de plaats om Zijn Naam te doen
wonen. Ruim voordat de tempel in Jeruzalem door vuur met de grond gelijkgemaakt wordt, verschijnt de
HEERE aan Ezechiël in Babel. Het is Ezechiël die ons ervan getuige laat zijn dat de HEERE de tempel in
Jeruzalem verlaat. God is niet gebonden aan plaats en tijd. God is overal waar Hij wil zijn.
Al heeft Ezechiël God in zekere zin van dichtbij meegemaakt, de verschijning van de HEERE was
volstrekt nieuw voor hem.
De verschijning van God aan Ezechiël
Op een goede dag – vermoedelijk op Ezechiëls verjaardag – verschijnt God aan hem. De ogen van
Ezechiël worden getrokken naar de hemel. De bladeren van de bomen om hem heen ritselen. Hij voelt
de koele wind bij vlagen. Gaat het stormen? Krijgen we onweer? Ezechiël kijkt naar de lucht. In de verte
ontwaart hij de beweging van wolken en daarin felle lichtflitsen en vuur. Ezechiël 1:4 Toen zag ik, en zie,
een stormwind kwam uit het noorden, een grote wolk, flitsend vuur en een lichtglans eromheen. En uit
het midden ervan kwam iets als de schittering van edelmetaal, uit het midden van het vuur. We moeten
het ons vermoedelijk zo voorstellen dat God van grote afstand op hem toe komt. De HEERE beweegt zich
op wat elders een wolkenwagen genoemd wordt. het benodigde gewicht van gezuiverd goud voor het
reukofferaltaar en goud voor het ontwerp van de wagen: 1 Kronieken 28:18 Het benodigde gewicht van
gezuiverd goud voor het reukofferaltaar en goud voor het ontwerp van de wagen: De cherubs, die hun
vleugels uitspreidden terwijl zij de ark van het verbond van de HEERE bedekten. Langzaam maar zeker
worden de contouren van de wezens waar God door gedragen wordt, zichtbaar. Mocht de HEERE in het
Heilige der Heiligen aan beide zijden geflankeerd worden door cherubs – beelden van engelen uit hout
gesneden en met bladgoud verguld – ditmaal gaat het om vier levende wezens. Ezechiël 1:5 Uit het
midden daarvan kwam een gedaante van vier levende wezens. Dit was hun uiterlijk: zij hadden de
gedaante van een mens. Niet alleen hadden ze de gedaante van een mens, maar zij hadden ook hun
menselijke gezicht naar de profeet toegekeerd. In feite hadden de vier levende wezens namelijk vier
gezichten. Die van een mens en een leeuw, een stier en een arend. Ezechiël 1:10 Hun gezicht leek op het
gezicht van een mens, bij alle vier van rechts op de kop van een leeuw, bij alle vier van links op de kop van
een rund, en alle vier hadden zij de kop van een arend. Het is de wolkenwagen waarmee de HEERE Zich
kan begeven naar de vier hoeken van de aarde. Wanneer de HEERE Zich naar het Zuiden beweegt – waar
Ezechiël is – staat het menselijke gezicht voor. Beweegt de HEERE Zich naar het Oosten dan staat het
gezicht van de leeuw voor. Wanneer God naar het Noorden trekt ziet men als eerste het gezicht van de
arend en wanneer de HEERE het Westen bezoekt staat de stier voorop. De wolkenwagen heeft in die zin
vier voorkanten. De HEERE kan Zich gemakkelijk in al die richtingen begeven omdat de wolkenwagen –
op vier plaatsen waar de wielen zich bevinden – zich een wiel in het wiel bevindt. We moeten het
vermoedelijk zo zien dat haaks met het wiel een ander wiel verbonden is. Ezechiël 1:16 Het uiterlijk van
de wielen en hoe zij gemaakt waren, was als de schittering van een turkoois. Alle vier hadden dezelfde
gedaante: hun uiterlijk en hun bouw waren zo, alsof er een wiel midden in een ander wiel zat.
Zonder dat de wagen hoeft te keren of te wenden kan de HEERE op deze manier een richting kiezen.

Ezechiël 1:17 Wanneer zij gingen, konden zij naar vier zijden gaan. Zij draaiden zich niet om wanneer zij
gingen.
Verschillende onderzoekers hebben de vinger gelegd bij het feit dat de vier gezichten van de
cherubs symbool geworden zijn voor de vier Evangeliën, waarbij de volgorde overigens nog weleens
wisselt. Matteus mens/ Lucas rund/ Marcus leeuw en Johannes de arend. Het moet de kerkvader
Ireneüs geweest zijn die in de 2de eeuw na Chr. het verband legde.
De vier Cherubs
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Vervolgens moet u twee cherubs van goud maken, als gedreven
werk moet u ze maken, aan de beide uiteinden van het
verzoendeksel. Maak één cherub aan het uiteinde aan de ene kant,
en één cherub aan het uiteinde aan de andere kant; als één geheel
met het verzoendeksel moet u de cherubs maken, aan de beide
uiteinden ervan. De cherubs moeten hun beide vleugels naar boven
uitgespreid houden, terwijl ze met hun vleugels het verzoendeksel
bedekken en hun gezichten naar elkaar toe gericht zijn; de
gezichten van de cherubs moeten naar het verzoendeksel gericht
zijn.
Dan zal Ik u daar ontmoeten en van boven het verzoendeksel, van
tussen de twee cherubs, die zich op de ark van de getuigenis zullen
bevinden, zal Ik met u spreken over alles wat Ik u voor de
Israëlieten gebieden zal.
2 Serafs stonden boven Hem. Ieder had zes vleugels: met twee
bedekte ieder zijn gezicht, met twee bedekte hij zijn voeten, en met
twee vloog hij. De een riep tot de ander: Heilig, heilig, heilig is de
HEERE van de legermachten; heel de aarde is vol van Zijn
heerlijkheid!
(Seraf komt van het woord branden, en is mogelijk een term voor
de vurige aanblik van de cherubs.)
Uit het midden daarvan kwam een gedaante van vier levende
wezens. Dit was hun uiterlijk: zij hadden de gedaante van een
mens.
Hun gezicht leek op het gezicht van een mens, bij alle vier van
rechts op de kop van een leeuw, bij alle vier van links op de kop van
een rund, en alle vier hadden zij de kop van een arend.
De heerlijkheid van de God van Israël verhief zich van boven de
cherub waarop Hij rustte, naar de drempel van het huis,
Iedere cherub had vier gezichten: bij de eerste was het gezicht van
een cherub te zien en bij de tweede dat van een mens, bij de derde
de muil van een leeuw en bij de vierde de bek van een adelaar.
Dit is het levende wezen dat ik gezien had onder de God van Israël
bij de rivier de Kebar. Toen wist ik dat het cherubs waren. Ieder
afzonderlijk had vier gezichten en ieder afzonderlijk had vier
vleugels met onder hun vleugels iets wat leek op mensenhanden.
Verder, waar hun gezichten op leken: het waren dezelfde gezichten
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die ik gezien had bij de rivier de Kebar, hun uiterlijk en zijzelf. Zij
gingen ieder recht voor zich uit.
Daarna hieven de cherubs hun vleugels op, en de wielen verhieven
zich tegelijk met hen. En de heerlijkheid van de God van Israël was
vanboven over hen. Toen steeg de heerlijkheid van de HEERE op uit
het midden van de stad en bleef op de berg staan die ten oosten
van de stad lag.
En het eerste dier leek op een leeuw, het tweede dier leek op een
kalf, het derde dier had het gezicht als van een mens, en het vierde
dier leek op een vliegende arend. En de vier dieren hadden elk voor
zich zes vleugels rondom, en vanbinnen waren die vol ogen. Ze
hadden geen rust en zeiden dag en nacht: Heilig, heilig, heilig is de
Heere God, de Almachtige, Die was, Die is, en Die komt!

De wielen, de cherubs en de Geest
Wie vanwege de vier wielen denkt in termen van techniek zal zich afvragen of zoiets technisch
realiseerbaar is dat een wagen zonder iets te veranderen vier richtingen kan kiezen. Het is op zich
technisch te realiseren, maar wie beseft dat dit de dragers van de ontzagwekkende God zijn zal zich
realiseren dat men niet alleen binnen de categorie van techniek moeten denken, maar ook organisch en
als het er op aankomt geestelijk. Want de levende wezens zijn – hoewel totaal anders van bouw – toch te
vergelijken met het levende organisme waar ook de mens uit opgebouwd is. Het zijn deze levende
wezens die de wielen in beweging zetten. Ezechiël 1:17 Wanneer zij gingen, konden zij naar vier zijden
gaan. Zij draaiden zich niet om wanneer zij gingen. Op het moment waarop dit gezegd wordt realiseert
de beschouwer zich dat het God Zelf is Die door Zijn Geest het hele gevaarte aanstuurt. De levende
wezens – die in Ezechiël 10 cherubs worden genoemd – besturen niet alleen de wielen in de zin van
beweging in horizontale richting, maar zij beschikken ook over zes vleugels – waarmee ze elkaar
vasthouden. De term waarmee dit wordt aangegeven is bijzonder. Er staat ‘zoals een vrouw haar zuster
vasthoudt’. Dit beeld getuigt van grote eenheid en verbondenheid. Maar de cherubs doen meer met hun
vleugels dan elkaar vasthouden. Ze bedekken hun lichaam met hun vleugels en ze vliegen ermee en
bewegen op deze manier de wolkenwagen voort. Ezechiël 1:17 Wanneer de levende wezens gingen,
gingen die wielen naast hen mee, en wanneer de levende wezens werden opgeheven van de aarde,
werden ook de wielen opgeheven. Maar het zijn niet de wielen of de grote velgen of de cherubs alleen
die de wagen voortbewegen, maar de is ook de Geest van God, Die de wagen aandrijft en richting geeft.
Ezechiël 1:20 Waar de Geest heen wilde gaan, daarheen gingen zij, zij gingen waar de Geest heen wilde
gaan. De wielen werden tegelijk met hen opgeheven, want de Geest van de levende wezens was in die
wielen. De wolkenwagen is derhalve onbeperkt in de beweging naar voren of naar achteren naar links of
rechts, maar ook omhoog of omlaag. De HEERE, de God van Israël is alomtegenwoordig. God kan overal
komen waar Hij wil zijn. We hebben het nu alleen nog maar over de wolkenwagen waarmee de HEERE
Zich voortbeweegt. Indrukwekkend is de uitspraak wanneer we Ezechiël vragen hoe dit op hem
overkomt. Van een afstand zag het er misschien nog niet zo schrikwekkend uit, maar wanneer de wielen
bij Ezechiël stilhouden kijkt hij tegen de velgen van de wagen op zoals een mens aan de voet van een
toren omhoog kijkt. Het jaagt hem schrik aan, zo groot en overweldigend. Ezechiël 1:18 Wat hun velgen
betreft: die waren hoog en die waren vreeswekkend. Wat van ver wellicht iets had van menselijke
proporties is van dichtbij goddelijk en adembenemend.

De vier wielen
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Toen ik die levende wezens zag, zie, er was een wiel op de grond naast
die levende wezens, bij alle vier aan de voorkant ervan.
Het uiterlijk van de wielen en hoe zij gemaakt waren, was als de
schittering van een turkoois. Alle vier hadden dezelfde gedaante: hun
uiterlijk en hun bouw waren zo, alsof er een wiel midden in een ander
wiel zat.
Het was het geluid van de vleugels van de wezens die elkaar raakten,
en van de wielen naast hen; het klonk als een hevig dreunen.
Ook zag ik vier wielen naast de cherubs staan, naast elke cherub één.
De wielen glansden als turkoois en hadden alle vier dezelfde vorm: ze
leken op een wiel midden in een ander wiel.
Het waren de wielen die ik eerder ‘het raderwerk’ had horen noemen.
Ik keek toe totdat er tronen werden geplaatst, en de Oude van dagen
Zich neerzette. Zijn gewaad was wit als de sneeuw en het haar van Zijn
hoofd als zuivere wol. Zijn troon waren vuurvlammen en de wielen
ervan waren laaiend vuur.

Tot nu toe hebben we het over de wolkenwagen als drager van de God van Israël naar welke richting de
HEERE ook wil. De nadering van de HEERE gaat gepaard met verschijnselen die we ook waarnemen op
andere momenten in de geschiedenis. Bijvoorbeeld bij de verschijning van God aan het volk Israël bij de
berg Sinaï en de ontmoeting met Mozes en de oudsten van Israël en de roeping van Jesaja. Hetzelfde
geldt van de verschijning van de Here Jezus aan Johannes op Patmos op aarde en die wanneer Johannes
meegenomen wordt in de hemel en God ziet. We zullen de overeenkomsten op een rijtje zetten. Het zijn
niet altijd dezelfde begeleidende verschijnselen, maar wel vaak. Het lijkt er op dat de ene keer dit en de
andere keer weer iets anders de aandacht trekt, maar dat het allemaal aspecten zijn van eenzelfde
Godsverschijning. Dit versterkt nogmaals het idee dat we hierbij niet van doen hebben met een visioen
maar een verschijning van de HEERE. Het is dan ook niet toevallig dat Ezechiël een latere verschijning van
de HEERE herkent. Ezechiël 10:20 Dit waren de wezens die ik al bij het Kebarkanaal had gezien, de
wezens waar de God van Israël ook toen op rustte, en nu begreep ik dat het cherubs waren.
De ogen
De heerlijkheid en almacht van onze God komt tot uitdrukking in de ogen waarmee de velgen bezaaid
zijn. De wolkenwagen lijkt in alle opzichten nauw verweven met de heerlijkheid en de macht van de
HEERE God. Er ontgaat de HEERE niets. Het is het alziende oog van God. Wanneer Hij Zich naar de vier
hoeken van de aarde begeeft is er niets wat aan Gods aandacht ontsnapt. Niets is verborgen of de ogen
van God merken het op. God kijkt dwars door muren. Wanneer de mens iets probeert te onttrekken aan
het oog van de Almachtige is het bij voorbaat kabnsloos omdat God er dwars doorheen kijkt. Wat in het
verborgene gebeurt is openbaar voor de HEERE. Zelfs de schuilhoeken van het hart verbergen niets voor
God. Ezechiël 1:18 Wat hun velgen betreft: die waren hoog en die waren vreeswekkend. Verder zaten hun
velgen rondom vol ogen, bij alle vier. Wanneer de HEERE verschijnt zijn er sterke overeenkomsten,
hoewel sommige elementen bij de ene verschijning meer in het oog springen, terwijl andere aspecten
weer bij andere verschijningen naar voren treden. De ogen waarmee de Geest de aarde afzoekt komen
vaker voor, wanneer de HEERE verschijnt of wanneer iemand – zoals Johannes – een blik in de hemel
vergund wordt. Nadat alle elementen de revue gepasseerd zijn willen we proberen op een rijtje te zetten

waar en wanneer de HERERE God Zich openbaarde en welke elementen daarbij naar voren komen. Zo nu
de ogen.
De ogen
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Wat hun velgen betreft: die waren hoog en die waren vreeswekkend.
Verder zaten hun velgen rondom vol ogen, bij alle vier.
Hun hele lichaam dan, hun rug, hun handen, hun vleugels, en de
wielen zaten rondom vol ogen. Alle vier hadden zij hun wielen.
En vóór de troon was een glazen zee, als kristal. En in het midden van
de troon en om de troon heen waren vier dieren, vol ogen van voren
en van achteren.
En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels rondom, en van
binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en
nacht: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, Die
is, en Die komt!

Het vuur
Naast de ogen is er het vuur. Onze God is een verterend vuur, zegt Mozes. Deuteronomium 4:4 Want de
HEER, uw God, is een verterend vuur, hij duldt geen andere goden naast zich. Hij bedoelt dit niet alleen
als metafoor. Mozes heeft God ontmoet en heeft het vuur gezien. Hij was niet de enige trouwens. Heel
het volk was er getuige van. Dat maakt het ook wel weer lastig om van visioenen te spreken. Een visioen
valt iemand ten deel. De mensen die om hem heen staan zien soms helemaal niets. Dit is meer een
verschijning van de HEERE Die door iedereen die ter plekke is kan worden waargenomen. Ook zijn de
elementen die de heerlijkheid van de HEERE omgeven in de verschijningen dezelfde al komt – zoals
gezegd – de ene keer deze kant van God en de andere keer een andere zijde van onze God weer sterker
naar voren. Exodus 19:18 De Sinai was volledig in rook gehuld, want de HEER was daarop neergedaald in
vuur. De rook steeg op als de rook uit een smeltoven, en de berg trilde hevig. Het vuur is ook ditmaal bij
de verschijning van de HEERE aan Ezechiël aanwezig. De gestalte van de HEERE en die van de cherubs
doen denken aan vloeibaar goud of zijn het brandende kolen in het vuur. De brandende kolen wijzen er
mogelijk op dat we aan een altaar moeten denken. Maar daarnaast is er het vuur en is er – wat de
cherubs betreft – sprake van fakkels. Er is al eerder op gewezen dat er een diepe verbondenheid is
tussen de HEERE God en de wolkenwagen in – wat veel weg heeft van – een mens, maar dus ook in het
vuur en gestalten van vloeibaar metaal.
Het vuur
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De berg Sinaï was geheel in rook gehuld, omdat de HEERE er
in vuur neerdaalde. De rook ervan steeg omhoog als de rook
van een oven, en heel de berg beefde hevig.
De aanblik van de heerlijkheid van de HEERE op de top van de
berg was in de ogen van de Israëlieten als een verterend
vuur.
Op de dag dat de tabernakel werd opgebouwd, bedekte de
wolk de tabernakel, de tent van de getuigenis; en 's avonds
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was hij op de tabernakel als een verschijning van vuur, tot de
volgende morgen. Zo was het voortdurend: de wolk bedekte
hem en 's nachts was hij als een verschijning van vuur. Maar
als de wolk opgeheven werd van boven de tent, braken de
Israëlieten daarna op; en op de plaats waar de wolk bleef
rusten, daar sloegen de Israëlieten hun kamp op.
Maar een van de serafs vloog naar mij toe, en hij had een
gloeiende kool in zijn hand, die hij met een tang van het
altaar had genomen. (Seraf betekent: vurige gestalte)
Hij maakt de zoldering van Zijn hemelzalen op de wateren,
maakt van de wolken Zijn wagen, wandelt op de vleugels van
de wind. Hij maakt Zijn engelen tot hulpvaardige geesten, Zijn
dienaren tot vlammend vuur.
Wat de gedaante van de levende wezens betreft: hun uiterlijk
was als brandende kolen in het vuur, als het uiterlijk van
fakkels. Dat vuur ging heen en weer tussen de levende
wezens. Het vuur had lichtglans en uit het vuur schoot een
bliksem.
Ik zag, en zie, een gedaante met een uiterlijk als van vuur:
vanaf datgene wat eruitzag als Zijn heupen naar beneden toe,
was vuur, en het deel vanaf Zijn heupen naar boven was als
een glanzend uiterlijk, als de schittering van edelmetaal.
En het gebeurde toen Hij de Man Die in linnen gekleed was,
geboden had: Neem vuur uit de ruimte tussen de wielen, uit
de ruimte tussen de cherubs, dat Hij naast een wiel ging
staan. Daarop strekte de cherub vanuit de ruimte tussen de
cherubs zijn hand uit naar het vuur dat in de ruimte tussen de
cherubs was. Hij pakte het op en gaf het in de handen van
Hem Die in linnen gekleed was. Die nam het aan en ging weg.
Een rivier van vuur stroomde en ging voor Zijn aangezicht uit.
Want u bent niet tot een tastbare berg genaderd, en tot een
brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind, tot
bazuingeschal en het geluid van woorden.
En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en
stemmen. En er stonden zeven vurige fakkels te branden vóór
de troon. Dit zijn de zeven Geesten van God.
En ik zag een andere sterke Engel uit de hemel afdalen. Hij
was bekleed met een wolk en boven Zijn hoofd was een
regenboog. Zijn gezicht was als de zon, en Zijn voeten waren
als zuilen van vuur.

Vloeibaar metaal
In de verschijning van de HEERE aan Ezechiël is het vuur dat de heerlijkheid van God omstraalt overal
aanwezig. Ezechiël 1:4 Toen zag ik, en zie, een stormwind kwam uit het noorden, een grote wolk, flitsend
vuur en een lichtglans eromheen. En uit het midden ervan kwam iets als de schittering van edelmetaal,
uit het midden van het vuur. Het vuur zien we ook te midden van de cherubs en in de vuurgloed – goud

en koper – van het metaal en de fakkels. Ezechiël 1:13 Wat de gedaante van de levende wezens betreft:
hun uiterlijk was als brandende kolen in het vuur, als het uiterlijk van fakkels. Dat vuur ging heen en weer
tussen de levende wezens. Het vuur had lichtglans en uit het vuur schoot een bliksem. De goddelijke
Persoon Die Ezechiël waarneemt op de troon lijkt wel gevormd van edelmetaal, als vloeibaar goud en
vuur. Ezechiël 1:27 Toen zag ik iets als de schittering van edelmetaal, rondom vanbinnen als het uiterlijk
van vuur. Vanaf datgene wat eruitzag als Zijn heupen naar boven, en vanaf datgene wat eruitzag als Zijn
heupen naar beneden, zag ik iets als het uiterlijk van vuur met een lichtglans eromheen.
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En uit het midden ervan kwam iets als de schittering van
edelmetaal, uit het midden van het vuur.
Hun voeten waren rechte voeten en hun voetzolen waren als de
voetzolen van een kalf, glinsterend als de schittering van gepolijst
koper.
Toen zag ik iets als de schittering van edelmetaal, rondom
vanbinnen als het uiterlijk van vuur. Vanaf datgene wat eruitzag
als Zijn heupen naar boven, en vanaf datgene wat eruitzag als Zijn
heupen naar beneden, zag ik iets als het uiterlijk van vuur met
een lichtglans eromheen.
Ik zag, en zie, een gedaante met een uiterlijk als van vuur: vanaf
datgene wat eruitzag als Zijn heupen naar beneden toe, was vuur,
en het deel vanaf Zijn heupen naar boven was als een glanzend
uiterlijk, als de schittering van edelmetaal.
En zie, daar was de heerlijkheid van de God van Israël,
overeenkomstig de verschijning die ik in de vallei gezien had.
Toen verhief de heerlijkheid van de HEERE zich van boven de
cherub naar de drempel van het huis. Daarop werd het huis
vervuld met de wolk en de voorhof was vol van de lichtglans van
de heerlijkheid van de HEERE.
en Zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw, en Zijn
ogen waren als een vuurvlam, en Zijn voeten waren als blinkend
koper, gloeiend gemaakt in een oven, en Zijn stem klonk als het
geluid van vele wateren.

De donder en de bliksem en de storm
De eerste tekenen van de verschijning van God zijn de storm en de donder en de bliksem. Ezechiël 1:4
Toen zag ik, en zie, een stormwind kwam uit het noorden, een grote wolk, flitsend vuur en een lichtglans
eromheen. Niet alleen ontwaart Ezechiël een storm en bliksemstralen en donder van verre, maar ook in
de drager van de troon van God woedt een ware storm van bliksems en donder. Ezechiël 1:13,14 Het
vuur had lichtglans en uit het vuur schoot een bliksem. En de levende wezens schoten heen en weer als
een bliksemschicht.
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En het gebeurde op de derde dag, toen het morgen werd,
dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en een
zware wolk waren, en zeer sterk bazuingeschal, zodat al het
volk dat in het kamp was, beefde.
Toen Mozes de berg opklom, bedekte de wolk de berg.
In mijn nood riep ik de HEERE aan, ik riep tot mijn God; Hij
hoorde mijn stem vanuit Zijn paleis, mijn hulpgeroep voor
Zijn aangezicht kwam in Zijn oren. Toen daverde en beefde
de aarde, de fundamenten van de bergen sidderden en
daverden, omdat Hij in toorn ontstoken was. Rook steeg op
uit Zijn neus en vuur uit Zijn mond verteerde. Kolen werden
daardoor aangestoken. Hij boog de hemel en daalde neer,
een donkere wolk was onder Zijn voeten. Hij reed op een
cherub en vloog, ja, Hij zweefde snel op de vleugels van de
wind. Hij maakte duisternis tot Zijn schuilplaats, om Hem
heen was Zijn tent: duistere wateren, donkere wolken.
Door de lichtglans, die vóór Hem was, dreven Zijn wolken
weg. Hagel en vurige kolen! De HEERE deed het in de hemel
donderen, de Allerhoogste liet Zijn stem klinken: hagel en
vurige kolen. Hij schoot Zijn pijlen af en verspreidde hen, Hij
slingerde de bliksemflitsen en bracht hen in verwarring. De
waterstromen werden zichtbaar, de fundamenten van de
wereld werden blootgelegd door Uw bestraffing, HEERE,
door het blazen van de adem uit Uw neus. Hij stak Zijn hand
uit van omhoog, Hij greep mij, Hij trok mij op uit grote
wateren. Hij redde mij van mijn sterke vijand en van wie mij
haatten, omdat zij machtiger waren dan ik.
Vergelijk 2 Samuël 22:7-18
Hij maakt de zoldering van Zijn hemelzalen op de wateren,
maakt van de wolken Zijn wagen, wandelt op de vleugels
van de wind. Hij maakt Zijn engelen tot hulpvaardige
geesten, Zijn dienaren tot vlammend vuur.
Toen zag ik, en zie, een stormwind kwam uit het noorden,
een grote wolk, flitsend vuur en een lichtglans eromheen.
Dat vuur ging heen en weer tussen de levende wezens. Het
vuur had lichtglans en uit het vuur schoot een bliksem.
En de levende wezens schoten heen en weer als een
bliksemschicht.
De weg van de HEERE is in wervelwind en in storm, wolken
zijn het stof van Zijn voeten.
Daarna antwoordde de HEERE Job uit een storm en zei:
Want u bent niet tot een tastbare berg genaderd, en tot
een brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en
stormwind, tot bazuingeschal en het geluid van woorden.
En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en
stemmen. En er stonden zeven vurige fakkels te branden
vóór de troon. Dit zijn de zeven Geesten van God.

Het plaveisel en de troon en de HEERE op de troon
Tot nu toe is Ezechiël – en wij met hem – gefocust op de wolkenwagen. Zijn aandacht werd getrokken
naar een storm aan de hemel met bijzonder verschijnselen. Niet alleen is er een sterke beweging van
wolkenluchten, maar er zijn onophoudelijke bliksemschichten. Wat later een wolkenwagen (Psalm
104:3) blijkt te zijn, komt dichterbij. Langzaam maar zeker worden de contouren zichtbaar van vier
gestalten die – vermoedelijk vanwege hun opgerichte houding – veel weg hebben van mensen. Daar kan
ook nog aan bijdragen dat de vier met hun menselijke gezicht in de richting kijken van Ezechiël. Maar dit
is niet de enige kant van het verhaal. Feitelijk blijken de gestalten elk over vier gezichten te beschikken
die voorop staan gaan al naar gelang de wagen naar het Noorden, Zuiden, Westen of Oosten gaat. Zo is
er – naast het gezicht van een mens – een leeuw en een arend en een stier. De verleiding is groot om te
denken aan gouden koppen van een mens, stier, leeuw en adelaar, maar het gaat om de gezichten van
de levende cherubs, die volop in beweging zijn en de wolkenwagen aansturen en voortbewegen. De
handen van – wat later cherubs genoemd worden – blijken handen als van een mens te zijn, maar de
voeten zijn als de hoeven van een dier. De cherubs hebben elk zes vleugels waarmee ze elkaar
vasthouden maar ook hun lichaam bedekken en vliegen al naar gelang de richting die aangegeven wordt.
Nog dichterbij komen de wielen die alleen al vanwege de ogen waarmee ze bezaaid zijn, maar ook
vanwege hun immense afmetingen Ezechiël diep onder de indruk brengen. Hoe indrukwekkend ook en
hoezeer verbonden met de Allerhoogste het gaat het nog steeds niet om God Zelf. Wanneer de
wolkenwagen tot stilstand komt in de buurt van Ezechiël worden zijn ogen onwillekeurig naar boven
getrokken. Tot zijn verbazing ziet hij dat de wolkenwagen en de cherubs de drager zijn van een
doorzichtige kristallen vloer, een meer van ijs. Ezechiël 1:22 En boven de hoofden van de levende wezens
was iets wat leek op een gewelf, als de schittering van ontzagwekkend ijskristal, vanboven over hun
hoofden uitgespannen. Wat voor Ezechiël aanvoelt als een firmament, blijkt de glazen vloer te zijn
waarop de troon van God zich bevindt en daarop de HEERE God Zelf.
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Vervolgens klommen Mozes en Aäron naar boven, en ook Nadab en
Abihu met zeventig van de oudsten van Israël. En zij zagen de God
van Israël. Onder Zijn voeten was er iets als plaveisel van saffier, zo
helder als de hemel zelf.
En boven de hoofden van de levende wezens was iets wat leek op
een gewelf, als de schittering van ontzagwekkend ijskristal, van
boven over hun hoofden uitgespannen.
De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf,
en zij die er velen rechtvaardigen, als de sterren, voor eeuwig en
altijd.
En vóór de troon was een glazen zee, als kristal

De stem van God
Op de een of andere manier wordt de profeet in spé er bij bepaald dat hij niet ver verwijderd is van een
ontmoeting met de Allerhoogste. Zijn het de vleugels van de Cherubs die een geluid maken wat dicht in

de buurt komt van de stem van God als Hij spreekt? De metaforen struikelen over elkaar om bij
benadering het geluid te beschrijven. Het lijkt op het geluid van een waterval of misschien beter van
paraderend leger of komt het meer in de buurt van de stem van God? Ezechiël 1:24 Ik hoorde, toen zij
gingen, het geruis van hun vleugels. Het klonk als het bruisen van machtige wateren, als de stem van de
Almachtige, als het geluid van een gedruis, als het geluid van een leger. Als zij stilstonden, lieten zij hun
vleugels hangen. Opnieuw worden we bepaald bij de grote eenheid van de verschijning van de HEERE
God samen met de wolkenwagen waarop Hij troont. Nu weet Ezechiël het zeker, het was de stem van
God Die Hij hoorde. Niemand kent de stem van God, maar ieder mens die God hoort spreken, weet op
hetzelfde moment dat God spreekt. Ezechiël 1:25 Toen kwam er een stem van boven het gewelf dat
boven hun hoofden was. Als zij stilstonden, lieten zij hun vleugels hangen.
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Van aangezicht tot aangezicht heeft de HEERE met u
gesproken op de berg, vanuit het midden van het vuur
Het bazuingeschal werd gaandeweg zeer sterk. Mozes
sprak en God antwoordde hem met een stem.
Ik hoorde, toen zij gingen, het geruis van hun vleugels.
Het klonk als het bruisen van machtige wateren, als de
stem van de Almachtige, als het geluid van een gedruis,
als het geluid van een leger. Als zij stilstonden, lieten zij
hun vleugels hangen.
Toen kwam er een stem van boven het gewelf dat boven
hun hoofden was.
Toen ik dat zag, wierp ik mij met mijn gezicht ter aarde,
en ik hoorde de stem van Iemand Die sprak.
Het geluid van de vleugels van de cherubs was tot in de
buitenste voorhof te horen, als de stem van de almachtige
God wanneer Hij spreekt.
De stem van de HEERE klinkt over de wateren, de God der
ere dondert; de HEERE is op de grote wateren. De stem
van de HEERE is vol kracht, de stem van de HEERE is vol
glorie. De stem van de HEERE breekt de ceders, ja, de
HEERE verbreekt de ceders van de Libanon. Hij doet de
Libanon huppelen als een kalf en de Sirjon als een jonge,
wilde os. De stem van de HEERE hakt vurige vlammen uit
de wolken. De stem van de HEERE doet de woestijn
beven, de HEERE doet de woestijn Kades beven. De stem
van de HEERE doet de hinden jongen werpen en
ontschorst de wouden; maar in Zijn tempel zegt eenieder:
Hem zij de eer!
Luister aandachtig naar het daveren van Zijn stem, en
naar het geluid dat uit Zijn mond komt! Hij laat het los
onder heel de hemel, en Zijn licht tot over de einden van
de aarde. Daarna brult Hij met Zijn stem; Hij dondert met
de stem van Zijn majesteit. Hij houdt die dingen niet
terug, als Zijn stem gehoord wordt. God dondert
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wonderbaar met Zijn stem; Hij doet grote dingen en wij
begrijpen ze niet.
Want u bent niet tot een tastbare berg genaderd, en tot
een brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en
stormwind, tot bazuingeschal en het geluid van woorden.
Ik was in de geest op de dag des Heeren en ik hoorde
achter mij een luide stem, als van een bazuin,
en Zijn stem klonk als het geluid van vele wateren.
En Hij riep met een luide stem, zoals een leeuw brult. En
toen Hij geroepen had, lieten de zeven donderslagen hun
stemmen horen.

De troon van God
Steeds verder omhoog wordt de blik van Ezechiël getrokken. Door het helderblauwe doorzichtige
plaveisel ontwaart hij een troon daarboven. Het is de troon van God. Ezechiël 1:25 En boven het gewelf
dat boven hun hoofden was, was iets met het uiterlijk van een saffiersteen, iets wat leek op een troon. De
wolkenwagen lijkt wel een excerpt van de hemel. In de hemel zien we met de openbaring van Johannes
de troon van God. Openbaring 4:2 En meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon in
de hemel, en op de troon zat Iemand. De HEERE wordt in de hemel ook omringd door cherubs en voor de
HEERE bevindt zich de glazen zee.
Een troon
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In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en
verheven troon.
En boven het gewelf dat boven hun hoofden was, was iets met het
uiterlijk van een saffiersteen, iets wat leek op een troon.
Daarna zag ik, en zie, boven het gewelf dat boven het hoofd van de
cherubs was, was iets als een saffiersteen, met het uiterlijk van wat leek
op een troon, en Hij verscheen boven hen.
Ik keek toe totdat er tronen werden geplaatst, en de Oude van dagen
Zich neerzette. Zijn gewaad was wit als de sneeuwen het haar van Zijn
hoofd als zuivere wol. Zijn troon waren vuurvlammen en de wielen
ervan waren laaiend vuur.
En meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de
hemel, en op de troon zat Iemand.

De HEERE God op de troon
Ezechiël 1:25 En daarboven, op wat op een troon leek, was iets wat leek op een mens. Het is opmerkelijk
dat wat de profeet met zijn ogen registreert veel weg heeft van een mens. Het is God – daarover bestaat
geen misverstand, maar – God lijkt hier op een mens. Opmerkelijk want de wolkenwagen was ook met
het menselijke gezicht van de cherubs naar de profeet gekeerd. Natuurlijk moeten wij onwillekeurig
denken aan onze Heere Jezus Christus, de Zoon van God. Hij wordt op andere plaatsen in de Bijbel de
Mensenzoon genoemd. Vaak is de manier van spreken op Hem van toepassing dat Hij ‘als een

Mensenzoon’ is. Het is God – dat mag duidelijk zijn – maar Hij doet denken aan een mens. Het woordje
‘als’ is veelzeggend. Er is zeker meer van God te zeggen, maar ook dat Hij mens is. Van onze Heere Jezus
Christus is later in de geschiedenis de volle betekenis duidelijk geworden in die zin dat de Zoon van God
mens is geworden. Niet dat Hij het Zoon van God Zijn verloren heeft of opgaf. Onze Here Jezus Christus is
God en mens, beide in de volle betekenis van het Woord. De geboortegeschiedenis in het Evangelie van
Lucas beschrijft het gebeuren. Lucas 1:35 En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal
over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit
u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. Wij zeggen dit na in de Apostolische
geloofsbelijdenis: ‘Ik geloof in God de Vader, de Almachtige Schepper van hemel en aarde en in Jezus
Christus Zijn eniggeboren Zoon onze Heere, Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd
Maria.’ Wie vindt dat dit wel erg ver gaat – om aan de Here Jezus te denken – zal willen overwegen dat
ook de Statenvertaling deze gedachte uitspreekt in de kanttekeningen en dat Calvijn zich onder de
mensen schaart die deze zienswijze is toegedaan. Iemand zal zich afvragen of het mogelijk is dat wij een
Gezicht van God kunnen waarnemen en dat het Gezicht van God de ene keer kan verschillen van een
ander moment. Toch moeten we die mogelijkheid vermoedelijk openhouden. Kijk bijvoorbeeld eens naar
de openbaring van de HEERE aan Johannes in het boek Openbaring. Ook Johannes ziet de cherubs.
Openbaring 4:7 En het eerste dier leek op een leeuw, het tweede dier leek op een kalf, het derde dier had
het gezicht als van een mens, en het vierde dier leek op een vliegende arend. Het valt op dat Johannes in
eerste instantie het gelaat van de leeuw ziet. Hij noemt ook de mens en de stier en de arend, maar in de
eerste plaats de leeuw. Zou het kunnen dat Johannes de Heere Jezus Christus in Zijn overwinning ziet, de
leeuw van Juda. Daarvoor pleit ook wat de ouderling zegt in Openbaring 5:5 En een van de ouderlingen
zei tegen mij: Huil niet. Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David, heeft overwonnen
om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. De HEERE wordt vergeleken met een leeuw
(Jeremia 25:38) en een stier (Jesaja 1:24) en een arend (Deuteronomium 32:11). En dan nog een
voorbeeld van hoe de HEERE God Zich op verschillende manieren kan openbaren. Ook uit de
geschiedenis van Elia weten we dat het Gezicht van de HEERE God de ene keer verschilt van de andere
keer. Het gezicht van Elia stond op onweer. Onwillekeurig verwachtte hij misschien dat dit bij God
hetzelfde was. Dat zou overigens zomaar kunnen. Een profeet als Jeremia heeft God meegemaakt als de
God Die komt met het oordeel. Aan Elia lijkt de HEERE te willen communiceren dat Hij – anders dan Elia –
ditmaal niet vooral gericht is op al die mensen die het af laten weten en Hem de rug hebben toegekeerd,
maar dat Hij Zich juist inzet voor de mensen die Hem trouw bleven door alles heen, de zeven duizend die
hun knie niet hebben gebogen voor de andere goden. 1 Koningen 19:9-13 Toen richtte de HEER zich tot
hem met de woorden: ‘Elia, wat doe je hier?’ Elia antwoordde: ‘Ik heb me met volle overgave ingezet voor
de HEER, de God van de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich
neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven, en nu hebben ze
het ook op mijn leven voorzien.’ ‘Kom naar buiten,’ zei de HEER, ‘en treed hier op de berg voor mij aan.’
En daar kwam de HEER voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de HEER uit, die de bergen
spleet en de rotsen aan stukken sloeg, maar de HEER bevond zich niet in die windvlaag. Na de windvlaag
kwam er een aardbeving, maar de HEER bevond zich niet in die aardbeving. Na de aardbeving was er
vuur, maar de HEER bevond zich niet in dat vuur. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries.
Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening
van de grot staan. God was niet in de storm. God was niet in de aardbeving. God was niet in het vuur.
God was in het suizen van een zachte koelte. Wat wil de HEERE tegen Elia zeggen? Dat hij het verkeerd
ziet? Nee, Elia ziet het op zich wel goed. God staat achter Zijn profeet waar het gaat over het oordeel.

Elia moet niets hebben van de afgodendienst en de HEERE staat volledig aan Zijn kant. Maar.. er is een
maar. De HEERE lijkt ditmaal te kiezen voor ondersteuning van de trouwe aanhang in plaats de
voltrekking van het vonnis over de afvalligen. Dat laatste gebeurt ook, maar Gods aandacht gaat uit naar
de uitverkorenen. Het is een accentverschil, maar het is een verschil. Waar ligt de focus van God? Dat is
een interessante en niet onbelangrijke vraag voor alle mensen die zich bezig houden met profetie en die
iets zinnigs proberen te zeggen over hun tijd. Vraag: ‘Hoe komen we er achter waar Gods focus ligt?’
Indien we dit juist zien, was de HEERE God in de tijd van Ezechiël met het Gezicht van Christus naar
Ezechiël toegekeerd. Het is een tijd van oordeel. Het Oude Verbond is verbroken. Maar God is vanaf het
begin gericht op het Nieuwe Verbond. God is gericht op Verlossing. Hij komt met Verzoening en
Vernieuwing van het hart door de Heilige Geest. God komt met de Nieuwe Tempel.
Als van een mens
Ezechiël

Ezechiël 1:26

Daniël

Daniël 7:13

Daniël

Daniël 8:15

Johannes Openbaring 1:13

En daarboven, op wat op een troon leek, was iets wat leek op een
mens.
Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken van
de hemel Iemand als een Mensenzoon.
Het gebeurde, toen ik het visioen zag – ik, Daniël – dat ik het
probeerde te begrijpen. En zie, er stond iemand voor mij met het
uiterlijk als van een man.
En te midden van de zeven kandelaren zag ik Iemand Die op de Zoon
des mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten, en op de
borst omgord met een gouden gordel;

Mens en God
Aan de ene kant mag duidelijk worden dat we God zien met een menselijke gelaat. Bijbels gezien is dit
niet meer en niet minder dan onze redding. Het feit dat Gods Zoon mens is geworden, betekent dat Hij
ons verloren bestaan als mens heeft kunnen delen en door Zijn gehoorzaam en onschuldig lijden en
sterven de schuld heeft kunnen wegnemen voor ieder mens die het gegeven is om de waarde hiervan in
te schatten en het gelovig te aanvaarden. Zoals we door de eerste mens Adam in grote problemen
kwamen, zo kunnen we door de tweede mens, onze Heere Jezus Christus verlost worden van de dood en
de schuld en voor altijd bevrijd worden uit de greep van de satan. Romeinen 5:18,19 Zoals dus door één
overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één
rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Want zoals door de
ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de
gehoorzaamheid van de Ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. Dat het in de persoon op de
troon van God niet alleen om een mens gaat, maar tegelijkertijd om God, maakt de volgende
beschrijving onmiskenbaar duidelijk. De gestalte van God doet denken aan vloeibaar goud. Ezechiël 1:27
Toen zag ik iets als de schittering van edelmetaal, rondom vanbinnen als het uiterlijk van vuur. Vanaf
datgene wat eruitzag als Zijn heupen naar boven, en vanaf datgene wat eruitzag als Zijn heupen naar
beneden, zag ik iets als het uiterlijk van vuur met een lichtglans eromheen. Het is de regenboog die
zichtbaar maakt dat Ezechiël in deze verschijning te maken heeft met de gedaante van de Heerlijkheid
van God. Ezechiël 1:28 Zoals het uiterlijk van de regenboog, die in de wolken verschijnt op de dag van de
regen, zo was het uiterlijk van de lichtglans rondom. Het was de verschijning van de gedaante van de
heerlijkheid van de HEERE.

De regenboog
Ezechiël

Ezechiël 1:28

Johannes

Openbaring 1:12-15

Johannes

Openbaring 4:3

Johannes

Openbaring 10:1

Zoals het uiterlijk van de regenboog, die in de wolken verschijnt
op de dag van de regen, zo was het uiterlijk van de lichtglans
rondom. Het was de verschijning van de gedaante van de
heerlijkheid van de HEERE
En ik keerde mij om, om de stem te zien die met mij had
gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden
kandelaren. En te midden van de zeven kandelaren zag ik Iemand
Die op de Zoon des mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de
voeten, en op de borst omgord met een gouden gordel; en Zijn
hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw, en Zijn ogen
waren als een vuurvlam, en Zijn voeten waren als blinkend koper,
gloeiend gemaakt in een oven, en Zijn stem klonk als het geluid
van vele wateren.
En Hij Die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er
was een regenboog rondom de troon, die eruit zag als een
smaragd.
En ik zag een andere sterke Engel uit de hemel afdalen. Hij was
bekleed met een wolk en boven Zijn hoofd was een regenboog.
Zijn gezicht was als de zon, en Zijn voeten waren als zuilen van
vuur.

Ezechiël buigt diep tot in het stof voor God
Op het moment waarop hij zich dit realiseert valt Ezechiël met zijn gezicht plat op de aarde. Net als
Abraham (Genesis 17:3) Daniël (Daniël 8:17) op het moment waarop Hij de Mensenzoon ontmoette.
Ezechiël 1:28 Toen ik dat zag, wierp ik mij met mijn gezicht ter aarde, en ik hoorde de stem van Iemand
Die sprak. Dat was ook het moment waarop God tot Ezechiël sprak.

1 In het dertigste jaar, in de
vierde maand, op de vijfde van
de maand,

toen ik te midden van de
ballingen aan de rivier de Kebar
was, gebeurde het dat de hemel
geopend werd en ik visioenen
van God kreeg te zien.

2,3 Op de vijfde van de maand –
het was het vijfde jaar van de
ballingschap van koning Jojachin
– kwam het woord van de
HEERE uitdrukkelijk tot Ezechiël,
de zoon van Buzi, de priester,

Toen zag ik, en zie, een
stormwind kwam uit het
noorden, een grote wolk,
flitsend vuur en een lichtglans
eromheen.

En uit het midden ervan kwam
iets als de schittering van
edelmetaal, uit het midden van
het vuur.

5,6 Uit het midden daarvan
kwam een gedaante van vier
levende wezens. Dit was hun
uiterlijk: zij hadden de gedaante
van een mens. Ieder afzonderlijk
had vier gezichten en ieder
afzonderlijk van hen had vier
vleugels.

10 Hun gezicht leek op het
gezicht van een mens, bij alle
vier van rechts op de kop van
een leeuw, bij alle vier van links
op de kop van een rund, en alle
vier hadden zij de kop van een
arend.

13 Wat de gedaante van de
levende wezens betreft: hun
uiterlijk was als brandende
kolen in het vuur, als het
uiterlijk van fakkels. Dat vuur
ging heen en weer tussen de
levende wezens. Het vuur had
lichtglans en uit het vuur schoot
een bliksem,

(bizarre onweerswolk boven
Beijing)

7 Hun voeten waren rechte
voeten en hun voetzolen waren
als de voetzolen van een kalf,
glinsterend als de schittering
van gepolijst koper.

De vier Evangelisten in de
traditie van de vier gezichten
die Tetramorf (viervormig)
genoemd worden.

De vier Evangelisten Matteus,
Marcus, Lucas en Johannes in de
kerkelijke traditie verbonden
met een gezicht: de mens, de
leeuw, de stier of de adelaar.

8 Aan hun vier zijden, onder hun
vleugels, waren mensenhanden.

De ark van de HEERE in het
heilige der heiligen in de tempel
met twee cherubs.

26 En boven het gewelf dat
boven hun hoofden was, was
iets met het uiterlijk van een
saffiersteen, iets wat leek op
een troon. En daarboven, op wat
op een troon leek, was iets wat
leek op een mens.

28 Zoals het uiterlijk van de
regenboog, die in de wolken
verschijnt op de dag van de
regen, zo was het uiterlijk van
de lichtglans rondom. Het was
de verschijning van de gedaante
van de heerlijkheid van de
HEERE.

16 Het uiterlijk van de wielen en
hoe zij gemaakt waren, was als
de schittering van een turkoois.

26 En boven het gewelf dat
boven hun hoofden was, was
iets met het uiterlijk van een
saffiersteen, iets wat leek op
een troon.

28 Zoals het uiterlijk van de
regenboog, die in de wolken
verschijnt op de dag van de
regen, zo was het uiterlijk van de
lichtglans rondom.

