Ezechiël 20
1 Het gebeurde in het zevende jaar, in de vijfde maand, op de tiende van de maand, dat er mannen uit
de oudsten van Israël kwamen om de HEERE te raadplegen, en zij gingen vóór mij zitten.
2 Toen kwam het woord van de HEERE tot mij:
3 Mensenkind, spreek tot de oudsten van Israël, en zeg tegen hen: Zo zegt de Heere HEERE: Komt u om
Mij te raadplegen? Zo waar Ik leef, Ik laat Mij door u niet raadplegen, spreekt de Heere HEERE.
4 Wilt u hen berechten, wilt u hen berechten, mensenkind? Maak hun de gruweldaden van hun vaderen
bekend,
5 en zeg tegen hen: Zo zegt de Heere HEERE: Op de dag dat Ik Israël verkoos, hief Ik Mijn hand op voor
het nageslacht van het huis van Jakob en in het land Egypte maakte Ik Mij aan hen bekend. Ik hief Mijn
hand voor hen op en zei: Ik ben de HEERE, uw God.
6 Op die dag heb Ik Mijn hand voor hen opgeheven om hen uit het land Egypte te leiden naar een land
dat Ik voor hen uitgezocht had, een land dat overvloeit van melk en honing. Het is een sieraad onder al
de landen.
7 Daarop zei Ik tegen hen: Laat ieder de afschuwelijke afgoden waar hij tegen opkijkt, wegwerpen. U
mag uzelf niet verontreinigen met de stinkgoden van Egypte. Ik ben de HEERE, uw God.
8 Maar zij zijn Mij ongehoorzaam geweest en wilden niet naar Mij luisteren. Men wierp de afschuwelijke
afgoden waar men tegen opkeek, niet weg en verliet de stinkgoden van Egypte niet. Toen zei Ik dat Ik
Mijn grimmigheid over hen zou uitstorten om Mijn toorn tegen hen ten uitvoer te brengen in het midden
van het land Egypte.
9 Ik handelde ter wille van Mijn Naam, zodat Die niet ontheiligd werd voor de ogen van de heidenvolken
in het midden waarvan zij verbleven, waaraan Ik Mij voor hun ogen bekendgemaakt had door hen uit het
land Egypte te leiden.
10 Ik leidde hen uit het land Egypte en bracht hen in de woestijn.
11 Ik gaf hun Mijn verordeningen en maakte hun Mijn bepalingen bekend: de mens die ze doet, zal
erdoor leven.
12 Ook heb Ik hun Mijn sabbatten gegeven, om een teken te zijn tussen Mij en hen, zodat zij zouden
weten dat Ik de HEERE ben Die hen heiligt.
13 Maar in de woestijn werd het huis van Israël Mij ongehoorzaam. Zij gingen niet in Mijn verordeningen
en verwierpen Mijn bepalingen – de mens die ze doet, zal erdoor leven. Verder ontheiligden zij Mijn
sabbatten zeer, zodat Ik zei dat Ik Mijn grimmigheid over hen in de woestijn zou uitstorten door een
einde aan hen te maken.
14 Ik handelde ter wille van Mijn Naam, zodat Die niet ontheiligd werd voor de ogen van de
heidenvolken. Ik had hen immers voor hun ogen uit Egypte geleid.
15 Ik heb echter ook in de woestijn Mijn hand voor hen opgeheven, dat Ik hen niet in het land brengen
zou dat Ik hun gegeven had, een land dat overvloeit van melk en honing – het is een sieraad onder alle
landen –
16 omdat zij Mijn bepalingen verworpen hadden, niet in Mijn verordeningen waren gegaan en Mijn
sabbatten ontheiligd hadden, want hun hart ging hun stinkgoden achterna.
17 Maar Ik ontzag hen, zodat Ik hen niet te gronde gericht heb en geen vernietigend einde aan hen
gemaakt heb in de woestijn.
18 Ik zei tegen hun kinderen in de woestijn: Ga niet in de verordeningen van uw vaderen, neem hun
bepalingen niet in acht en verontreinig u niet met hun stinkgoden.

19 Ik ben de HEERE, uw God: ga in Mijn verordeningen, neem Mijn bepalingen in acht en houd die.
20 Heilig Mijn sabbatten, zodat ze tot een teken zijn tussen Mij en u, zodat u weet dat Ik, de HEERE, uw
God ben.
21 Maar die kinderen waren Mij ook ongehoorzaam. Zij gingen niet in Mijn verordeningen, en Mijn
bepalingen – de mens die ze doet, zal erdoor leven – voerden zij niet nauwlettend uit. Zij ontheiligden
Mijn sabbatten, zodat Ik zei dat Ik Mijn grimmigheid over hen zou uitstorten door in de woestijn Mijn
toorn tegen hen ten uitvoer te brengen.
22 Maar Ik heb Mijn hand afgekeerd en handelde ter wille van Mijn Naam, zodat Die niet ontheiligd werd
voor de ogen van de heidenvolken. Ik had hen immers voor hun ogen uit Egypte geleid.
23 Ik heb ook in de woestijn Mijn hand voor hen opgeheven om hen te verspreiden onder de
heidenvolken en hen te verstrooien in de landen,
24 omdat zij Mijn bepalingen niet uitgevoerd hadden, Mijn verordeningen verworpen hadden en Mijn
sabbatten ontheiligd hadden, zodat hun ogen de stinkgoden van hun vaderen volgden.
25 Toen heb Ik hun ook verordeningen gegeven die niet goed waren, en bepalingen waardoor zij niet
leven zouden.
26 Ik verontreinigde hen door hun eigen geschenken, doordat zij alles wat de baarmoeder opent door
het vuur lieten gaan, opdat Ik hen verwoesten zou, zodat zij zouden weten dat Ik de HEERE ben.
27 Daarom, mensenkind, spreek tot het huis van Israël, en zeg tegen hen: Zo zegt de Heere HEERE: Uw
vaderen hebben Mij ook hiermee nog gelasterd dat zij trouwbreuk tegenover Mij pleegden.
28 Toen Ik hen naar het land gebracht had waarover Ik Mijn hand opgeheven had om het hun te geven,
keken zij naar elke hoge heuvel en elk dicht geboomte en brachten daar hun slachtoffers, boden daar
hun krenkende offergaven aan, zetten daar hun aangename reukwerk neer en goten daar hun
plengoffers uit.
29 Daarop zei Ik tegen hen: Wat is dat voor hoogte waar u telkens naartoe gaat? Tot op deze dag draagt
die dan ook de naam Hoogte.
30 Daarom, zeg tegen het huis van Israël: Zo zegt de Heere HEERE: Hebt u uzelf verontreinigd op de
manier van uw vaderen en bedrijft u hoererij met hun afschuwelijke afgoden?
31 Ja, door het opheffen van uw offergaven, door uw kinderen door het vuur te laten gaan, verontreinigt
u zich met al uw stinkgoden tot op deze dag. En zou Ík Mij dan door u laten raadplegen, huis van Israël?
Zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, Ik zal Mij niet door u laten raadplegen!
32 Wat in uw geest opgekomen is, zal zeker niet gebeuren, namelijk dat u zegt: Laten wij als de
heidenvolken en als de volksstammen worden door hout en steen te dienen!
33 Zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, voorwaar, met sterke hand, met uitgestrekte arm en met
uitgestorte grimmigheid zal Ik over u regeren!
34 Ik zal u uit de volken leiden en u bijeenbrengen uit de landen waaronder u verspreid bent, met sterke
hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid.
35 Vervolgens zal Ik u brengen in de woestijn van de volken en daar van aangezicht tot aangezicht een
rechtszaak met u voeren.
36 Zoals Ik met uw vaderen in de woestijn van het land Egypte een rechtszaak gevoerd heb, zo zal Ik een
rechtszaak met u voeren, spreekt de Heere HEERE.
37 Ik zal u onder de herdersstok doen doorgaan en u brengen in de band van het verbond.
38 Ik zal van u uitzuiveren wie in opstand komen en wie tegen Mij overtreden. Ik zal hen leiden uit het
land waar zij vreemdeling zijn, maar zij zullen op het grondgebied van Israël niet komen. Dan zult u
weten dat Ik de HEERE ben.

39 Wat u betreft, huis van Israël, zo zegt de Heere HEERE: Ga, laat ieder zijn stinkgoden maar dienen, ook
hierna, want u luistert toch niet naar Mij. Ontheilig echter Mijn heilige Naam niet meer met uw
geschenken en uw stinkgoden,
40 want op Mijn heilige berg, op de hoge berg van Israël, spreekt de Heere HEERE, daar zal heel het huis
van Israël Mij in het land dienen, in zijn geheel. Daar zal Ik in hen behagen scheppen en daar zal Ik uw
hefoffers vragen, met het allerbeste van al uw geheiligde gaven.
41 Ik zal behagen in u scheppen vanwege de aangename geur, wanneer Ik u uit de volken leid en Ik u
bijeenbreng uit de landen waaronder u verspreid bent. Ik zal voor de ogen van de heidenvolken door u
geheiligd worden.
42 Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben, wanneer Ik u op het grondgebied van Israël breng, in het land
waarover Ik Mijn hand opgeheven heb om het aan uw vaderen te geven.
43 Daar zult u dan denken aan uw wegen en aan al uw daden waarmee u uzelf verontreinigd hebt. U zult
van uzelf walgen vanwege al uw slechte daden, die u gedaan hebt.
44 Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben, wanneer Ik omwille van Mijn Naam met u niet zal doen
overeenkomstig uw slechte wegen en uw verdorven daden, huis van Israël, spreekt de Heere HEERE.
(45 Het woord van de HEERE kwam tot mij:
46 Mensenkind, richt uw gezicht in de richting van het zuiden, laat uw woorden naar het zuiden stromen
en profeteer tegen het woud van het veld van het Zuiderland.
47 Zeg tegen het woud van het Zuiderland: Hoor het woord van de HEERE! Zo zegt de Heere HEERE: Zie,
Ik zal een vuur in u aansteken, dat in u elke jonge boom en elke dorre boom verteren zal. De uitslaande
vlam zal niet doven, daardoor zullen alle gezichten van zuid tot noord geblakerd worden.
48 Dan zal alle vlees zien dat Ik, de HEERE, dat ontstoken heb. Het zal niet doven.
49 Ik zei: Ach, Heere HEERE, zij zeggen toch al van mij: Is hij niet iemand die in raadselen spreekt?)

Mannen uit de oudsten komen bij Ezechiël om de HEERE te raadplegen
We schrijven augustus 591 v Chr. Opnieuw wordt er aan de deur van Ezechiël geklopt. De mannen
komen uit de groep oudsten. Ze gaan voor de profeet zitten. Ezechiël 20:1 Het gebeurde in het zevende
jaar, in de vijfde maand, op de tiende van de maand, dat er mannen uit de oudsten van Israël kwamen
om de HEERE te raadplegen, en zij gingen vóór mij zitten. Het is niet helemaal duidelijk wat ze komen
vragen aan de HEERE. Sommigen menen dat de vraag om Jeruzalem draait. Onuitgesproken betekent het
dat ze een Woord van de HEERE zoeken. Of de HEERE nog wat gezegd heeft? Je moet ze nageven dat ze
over een zekere durf beschikken. Of moeten we dit meer rangschikken onder de term brutaliteit. Zij zijn
de oudsten van Israël. Zij hebben de leiding en niemand anders. Ezechiël moet zich vereerd voelen dat ze
via hem de HEERE willen raadplegen. Hoe dan ook, het blijft opmerkelijk dat de oudsten naar de profeet
toekomen. Want? Want de vorige keer hebben ze er flink van langs gekregen. God maakte ernstig
bezwaar tegen hun dubbele agenda. Ze hebben gekozen voor de afgodendienst, maar hebben de God
van Israël ook nog niet helemaal losgelaten. Ezechiël 14:14 Spreek daarom met hen, en zeg tegen hen: Zo
zegt de Heere HEERE: Iedere man uit het huis van Israël die zijn stinkgoden in zijn hart doet opkomen en
het struikelblok van zijn ongerechtigheid vóór zich zet en dan naar de profeet toe komt, Ik, de HEERE, zal
hem als hij komt met de veelheid van zijn stinkgoden, Zelf antwoord geven. Ze zijn gewaarschuwd,
desondanks gaan ze voor de profeet zitten in afwachting van Gods reactie. Het is vervelend dat de
oudsten zo’n slechte relatie met God hebben. Die mensen moeten nu het goede voorbeeld geven. Het

zijn de geestelijke leiders van het volk. U herinnert zich misschien de eerste ontmoeting van de oudsten
met Ezechiël in hoofdstuk 8. Terwijl de oudsten voor hem zaten werd Ezechiël in een visioen
weggevoerd naar Jeruzalem. Het eerste wat God aan de profeet in Jeruzalem laat zien is dat alle oudsten
– niemand uitgezonderd – afgodendienaars waren. Als het visioen in het 11de hoofdstuk ten einde loopt
komt Ezechiël weer thuis. De oudsten zijn er niet meer. Ezechiël vertelt de ballingen wat God hem heeft
laten zien. Je bent als volk van God behoorlijk in de aap gelogeerd als de leiders zich van God vervreemd
hebben. God houdt hen in eerste plaats verantwoordelijk voor de neergang van het geloof. God weigert
Zich dan ook te laten raadplegen door de oudsten. Ezechiël 20:3 Mensenkind, spreek tot de oudsten van
Israël, en zeg tegen hen: Zo zegt de Heere HEERE: Komt u om Mij te raadplegen? Zo waar Ik leef, Ik laat
Mij door u niet raadplegen, spreekt de Heere HEERE. Nadat God in Ezechiël 20 de geschiedenis doorlopen
heeft komt Hij bij de huidige generatie. Die deugt ook van geen kant. Ook de oudsten niet. Opnieuw
krijgen de oudsten een veeg uit de pan. Ezechiël 20:31 Ja, door het opheffen van uw offergaven, door uw
kinderen door het vuur te laten gaan, verontreinigt u zich met al uw stinkgoden tot op deze dag. En zou Ík
Mij dan door u laten raadplegen, huis van Israël? Zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, Ik zal Mij niet
door u laten raadplegen! Voor de individuele Israëliet is het buitengewoon lastig dat die oudsten op een
verkeerd spoor zitten. Het zijn vanouds de geestelijke leiders. Dan moet je wel van heel goede huize
komen om zeker te weten dat zij fout zitten en dat je je niet meer door dat soort mensen moet laten
leiden. Als dit het geval is – dat de geestelijke leiders corrupt blijken – dan is het momentum voor de
persoonlijke verantwoordelijkheid aangebroken. Een gelovig mens moet in zo’n situatie de tussenlaag
tussen God en de mensen – de geestelijke leiders – weghalen en leven vanuit het directe contact met
God. Iets dergelijks lijkt zich voor te doen in de situatie van Ezechiël. Zo’n situatie vraagt om een
persoonlijke beoordeling. God daagt Ezechiël uit om te komen tot een persoonlijk oordeel. Ezechiël moet
– samen met God – als een soort rechter over hen oordelen. Ezechiël 20:4 Wilt u hen berechten, wilt u
hen berechten, mensenkind? Maak hun de gruweldaden van hun vaderen bekend. Misschien is dit voor
ons een uitnodiging om – in ons geval – de kerkelijke leiders eens tegen het licht te houden en ons af te
vragen of zij goede leiding geven aan Gods volk op aarde. De vraag is: ‘Kunnen wij ons nog laten leiden
door de mensen die door God geroepen zijn om geestelijke de weg te wijzen voor Zijn volk, of moeten
wij ook overschakelen naar de persoonlijke verantwoordelijkheid?’
Misschien is dit voor ons een uitnodiging om – in ons geval – de kerkelijke leiders eens tegen het
licht te houden en ons af te vragen of zij goede leiding geven aan Gods volk op aarde.
Een historisch relaas
Ezechiël 20 is opmerkelijk in die zin dat hij zo gewoon is. Het is ditmaal geen parabel en ook geen puzzel,
geen visioen en geen maquette. Het is een historisch oordeel over Gods volk. God spreekt ditmaal heel
direct tot ons. Zonder omhaal van woorden. Zonder de boodschap te verpakken in beelden uit de
natuur. God spreekt direct tot Zijn volk. Het gewone is in dit geval heel bijzonder. Bij de Here Jezus doet
zich ook zo’n omslag voor. Op een gegeven moment zeggen de discipelen; he nu praat u heel direct
tegen ons, zonder omhaal van woorden, zonder beelden, zonder gelijkenissen. Zij ervaren dat als heel
bijzonder. Johannes 16:26 en 29,30 Deze dingen heb Ik in beeldspraak tot u gesproken, maar de tijd komt
dat Ik niet meer in beeldspraak tot u spreken zal, maar u openlijk de dingen over de Vader zal
verkondigen. (..) Zijn discipelen zeiden tegen Hem: Zie, nu spreekt U openlijk en gebruikt U geen
beeldspraak. Nu weten wij dat U alles weet en dat het voor U niet nodig is dat iemand U vragen stelt.
Hierom geloven wij dat U van God uitgegaan bent. Voor de discipelen is dit toch een eye-opener. Nu

Jezus openlijk tot hen spreekt, zijn ze overtuigd van Zijn goddelijke missie. Ook voor Ezechiël moet het
een bevrijding geweest zijn dat God direct spreekt zonder zich in beeldtaal te verbergen. Hij kreeg daar
nog wel eens commentaar op: ‘Ezechiël, Oh dat is toch die man die in raadselen spreekt?’ Het is
natuurlijk niet waar dat God de boodschap inkapselde zodat niemand hem kon volgen. Integendeel. De
HEERE varieerde de boodschap opdat Hij iedereen zou bereiken, ook de mensen die gevoeliger zijn voor
verhalen en voorbeelden. God selecteert op die manier Zijn publiek. De mensen die zich van God afkeren
gebruiken het als kritiek. Ze zouden de boodschap niet kunnen snappen. Het ging hen boven de pet.
Maar het tegendeel is waar. God bukte zich om ook de kleinste en meest eenvoudige mens aan te
spreken. Zo’n historisch overzicht van de weg van God met Zijn volk – met alle ups en downs – vinden we
ook in Psalm 78 en Psalm 106. Het zijn terugblikken. In Leviticus 26 en Deuteronomium 28 vinden we een
vooruitblik op de toekomst waarin beschreven wordt wat er gebeurt als Israël van God afwijkt. De
ballingschap wordt reeds genoemd in de tijd toen Israël nog in de woestijn verbleef.
De mensen die zich van God afkeren gebruiken het als kritiek. Ze zouden de boodschap niet kunnen
snappen. Het ging hen boven de pet. Maar het tegendeel is waar. God bukte zich om ook de kleinste
en meest eenvoudige mens aan te spreken
4maal in de fout
De geschiedenis van God met Zijn volk is er een van voortdurende confrontaties, wantrouwen en
bijgeloof.
1. In Egypte
Ezechiël 20:5-9
Het begon al in Egypte. Ezechiël 20:7,8 Daarop zei Ik tegen hen: Laat ieder de afschuwelijke afgoden
waar hij tegen opkijkt, wegwerpen. U mag uzelf niet verontreinigen met de stinkgoden van Egypte. Ik ben
de HEERE, uw God. Maar zij zijn Mij ongehoorzaam geweest en wilden niet naar Mij luisteren. Men wierp
de afschuwelijke afgoden waar men tegen opkeek, niet weg en verliet de stinkgoden van Egypte niet.
Toen zei Ik dat Ik Mijn grimmigheid over hen zou uitstorten om Mijn toorn tegen hen ten uitvoer te
brengen in het midden van het land Egypte. Voor de gewone Bijbellezer is het redelijk nieuw dat de
moeilijkheden reeds in Egypte begonnen. Had Israël zoveel met de goden van Egypte? Blijkbaar. In
Leviticus horen we hiervan. Leviticus 18:3 U mag de gebruiken van het land Egypte waarin u gewoond
hebt, niet navolgen. Wat ons voor de geest staat is de problematiek van de verdrukking. Elke keer als
Mozes aan de Farao vroeg het volk te laten gaan, verhoogde hij de werkdruk op het volk dat als slaaf
gebruikt werd voor de bouw van vestingsteden. Hoe dat kan dat een mens toch gehecht raakt aan een
beroerd verleden is een raadsel, maar we weten dat Israël ook later vaak terugverlangde naar de
‘vleespotten van Egypte’. God wilde niet dat zijn volk daar nog een keer terug zou komen. In Egypte ging
het al mis.
2. Bij de berg Sinaï
Ezechiël 20:10-17
Later uitte de opstand van het volk tegen God zich in de woestijn met de zonde van het gouden kalf.
Exodus 32:9,10 Ook zei de HEERE tegen Mozes: Ik heb dit volk gezien, en zie, het is een halsstarrig volk.
Nu dan, laat Mij begaan, zodat Mijn toorn tegen hen ontbrandt en Ik hen vernietig. God wilde geen stap
meer verzetten voor dit volk. Het is dat Mozes niet alleen de verantwoordelijkheid wilde hebben dat God
de hand over Zijn hart streek en meeging naar het beloofde land. Een belangrijk argument om Israël niet
te zwaar te straffen – waarvan we nu voelen hoe zwaar dat woog voor de Allerhoogste God – is het
motief: ‘Maar wat zullen de mensen er van zeggen?’ Mozes kwam met dit argument waar de HEERE niet
ongevoelig voor bleek. Exodus 32:12 Waarom zouden de Egyptenaren zeggen: Met kwade bedoelingen

heeft Hij hen uitgeleid, om hen in de bergen te doden en hen van de aardbodem te vernietigen? Laat Uw
brandende toorn varen, en heb berouw over het kwaad voor Uw volk. Het was niet de eerste keer dat dit
motief voor God de doorslag gaf om Zijn plannen – om Zijn volk zwaar te straffen – niet uit te voeren.
Het zou ook niet de laatste keer zijn. De volken dat zijn in die tijd natuurlijk de omliggende volken. Zij
waren de tweede stap van God in Zijn toenadering tot deze wereld. God wilde een goede Naam houden
onder de mensen. Er kwam een moment dat Hij Zijn volk zou straffen. Op dat moment zouden de volken
meer begrip hebben voor de situatie en niet twijfelen aan Gods trouw of macht.
3. Op de rand van het beloofde land.
Ezechiël 20:18-24
Bij de oversteek naar het beloofde land bleef ook de jongere generatie steken in ongeloof. God sprak
hen aan om als kinderen niet in de voetstappen van hun ouders te gaan, maar de waarschuwing was aan
dovemans oren gericht. Hoe vaak heeft de HEERE niet serieus overwogen om een eind te maken aan zijn
relatie met Israël. Wat weerhield God om de verdiende vonnis uit te voeren? Dat waren de
heidenvolken. Dat lezen we tot driekeer toe bij Ezechiël in Gods eigen overzicht van de geschiedenis.
Ezechiël 20: 9,14 en22 Mozes heeft de verspieders er op uitgestuurd om het land te verkennen. Die
komen terug met grote verhalen; ‘Het is een mooi land dat is zeker.’ Maar het zou een buitengewoon
riskante onderneming zijn om dat land binnen te vallen, althans volgens tien van de twaalf verspieders.
Jozua en Kaleb uitgezonderd. Het zaad van het wantrouwen was gezaaid. Israël was in tranen. Nooit zou
het hen lukken. Waar was hun geloof? God wilde het volk met een klap afmaken, maar Mozes sprong
tussen beide. Numeri 14:15,16 Zou U dit volk als één man doden, dan zullen de volken die bij geruchte
van U gehoord hebben, zeggen: Omdat de HEERE dit volk niet in het land kon brengen dat Hij hun
gezworen had, daarom heeft Hij hen in de woestijn afgeslacht. Opnieuw streek God Zijn hand over Zijn
hart, maar wel op een voorwaarde. Bij wijze van straf moest het volk 40 jaar in de woestijn rondzwerven,
totdat de generatie van boven de twintig was gestorven. Tot driemaal toe had de HEERE de opstand van
Zijn volk meegemaakt. God wist op dat moment genoeg. Hij had gezien hoe gemakkelijk zij van Hem
afweken en andere goden achterna liepen. In de woestijn – op de rand van het beloofde land – heeft
God de ballingschap al voorzegt. Ezechiël 20:23 Ik heb ook in de woestijn Mijn hand voor hen opgeheven
om hen te verspreiden onder de heidenvolken en hen te verstrooien in de landen. Dit woord komt
overeen met Leviticus 26:33 en Deuteronomium 28:63ev en 29:28 de historische vooruitblikken over de
vraag ‘Wat als?’
4. In het beloofde land.
Ezechiël 20:24-31
Eenmaal in het beloofde land wordt de situatie er niet beter op. Het volk heeft de neiging om God op de
hoogten te aanbidden en offers te brengen. Ezechiël 20:28 Toen Ik hen naar het land gebracht had
waarover Ik Mijn hand opgeheven had om het hun te geven, keken zij naar elke hoge heuvel en elk dicht
geboomte en brachten daar hun slachtoffers, boden daar hun krenkende offergaven aan, zetten daar hun
aangename reukwerk neer en goten daar hun plengoffers uit.
Het zijn de zogenaamde heilige plaatsen hoog op de heuvel – Bamah = hoogte – en dan ook nog het liefst
bij een grote boom. Het zijn de plaatsen waar de vorige bewoners van het land hun goden dienden. God
heeft het er vanaf het begin niet zo op. Het volk neemt de goden van het land over. ‘Wat doen jullie toch
op die hoogten?’ Vraagt de HEERE. Ezechiël 20:29 Daarop zei Ik tegen hen: Wat is dat voor hoogte waar
u telkens naartoe gaat? Tot op deze dag draagt die dan ook de naam Hoogte. Het gaat van kwaad tot
erger. Het loopt uit op het brengen van kinderoffers die de HEERE een doorn in het oog zijn. Voor God
geven de kinderoffers de doorslag om tot het vonnis van de ballingschap te komen. Ezechiël 20:30,31
Daarom, zeg tegen het huis van Israël: Zo zegt de Heere HEERE: Hebt u uzelf verontreinigd op de manier
van uw vaderen en bedrijft u hoererij met hun afschuwelijke afgoden. Ja, door het opheffen van uw

offergaven, door uw kinderen door het vuur te laten gaan, verontreinigt u zich met al uw stinkgoden tot
op deze dag. Het zat er diep in. De vaderen deden het al, de kinderen gingen er mee door en deden er
nog een schapje boven op. De idee van ‘Ach laat maar gaan, zo erg is het toch niet,’ is een belangrijke
drijfveer – toen en ook nu – om bepaalde dingen in de kerk door de vingers te zien. Wat we vergeten is
dat het kwade niet stilzit en dat er een macht achter het kwaad zit. Het gaat altijd van kwaad tot erger.
Wanneer we iets niet willen – omdat God het verbiedt – doen we er verstandig aan vanaf het begin ‘NEE’
te zeggen. Als het er eenmaal in een bepaalde mate is, gaat het door en bereiken we een moment dat
het niet meer te stoppen is.
De idee van ‘Ach laat maar gaan, zo erg is het toch niet,’ is een belangrijke drijfveer – toen en ook
nu – om bepaalde dingen in de kerk door de vingers te zien. Wat we vergeten is dat het kwade niet
stilzit en dat er een macht achter het kwaad zit. Het gaat altijd van kwaad tot erger.
Het beloofde land
Men kan zich afvragen waarom God zo gevoelig was voor kritiek van de volken? Dat was Gods eer. Gods
Naam. Op de een of andere manier kregen de volken dit mee: ‘God was van plan om Zijn volk Israël uit
Egypte te leiden en een eigen land te geven; het beloofde land.’ Ja hoe gaan zulke dingen. God doet deze
beloften en de mensen trekken zich daaraan op. Het geeft hen grote verwachtingen voor de toekomst.
Het zegt ook wel iets over hun God, over Gods Macht. Ook zou de betrouwbaarheid van God in het
geding komen als de HEERE Zich om welke reden dan ook niet aan Zijn belofte zou houden.
De belofte van land en volk
De belofte was al oud. Het is niet Mozes die hier voor het eerst van hoort. Integendeel. God heeft een
verbond met Abraham gesloten – en met zijn nageslacht – en het land en het volk behoorden tot de
twee beloften van dat verbond. Genesis 17:1-8 Toen Abram negenennegentig jaar oud was, verscheen de
HEERE aan Abram en zei tegen hem: Ik ben God, de Almachtige! Wandel voor Mijn aangezicht en wees
oprecht. Ik zal Mijn verbond sluiten tussen Mij en u, en u uitermate talrijk maken. Toen wierp Abram zich
met het gezicht ter aarde en God sprak met hem: Wat Mij betreft, zie, Mijn verbond is met u! U zult vader
worden van een menigte volken. U zult niet meer Abram heten, maar uw naam zal Abraham zijn, want Ik
zal u vader van een menigte van volken maken. Ik zal u uitermate vruchtbaar maken: Ik zal u tot volken
maken en er zullen koningen uit u voortkomen. Ik zal Mijn verbond maken tussen Mij, u en uw nageslacht
na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn, en voor uw
nageslacht na u. Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u vreemdeling bent, heel het land
Kanaän, als eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn. Niet alleen is er sprake van de landsbelofte,
maar ook die van het volk. God heeft het nageslacht van Abraham gekozen om hen te maken tot Zijn
eigen volk.
Het sieraadland
Deuteronomium 8:7-9

Jeremia 3:19

Want de HEERE, uw God, brengt u in een goed land: een land met
waterbeken, bronnen en diepe wateren, die ontspringen in het dal en op het
gebergte; een land met tarwe en gerst, wijnstokken, vijgenbomen en
granaatappels; een land met olierijke olijfbomen en honing; een land waarin
u zonder schaarste brood zult eten, waarin het u aan niets ontbreken zal;
een land waarvan de stenen ijzer zijn, en waarin u uit zijn bergen koper kunt
hakken.
Ík had wel gezegd: Hoe kan Ik u tot kinderen maken en u een begerens-

Ezechiël 20:6

Ezechiël 20:15

Daniël 8:8,9

Daniël 11:16

Daniël 11:41
Daniël 11:45

waardig land geven, het sierlijke erfelijk bezit van de heidenvolken? Ik zei: U
zult tot Mij roepen: Mijn Vader, en u zult zich van achter Mij niet afkeren.
Op die dag heb Ik Mijn hand voor hen opgeheven om hen uit het land Egypte
te leiden naar een land dat Ik voor hen uitgezocht had, een land dat
overvloeit van melk en honing. Het is een sieraad onder al de landen.
Ik heb echter ook in de woestijn Mijn hand voor hen opgeheven, dat Ik hen
niet in het land brengen zou dat Ik hun gegeven had, een land dat overvloeit
van melk en honing – het is een sieraad onder alle landen –
De geitenbok maakte zich uitermate groot. Maar toen hij machtig geworden
was, brak de grote hoorn af en in plaats daarvan kwamen er vier opvallende
op, overeenkomstig de vier windstreken van de hemel. Uit één ervan kwam
een kleine hoorn tevoorschijn, die uitzonderlijk groot werd, naar het zuiden
toe, naar het oosten toe en naar het sieraadland toe.
Hij die tegen hem optrekt, zal handelen naar eigen goeddunken. Niemand zal
tegen hem standhouden. Hij zal ook standhouden in het sieraadland en er zal
vernietiging in zijn hand zijn
Hij zal het sieraadland binnentrekken, en vele landen zullen struikelen.
En hij zal de tenten van zijn paleis tussen de zeeën opzetten, bij de berg van
het heilig sieraad. Dan zal hij tot zijn einde komen, en geen helper hebben.

Uitverkiezing
Ook de uitverkiezing is bijzonder. Het woord ‘verkiezen’ komt ook in Ezechiël 20 voor. Eenmaal, dat wel,
maar toch. Ezechiël 20:5 en zeg tegen hen: Zo zegt de Heere HEERE: Op de dag dat Ik Israël verkoos, hief
Ik Mijn hand op voor het nageslacht van het huis van Jakob en in het land Egypte maakte Ik Mij aan hen
bekend. Ik hief Mijn hand voor hen op en zei: Ik ben de HEERE, uw God. De uitverkiezing van Israël tot
volk van God is een van de items van het boek Deuteronomium. In dat boek komt het woord ‘verkiezen’
meer dan eens en ook over meerdere zaken voor. Zo koos God Israël om Zijn volk te zijn. Deuteronomium 14:2 Want u bent een heilig volk voor de HEERE, uw God. De HEERE heeft ú uit alle volken die op de
aardbodem zijn, uitgekozen om voor Hem een volk te zijn dat Zijn persoonlijk eigendom is.
De eed zweren met opheffing van de hand
In Ezechiël wordt met nadruk en herhaaldelijk naar voren gebracht dat God Zijn belofte of dreigement
met een eed bekrachtigt. Telkens als er staat dat God ‘Zijn hand ophief’, is er sprake van het zweren van
een eed. Die eed kan slaan op een belofte, zoals de belofte van de Uittocht, maar ook op een
dreigement, zoals de eed om het volk zwaar te straffen. Ezechiël 20:5,6,15,22
Gods Naam
Het zijn nogal thema’s die zo aan ons oog voorbijtrekken. Gods belofte, Gods verbond, Gods trouw, Gods
macht. Waarheid en betrouwbaarheid, de grondwoorden van het Verbond zetten hier hun onuitwisbare
stempel. De uitkomst is dat God Zijn volk wel straft, maar pas nadat Hij heeft laten zien dat Hij de macht
heeft om hen uit te leiden en de trouw door hen het beloofde land te schenken. De volken waren erg
onder de indruk. Gods Naam ging voor Hem uit. Dit was de reactie van de hoer Rachab in Jericho voordat
de stad viel. Jozua 2:9-11 Ik weet dat de HEERE u dit land gegeven heeft en dat de schrik voor u op ons
gevallen is, en dat al de inwoners van dit land weggesmolten zijn van angst voor u. Want wij hebben
gehoord dat de HEERE het water van de Schelfzee voor uw ogen heeft doen opdrogen, toen u uit Egypte
ging. En ook wat u hebt gedaan met de twee koningen van de Amorieten, Sihon en Og, die aan de andere

zijde van de Jordaan waren, die u met de ban geslagen hebt. Toen wij dat hoorden, smolt ons hart weg
van angst, en vanwege u bestaat er geen moed meer in iemand, want de HEERE, uw God, is een God
boven in de hemel en beneden op de aarde.
Het vonnis
Behalve de grote daden waarmee Hij respect afdwong, heeft de HEERE buitengewoon veel geduld gehad
met Zijn eigen volk. Zelfs de volken ergerden zich aan Israëls wispelturigheid op het punt van geloof. Zij
hadden hun eigen goden. Ze begrepen niet dat Israël zomaar kon wisselen van god. En dan de
kinderoffers. Daar moesten veel mensen ook niets van hebben. Uit het verslag van Ezechiël weten we
dat het vanaf het begin buitengewoon lastig is geweest om de zonden van het volk Israël enigszins te
beteugelen. Ook uit het historische relaas van de boeken Koningen en Kronieken merken we dat het van
kwaad tot erger gaat. Totdat de maat vol is. Dan komt God met het oordeel dat Hij al heel lang in de zin
had: De verspreiding van Zijn volk onder de volken. De belofte van land en volk wordt bij wijze van
spreken ongedaan gemaakt, maar niet voor lang. Na 70 jaar wordt aan de Joden in diaspora het recht op
terugkeer verleend. Het is de Medisch/Perzische vorst Kores die hier een begin mee maakt. Zijn naam
wordt met vreugde en instemming begroet in het boek Jesaja 40:1,2 Zo zegt de HEERE tegen Zijn
gezalfde, tegen Kores, die Ik vastgrijp bij zijn rechterhand, om de volken vóór hem neer te werpen, en de
lendenen van koningen zal Ik ontgorden; om deuren voor hem te openen, poorten zullen niet gesloten
worden: Uiteindelijk is – wat de volken er van zeggen – voor God opnieuw een belangrijk element om
Zijn volk weer samen te brengen in en rondom Jeruzalem en rondom Gods huis. Ezechiël 20:41 Ik zal
behagen in u scheppen vanwege de aangename geur, wanneer Ik u uit de volken leid en Ik u bijeenbreng
uit de landen waaronder u verspreid bent. Ik zal voor de ogen van de heidenvolken door u geheiligd
worden.
Uiteindelijk is – wat de volken er van zeggen – voor God opnieuw een belangrijk element om Zijn
volk weer samen te brengen in en rondom Jeruzalem en rondom Gods huis
De schending van het teken van het verbond, de sabbat.
De HEERE houdt Zijn volk tegen het licht van de Thora. Hij ziet veel tekortkomingen en gebreken. In
plaats van gehoorzaamheid ziet Hij de schijnbaar onbedwingbare neiging andere goden achterna te
lopen. In plaats van vertrouwen zie de HEERE ongeloof. Een van de zaken waar de HEERE bijzonder op let
is de onderhouding van de sabbat. Het sabbatsgebod is het vierde gebod. Exodus 20:8-11 Gedenk de
sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de
sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch
uw slaaf, noch uw slavin, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen
heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag.
Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die. Al voordat het verbond op grond van de tien
geboden gesloten werd, leerde God Zijn volk aan om op de sabbatdag het werk neer te leggen. De
sabbatdag is de laatste dag van de week, de zevende om precies te zijn. Het is vanaf de schepping een
bijzondere dag omdat God Zelf op die dag rust nam van Zijn Scheppingswerk. Op die dag completeerde
de HEERE de week van zeven dagen, maar het opmerkelijke was dat Hij zes dagen werkte en een dag vrij
nam om van het werk te genieten. Genesis 2:2,3 Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt
had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had. En God zegende de
zevende dag en heiligde die, want daarop rustte Hij van al Zijn werk, dat God schiep door het te maken.
Het viel het volk Israël in de woestijn nog niet mee om echt een dag rust te nemen. Dat vergde

vertrouwen. Vertrouwen dat er die dag voldoende te eten zou zijn en ook voor de volgende dag. Om die
reden zorgde de HEERE ervoor dat men op de zesde dag genoeg voedsel verzamelde voor twee dagen.
Toch gingen er ook op de zevende dag nog mensen op uit om voedsel te zoeken. Dat leverde hen een
flinke reprimande op. Exodus 16:22,23 Op de zesde dag gebeurde het dat zij een dubbele hoeveelheid
brood verzamelden, twee gomers voor één persoon. Al de leiders van de gemeenschap kwamen dat aan
Mozes vertellen. Hij zei toen tegen hen: Dat is het wat de HEERE gesproken heeft. Morgen is het de
rustdag, de heilige sabbat voor de HEERE! Wat u bakken wilt, bak het, en kook wat u koken wilt, en laat
alles wat er overblijft voor uzelf liggen om het tot de volgende morgen te bewaren. De sabbat was een
dag van de schepping en de verlossing. Exodus refereert aan de schepping terwijl het boek
Deuteronomium de harten bepaalt bij de verlossing. Deuteronomium 5:12-15 Neem de sabbatdag in
acht om die te heiligen, zoals de HEERE, uw God, u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw
werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u,
noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw slaaf, noch uw slavin, noch uw rund, noch uw ezel, noch enig
vee van u, noch uw vreemdeling, die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals
u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de HEERE, uw
God, u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de HEERE, uw God, u
geboden de dag van de sabbat te houden. Het had zo mooi kunnen zijn. Het volk Israël dat werkelijk een
dag in de week de zorg aan God overliet. Het zou een geweldig getuigenis geweest zijn naar de
omringende volken. Die vertrouwen op de afgoden, maar Israël kent de ware God Die leeft en regeert
tot in eeuwigheid. Ze zouden de welvaart niet buiten God zoeken bij andere goden – die claimden daar
invloed op uit te kunnen oefenen. Maar het liep allemaal anders. Israël hield zich niet aan de sabbat.
Totaal niet. Voor God is dit stuitend. Wat zullen de volken daar wel niet van denken? De sabbat was een
teken, net zoals de besnijdenis dat was, een teken van het verbond. Het teken is als het ware een
tekening waarmee God aan iedereen laat zien hoe het toegaat tussen hem en Zijn volk. De besnijdenis
zegt: Het mes gaat in het vlees. Het leven is geen eigen prestatie, maar vertrouwen op God doet
wonderen. Datzelfde geldt van de sabbat. God onze God is Schepper en Verlosser. Hij zorgt voor ons. Het
was veelzeggend dat het volk Israël de sabbat niet hield. Het vertrouwen was ver te zoeken. Waar is de
liefde en het ontzag voor God?
Ezechiël 20:12
Ezechiël 20:13

Ezechiël 20:16

Ezechiël 20:20
Ezechiël 20:21

Ook heb Ik hun Mijn sabbatten gegeven, om een teken te zijn tussen Mij en hen,
zodat zij zouden weten dat Ik de HEERE ben Die hen heiligt.
Maar in de woestijn werd het huis van Israël Mij ongehoorzaam. Zij gingen niet in
Mijn verordeningen en verwierpen Mijn bepalingen – de mens die ze doet, zal
erdoor leven. Verder ontheiligden zij Mijn sabbatten zeer, zodat Ik zei dat Ik Mijn
grimmigheid over hen in de woestijn zou uitstorten door een einde aan hen te
maken.
omdat zij Mijn bepalingen verworpen hadden, niet in Mijn verordeningen waren
gegaan en Mijn sabbatten ontheiligd hadden, want hun hart ging hun stinkgoden
achterna.
Heilig Mijn sabbatten, zodat ze tot een teken zijn tussen Mij en u, zodat u weet dat
Ik, de HEERE, uw God ben.
Maar die kinderen waren Mij ook ongehoorzaam. Zij gingen niet in Mijn
verordeningen, en Mijn bepalingen – de mens die ze doet, zal erdoor leven –
voerden zij niet nauwlettend uit. Zij ontheiligden Mijn sabbatten, zodat Ik zei dat Ik
Mijn grimmigheid over hen zou uitstorten door in de woestijn Mijn toorn tegen hen
ten uitvoer te brengen.

Ezechiël 20:24

omdat zij Mijn bepalingen niet uitgevoerd hadden, Mijn verordeningen verworpen
hadden en Mijn sabbatten ontheiligd hadden, zodat hun ogen de stinkgoden van hun
vaderen volgden.

De mens die ze doet, zal erdoor leven.
Verschillende malen benadrukt de HEERE het belang van de gehoorzaamheid aan Zijn geboden. Ezechiël
20:13 Maar in de woestijn werd het huis van Israël Mij ongehoorzaam. Zij gingen niet in Mijn
verordeningen en verwierpen Mijn bepalingen – de mens die ze doet, zal erdoor leven. Verder
ontheiligden zij Mijn sabbatten zeer, zodat Ik zei dat Ik Mijn grimmigheid over hen in de woestijn zou
uitstorten door een einde aan hen te maken. Tot tweemaal toe klinken de woorden: de mens die ze doet,
zal erdoor leven. Ezechiël 20:13, 21 Het belang van de gehoorzaamheid is – in de tijd van het Oude
Verbond – groot en voelbaar. Sterker, de hele ballingschap zou er niet gekomen zijn als Israël
gehoorzaam gebleven was aan God. Niet alleen had men het kwade kunnen vermijden door het doen
van Gods geboden, maar ook had men daarmee het goede omarmd. Wie goed heeft opgelet heeft
kunnen constateren dat de woorden – de mens die ze doet, zal erdoor leven – pas genoemd worden als
Israël in de woestijn is. Met andere woorden. Ze gelden pas na de verbondssluiting op de berg Sinaï. God
heeft Zijn verbond met Israël opgericht op grond van de tien geboden. Gehoorzaamheid is een
onmisbaar onderdeel van het verbond aan de kant van de mens. Het volk Israël, Mozes en de oudsten en
het hele volk bij elkaar hebben ja gezegd op de verbondsvoorwaarden met de woorden: ‘Alles wat God
heeft gezegd zullen wij doen.’ Exodus 24:3 Toen was er een verbond. Het verbond is niet eenzijdig, maar
komt van twee kanten. God stelt het voor – belofte van land en volk op basis van de tien geboden – en
de mensen hebben dat geaccepteerd. Daarmee zijn de beloften van Gods kant ook onlosmakelijk
verbonden met de gehoorzaamheid van de kant van het volk Israël. Door de zegen en de vloek te laten
uitspreken op de bergen Ebal en Gerizim – waar de ene helft van het volk op de ene en de andere helft
op de andere berghelling stond – maakte de HEERE op creatieve wijze duidelijk dat gehoorzaamheid de
enige verstandige reactie zou zijn op Gods verbond. Deuteronomium 11:29 Het zal gebeuren, wanneer
de HEERE, uw God, u gebracht heeft in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen, dat u de
zegen uit zult spreken op de berg Gerizim en de vloek op de berg Ebal. Zie verder Deuteronomium 27 God
zou het volk zegenen. Het zou in voorspoed leven. Iedere Israëliet zou bij gehoorzaamheid aan Gods
voorschriften – Israëls ideaal – zitten onder zijn eigen wijnstok en vijgenboom. 1 Koningen 4:25 En Juda
en Israël woonden onbezorgd, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, van Dan tot Berseba, al
de dagen van Salomo. De ongehoorzaamheid van de kant van Israël is niet alleen onverstandig, maar ook
niet goed te begrijpen.
De ongehoorzaamheid van de kant van Israël is niet alleen onverstandig, maar ook niet goed te
begrijpen.
Het vlees en de Geest
In het Nieuwe Testament worden we er door apostelen – zoals Paulus – van bewust gemaakt dat in de
tijd van het Oude Verbond iets aan het licht is gekomen wat we vóór die tijd niet vermoed of verwacht
zouden hebben. We kunnen wat dat betreft best wat leren van het verloop van het Oude Verbond.
Waarom is het zo fout gelopen? Dat zat hem niet alleen in de menselijke onwil, maar ook in de
menselijke onmacht. Met andere woorden: Wij – want het zegt niet alleen iets van Joodse mensen – wij
mensen zijn niet alleen zondaren, maar we liggen/lagen verloren in schuld. We zijn als mens te

vergelijken met iemand die tot de knieën vastzit in het moeras. Zo iemand is niet in staat zich zelf te
redden. Integendeel, met elke beweging die hij maakt – om uit het moeras te komen – zakt hij dieper
weg. Hij wil wel, maar hij kan niet. Hij kan het niet alleen. Iemand moet hem de hand toesteken en hem
optrekken uit het moeras. Om die reden wordt de zonde ook wel eens een moeras genoemd. God moet
ons er uit optrekken. Is dat niet een heel theoretisch verhaal? Nee, de apostel Paulus trekt deze
conclusie niet alleen uit het feit dat er een Nieuw Verbond nodig was waar de vergeving van de zonden
en de vernieuwing door de Heilige Geest de belangrijkste directe beloften van zijn. Opstanding en eeuwig
leven volgen als het goed is na de dood. Vóór onze dood – dus nog midden in de gebrokenheid van het
bestaan waar de duivel en de zonde en de dood een grote macht vormen – is het mogelijk om door het
geloof in Jezus Christus kind van God te worden, niet uit een mens, maar uit God geboren. Johannes 1:13
Dat helpt ons om vanuit de hemel te leven. Vanuit de goede gaven van vergeving door het bloed en
vernieuwing door de Geest van Christus. We moeten het met andere woorden hebben van ons geloof en
van de verzoening en van de Heilige Geest. Dit is niet een theoretisch inzicht – hoe theoretisch is dit
inzicht na de geschiedenis van Israël die uitliep op de ballingschap – iemand als Paulus heeft dit ook
proefondervindelijk in zijn eigen leven ervaren. Hoezo dan? Nou hij heeft geprobeerd om uit eigen kracht
zich aan de wetten van God te houden. Wat dom! Nou dat zegt u wel, maar het is de vraag of wij allen
deze behoefte niet diep in ons voelen nl. om onafhankelijk te zijn. Onafhankelijk van mensen maar ook
onafhankelijk van God. Dat is toch moeilijk voorstelbaar dat de apostel dit probeerde terwijl God hem
gered had en hij al jaren leefde als christen. Is dat zo? Ja dat is zo. Paulus heeft acht hoofdstukken in de
brief aan de Romeinen nodig om uit te leggen wat dat is ‘dat de rechtvaardige uit het geloof zal leven’ –
Romeinen 1- 8 – maar zelf loopt hij vast in hoofdstuk zeven. Maar dan is hij er al bijna! Klopt. En toch
dreigt hij te struikelen over zijn eigen benen. Hier merk je ook dat je als mens best een overtuiging kunt
hebben, maar dat je in de praktijk terug kunt schakelen naar het 0ude Verbond om toch zelf te proberen
de gehoorzaamheid op te brengen. Niet dat hem dat lukt. Nee, integendeel, hij loopt helemaal vast. Hij
ondervindt aan den lijve dat er een strijd is tussen het vlees en de Geest en dat het vlees – de eigen
prestatie – niet opgewassen is tegen de duivel en de dood en de schuld. God moet het doen. Daar komt
de apostel gelukkig ook achter en hij moedigt ons aan om dit probleem niet alleen strijdend, maar ook
vooral biddend te overwinnen. Hij nodigt ons uit om ons over te geven aan het geloof aan God, aan de
Heilige Geest zodat God in ons leven tot stand brengt waar we zelf in gebreke blijven. Opmerkelijk dat dit
de apostel overkwam. Ja dat mag vreemd klinken, maar zo diep zit het verlangen in ons om onszelf te
redden. ‘Zelf doen‘ is een van de eerste dingen die wij als kind roepen. ’Zelf doen!’ Op zich wel goed dat
de apostel deze ervaring met ons deelt. Hij is ook maar een mens. Dat helpt ons. Er zijn namelijk wel
meer mensen die proberen het zelf te doen.
Op zich wel goed dat de apostel deze ervaring met ons deelt. Hij is ook maar een mens. Dat helpt
ons. Er zijn namelijk wel meer mensen die proberen het zelf te doen.
De weg van de gehoorzaamheid en die van het geloof
Paulus is wel de apostel geworden die het verschil tussen het Oud en het Nieuwe Verbond goed heeft
uitgelegd. Niet alleen heeft hij het goed uitgelegd, hij heeft de nieuwe manier van leven en denken ook
doorgevoerd in de kerk. Hij hield er aan vast ook toen er verzet kwam van….? Van Joodse zijde. Ja hij
heeft er werkelijk een botsing voor over gehad met de belangrijkste apostel namelijk Petrus. Die was dan
wel niet de baas van de twaalven, maar toch wel de primus inter pares. De Katholieke Kerk claimt niet
zonder reden de stoel van Petrus. De paus is de opvolger van Petrus. Daarmee tekenen zij de

hiërarchische beheerstructuur van de geestelijke leiding in de kerk uit. De paus staat bovenaan en dan
volgen de kardinalen en de bisschoppen en de priesters en de pastoors en dan de leken. In die richting.
Het is waar dat voor Petrus door de Here Jezus een belangrijke rol was weggelegd. De Here heeft hem
niet zomaar rots genoemd, maar hij was volgens de Heere de drager van de kerk. Marcus 8 Op Hem
zullen de mensen hun geloof bouwen. Paulus bevestigt trouwens dit inzicht van de Heere dat God de
kerk bouwt op het fundament dat de apostelen gelegd hebben. Maar zoals gezegd, tussen Petrus en
Paulus heeft het behoorlijk gebotst. En dat was naar aanleiding van een Oud Testamentische regel van
reinheid. Joden mochten niet met heidenen aan eenzelfde tafel eten. Paulus vond dat dit niet voor
Joden-christenen gold. Daar had hij gelijk in want de Heere Jezus had alle spijzen rein verklaard. Marcus
7:18,19 En Hij zei tegen hen: Bent ook u zo onwetend? Ziet u niet in dat alles wat van buitenaf de mens
binnengaat, hem niet kan verontreinigen? Want het komt niet in zijn hart maar in zijn buik en gaat in de
afzondering naar buiten. Zo wordt al het voedsel gereinigd. Maar er is iets wat Paulus vooral hindert en
dat is? Petrus, waarom val je terug in het Oude Verbond. Galaten 2:15,16 Wij, die van nature Joden zijn,
en geen zondaars uit de heidenen, weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de
wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij
gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers, uit
werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. Wij kunnen vanuit onszelf de wet niet houden. We
hebben de rechtvaardiging door het geloof in Jezus Christus nodig. Daarin verschillen we niet van de
heiden-christenen dus waarom onderscheid je je van die mensen? We zijn voor God allemaal gelijk. We
moeten het – wie we ook zijn – allemaal hebben van de genade van onze Heere Jezus Christus, de
verzoening en de Heilige Geest. Hij had wel een punt. Paulus schaamde zich hier niet voor, maar heeft
het laten optekenen in Handeling. Ook in de brief aan de Galaten kwam hij er op terug. Uiteindelijk
konden Petrus en Paulus goed door een deur, maar dat heeft dus in het begin wel spanningen gegeven.
Wat ons bij moet blijven uit deze confrontatie is dat wij ook niet moeten terugvallen op het Oude
Verbond. Gehoorzaamheid is een voorwaarde voor het Oude Verbond. Dat ligt anders bij het Nieuwe
Verbond. Daar is het geloof de belangrijkste voorwaarde. Het is opmerkelijk dat iemand als Paulus dit
duidelijk maakt aan de hand van de regel die tweemaal in Ezechiël voorkomt namelijk: Ezechiël 20:13 Zij
gingen niet in Mijn verordeningen en verwierpen Mijn bepalingen – de mens die ze doet, zal erdoor leven.
Deze zinsnede komt zowel in het Oude Testament voor als in het Nieuwe aan aantal maal voor. In het
Oude Testament is het een geweldige aanbeveling om Gods verordeningen en bepalingen na te volgen.
In het Nieuwe testament wordt de zin aangehaald om te laten zien dat God in de tijd van het Oude
Testament langs een andere weg zijn doel bereikt dan in het Nieuwe Testament. Galaten 3:12 En dat
door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God, is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit het
geloof leven. Maar voor de wet is het niet: uit geloof, maar: De mens die deze dingen doet, zal daardoor
leven. In het Oude Testament liep de bestemming van de mens over de weg van de gehoorzaamheid aan
de wet terwijl dat in het Nieuwe Testament de weg van het geloof is. In het Oude Testament wordt een
mens – bij wijze van spreken – op zichzelf terug geworpen. Hij moet het doen. In het Nieuwe Testament
leert de mens omhoog te kijken naar God. God moet het doen. Dat is een groot verschil.
De mens ze doet, zal erdoor leven.
Leviticus 18:5
Ezechiël 20:13, en 21

Mijn verordeningen en Mijn bepalingen moet u in acht nemen. De mens die
ze houdt, zal erdoor leven. Ik ben de HEERE.
Maar in de woestijn werd het huis van Israël Mij ongehoorzaam. Zij gingen
niet in Mijn verordeningen en verwierpen Mijn bepalingen – de mens die ze
doet, zal erdoor leven. Verder ontheiligden zij Mijn sabbatten zeer, zodat Ik

Nehemia 9:29

Romeinen 10:5-7

Galaten 3:6-12

zei dat Ik Mijn grimmigheid over hen in de woestijn zou uitstorten door een
einde aan hen te maken.
U hebt hen gewaarschuwd om hen te doen terugkeren naar Uw wet, maar
zíj hebben overmoedig gehandeld. Ze hebben niet naar Uw geboden
geluisterd, maar hebben gezondigd tegen Uw bepalingen, waardoor een
mens die ze houdt, leven zal. Zij zetten hun schouder er dwars tegenin, zij
waren halsstarrig en luisterden niet.
Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die
gelooft. Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is: De mens
die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. De gerechtigheid echter
die uit het geloof is, spreekt aldus: Zeg niet in uw hart: Wie zal naar de hemel
opklimmen? Dat is Christus naar beneden brengen. Of: Wie zal in de afgrond
neerdalen? Dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Maar wat zegt
zij? Dicht bij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord van
het geloof, dat wij prediken:
Zoals Abraham God geloofde en het hem tot gerechtigheid werd gerekend.
Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de
Schrift, die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen,
verkondigde eertijds aan Abraham het Evangelie: In u zullen al de volken
gezegend worden. Daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend
samen met de gelovige Abraham. Want allen die uit de werken van de wet
zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven: Vervloekt is ieder die
niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te
doen. En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God, is
duidelijk, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Maar voor de wet is
het niet: uit geloof, maar: De mens die deze dingen doet, zal daardoor leven.

De gerechtigheid die uit het geloof voortkomt.
Het is waar dat de mens die zich aan Gods wetten houdt rechtvaardig is. Het vervelende is echter dat er
niemand is die dit doet. Romeinen 3:9,10 Wij hebben immers zojuist én Joden én Grieken beschuldigd dat
zij allen onder de zonde zijn, zoals geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. We zijn
zondige mensen zeggen we dan en terecht. Zondigen is een grote fout die een mens zwaar aan te
rekenen is en tegelijkertijd is het ook iets wat blijkbaar in je zit. David zegt zoiets in Psalm 51 waarin hij
zich verontschuldigt voor de zonde met Bathseba en Uria. Psalm 51:7 Zie, ik ben in ongerechtigheid
geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Hij zegt dit niet om onder de schuld uit te komen:
Het zijn mijn voorouders. Wel komt hij er achter dat ‘zonde’ meer is dan een verkeerde daad. Er is ook
zoiets als de zonde die een mens in het bloed zit. We moeten niet alleen vergeven worden, we hebben
ook verlossing nodig. We moeten eigenlijk een nieuw hart ontvangen een nieuwe geest in ons binnenste,
beloften van het Nieuwe Verbond Die God bij monde van Jeremia en Ezechiël aankondigt. Ezechiël 36 en
Jeremia 31 Er is dus niemand rechtvaardig? Nou dat is te zeggen. In het Nieuwe Testament grijpt Paulus
– na het oude verbond met Israël dat verbroken is – terug op het geloof van Abraham. Daar is namelijk
iets heel bijzonders mee aan de hand. In de eerste plaats is het werkelijk geloof omdat het het bewijs is
van de dingen die hij op dat moment niet ziet en de zekerheid van de dingen die hij hoopt. Hebreeën 11:1
Wat gelooft Abraham dan? Dat God hem en Sara een zoon zal schenken. Maar dat kon toch helemaal
niet. Nee daarvoor waren die mensen veel te oud. Hij had dus geen aanknopingspunt in zichzelf of in een
ander. Het enige wat hij had was Gods belofte en daar greep hij zich in geloof aan vast, als de drenkeling

aan een reddingsboei. En op het moment waarop dat gebeurt lezen we iets van buitengewoon grote
betekenis. Genesis 15:6 En hij geloofde in de HEERE, en Die rekende hem dat tot gerechtigheid. Dus, zegt
Paulus, hier zie je dat de gerechtigheid uit het geloof is. Het is niet uit het doen van de wet, want dat lukt
ons toch niet. Kijk maar naar het Oude Verbond dat door ongehoorzaamheid onwerkbaar is geworden.
Het is iets wat God aan de mens schenkt die gelovig de weldaden van Christus aanneemt. En die weldaad
kunnen we met één woord samenvatten nl de gerechtigheid. Het feit dat wij mensen door het geloof
mogen leven betekent veel, zo niet alles. Niet alleen leven we vanuit de hemel op de aarde, maar ook
leven we vanuit een enorm tegoed ‘de gerechtigheid’ en niet vanuit het te kort van de
ongehoorzaamheid en de zonde. God Zelf ziet van boven – door het bloed en de Geest van Christus – er
op toe dat onze zonden worden verzoend en dat we door de Heilige Geest anders in het leven met God
en met elkaar staan en wel op die manier dat wij Hem kunnen gaan volgen. Niet als een eigen prestatie,
maar als iets wat God door het geloof in Zijn Zoon mogelijk maakt. Is dat niet geweldig? Het is overigens
niet zo dat het Nieuwe Testament een streep zet door de eigen verantwoordelijkheid en de geboden van
God; Dat niet. Maar de weg om hier invulling aan te geven is een andere: De weg van het geloof.
Openbaring 12:17 En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de
overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus
Christus hebben. De apostel wil voor geen geld meer terug binnen de termen van het Oude Verbond.
Alles wat daaraan herinnert blokkeert hij, omdat het anders de weg opent voor een leven onder de wet
terwijl dat voor ons een doodlopende weg is. Om die reden wil Paulus ook niets meer weten van de
besnijdenis of de sabbat. Dat waren de tekenen van het Oude Verbond. De onderhouding van de sabbat
wat – van de kant van God en Zijn volk – een visitekaartje had moeten zijn voor de volken is een
aanfluiting geworden. Laten we – omdat de HEERE Zich in Ezechiël 20 erover beklaagt dat het met de
sabbat niets is geworden – letten op de ontwikkeling van de sabbat in het Nieuwe Testament.
Het is overigens niet zo dat het Nieuwe Testament een streep zet door de eigen
verantwoordelijkheid en de geboden van God; Dat niet. Maar de weg om hier invulling aan te geven
is een andere: De weg van het geloof.
De sabbat in het Nieuwe Testament
De Heere Jezus lijkt de confrontatie te zoeken met het Joodse volk op het punt van de sabbats-viering.
De sabbat is een dag waarop niet gewerkt mag worden. Zelfs een wandeling was begrensd. De sabbat –
als dag van de schepping en verlossing – lijkt voor de Heere een zekere voorkeur te genieten om zieken
te genezen. De Joodse leiders zijn daar niet blij mee. Op zich begrijpelijk misschien, omdat zij in het
verleden zo zwaar onder de kritiek van God kwamen te staan op dit punt. Hoe begrijpelijk ook, de Heere
vindt de Joodse leiders hypocriet op dat punt. Men redt zelf ook een bokje dat in de put gevallen is op de
sabbat. Lucas 13:15 De Heere is van mening dat men wat soepeler om moet gaan met de regeltjes van
de sabbat. Niet alleen maakt Hij de vergelijking met dat bokje dat in de put gevallen is, maar ook met
David die in geval van nood met zijn gevolg de toonbroden in de tempel te eten kreeg. Voor ons besef is
het goed wat Jezus doet omdat Hij – zoals Hijzelf ook aangeeft – de Heer is van de sabbat. Wie de baas is
maakt de regels, zo is dat. Ook komt de Heere in dit verband tot de opmerkelijke uitspraak dat ‘de mens
er niet is voor de sabbat maan andersom: de sabbat is er voor de mens.’ Marcus 2:27,28 En Hij zei tegen
hen: De sabbat is gemaakt ter wille van de mens, niet de mens ter wille van de sabbat. Daarom, de Zoon
des mensen is Heere, óók van de sabbat. De Joodse leiding is not amused. Het is een niet onbelangrijke
reden waarom de Heere Zich ongeliefd heeft gemaakt bij de mensen die de dienst uitmaakten in Israël in

de eerste eeuw van onze jaartelling. Johannes 5:16 Achteraf is het niet zo vreemd dat de Heere Jezus aan
de grondvesten van de sabbat morrelde, als we zien dat die dag voor de christelijke gemeenschap uit
Joden en heidenen feitelijk zijn plaats verliest. Wanneer de apostel Paulus in Israël is houdt hij zich – in
de overgangstijd – redelijk aan de oude gebruiken die golden ten tijde van het Oude Verbond, maar aan
de christelijke gemeenschap schrijft hij openlijk dat het einde van de besnijdenis en ook van de sabbat
gekomen is met het einde van het Oude Verbond. In de Kolossenzenbrief zegt de apostel niet alleen dat
de heilige Doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, maar is de onderhouding van de sabbat als
plicht ook komen te vervallen. Kolossenzen 2:16,17 Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of
drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. Deze zaken zijn een
schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus. Omdat hij het gesprek zocht met
de Joodse gemeenschap was Paulus op de sabbat vaak in de synagoge te vinden in Antiochië en andere
buitenlandse steden. Ook als hij in Jeruzalem was hield hij zich strikter aan de Joodse gebruiken, maar
feitelijk leerde hij dat de sabbat en de besnijdenis tekenen waren van het Oude Verbond die in principe
waren vervallen nu de tijd van het Nieuwe Verbond was aangebroken. De christelijke gemeenschap uit
Joden en heidenen had – naar het zich laat aanzien – een voorkeur voor de dag van de Heere, de zondag.
1 Korintiërs 16:2 Op elke eerste dag van de week moet ieder van u bij zichzelf iets opzijleggen om op te
sparen wat in zijn vermogen is, opdat de inzamelingen niet pas dan gehouden worden, wanneer ik
gekomen ben. De eerste dag van de week was de dag waarop de Heere Jezus uit de doden was
opgestaan. De zondag is de dag van de overwinning. De opstanding hoorde wel degelijk bij het script van
de verlossing. Zonder opstanding zou het lijden en sterven van de HEERE zonder effect gebleven zijn. 1
Korintiërs 15:14 En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is
ook uw geloof. De Heere moest niet alleen de schuld uitdelgen, maar ook de dood overwinnen. Dat – de
schuld en de dood – waren de twee wapens in de hand van de satan waarmee hij ons er onder hield.
Hebreeën 2:14,15 Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad
om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen, en allen te
verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Op
het moment van de opstanding mochten wij delen in de beloften van verzoening en vernieuwing. Op het
moment van de opstanding was de verlossing bijna afgerond. De missie van de Heere Jezus was
helemaal vervuld toen Hij Zich zette aan Gods rechterhand. Hij is Heer. De kleine christelijke
huisgemeenschappen kwamen in het begin op allerlei avonden van de week samen. Het is zeker
begrijpelijk dat de christelijke gemeenschap – als dag van samenkomst – een zekere voorkeur had voor
de dag van de Heere. Openbaring 1:9-11 Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de
verdrukking en in het Koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd
Patmos, omwille van het Woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Ik was in de geest op de
dag des Heeren en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin, die zei: Ik ben de Alfa en de
Omega, de Eerste en de Laatste. Langzaam maar zeker veroverde de christelijke gemeenschap het
Romeinse rijk. Keizer Constantijn de Grote – die christen werd – heeft de zondag aangewezen als rustdag
voor de kerk. Het is zeker niet verkeerd om een rustdag in de week te hebben, een dag voor God en de
opbouw van het geloof, maar de zondag is geen sabbat. Romeinen 14:5 De een acht de ene dag boven de
andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn.
Het is zeker begrijpelijk dat de christelijke gemeenschap – als dag van samenkomst – een zekere
voorkeur had voor de dag van de Heere.

Moeten we de sabbat nog houden?
Bij het opmaken van de balans van het Oude Verbond speelde de sabbat een belangrijke rol. Die rol was
uitgespeeld toen het Nieuwe Verbond aanbrak. De sabbat wordt door de apostel gerekend onder de
schaduwen in de tijd van het Oude Testament waarmee de komst van Christus werd aangekondigd. De
sabbat wierp Zijn schaduw vooruit. Maar toen Christus er zelf was bleef men niet op de schaduw
gefocust maar op Christus. Kolossenzen 2:16,17 Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken,
of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw van de
toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus. Naar het zich laat aanzien heeft de sabbat dus een
belangrijke functie gehad onder het Oude Verbond. De betekenis van de sabbat voor het Nieuwe
verbond is dat het een schaduw was van de komende Messias. In Hem zien we de voortekenen van de
herschepping, de vernieuwing ende Verlossing. Daarmee heeft God met de sabbat – als teken van het
verbond – zijn doel bereikt. Exodus 31:13 U dan, spreek tot de Israëlieten en zeg: U moet zeker Mijn
sabbatten in acht nemen, want dat is een teken tussen Mij en u, al uw generaties door, zodat men weet
dat Ik de HEERE ben, Die u heiligt. In Exodus 31 wordt de sabbat even verderop een eeuwig teken
genoemd. Eeuwig is voor ons besef altijddurend. Maar de eeuwigheid van de sabbat is beperkt door het
Verbond. Was dit verbond geslaagd dan zou het nog steeds in functie zijn. Dat bleek niet het geval. Een
Nieuw Verbond was nodig. In de Nieuwe verbond is de sabbat een afspiegeling van de vrede van
Christus. Als de Hebreeënschrijver een beeld nodig heeft om de rust binnen te gaan die Christus aan de
gelovigen schenkt – het einde van de werken der wet – dan gebruikt hij Psalm 95 en trekt hij lijnen van
de schepping en de sabbat als aanmoediging om altijd op Christus Jezus te vertrouwen en de
gerechtigheid die uit het geloof is aan te nemen en daarin te leven in toewijding aan de HEERE. .
Hebreeën 2:3-13 Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen, zoals Hij gezegd heeft:
Daarom heb Ik in Mijn toorn gezworen: Mijn rust zullen zij niet binnengaan! En dat terwijl Zijn werken al
sinds de grondlegging van de wereld voltooid zijn. Want Hij heeft ergens over de zevende dag als volgt
gesproken: En God heeft op de zevende dag van al Zijn werken gerust. En op deze plaats opnieuw: Zij
zullen Mijn rust niet binnengaan! Omdat dus het feit blijft dat sommigen deze rust binnengaan, en dat zij
aan wie het Evangelie eerst verkondigd was, niet binnengegaan zijn vanwege hun ongehoorzaamheid,
bepaalt Hij opnieuw een zekere dag, namelijk heden, wanneer Hij zo lange tijd daarna door David zegt
(zoals al eerder gezegd is): Heden, als u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. Want als Jozua hen al
in de rust gebracht had, zou God daarna niet gesproken hebben over een andere dag. Er blijft dus nog
een sabbatsrust over voor het volk van God, want wie Zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn
werken gerust, zoals God van de Zijne. Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat
niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen. Want het Woord
van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de
scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van
het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van
Hem aan Wie wij rekenschap hebben af te leggen. Nee we hoeven de sabbat niet langer te houden. Wel
is de zondag – als rustdag – eeuwenlang een rustpunt geweest voor het gelovige volk om op adem te
komen bij de Heere in de kerk. Het is – in dat opzicht zolang het duurt – een geweldige tijd waar we
dankbaar gebruik van mogen maken, maar een plicht om gezamenlijk een dag in de week niet te werken
is er niet. Laat staan dat het de zaterdag zou moeten zijn. Laten we in plaats daarvan God danken voor
de geschonken mogelijkheden die ver tot in onze tijd voortduren en tegelijkertijd ons focussen op
Christus waarvan de sabbat als rustdag een voorafbeelding is. Leven vanuit de rust van het volbrachte
werk van de verlossing door de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, dat is sabbat vieren vandaag.

Het is – in dat opzicht zolang het duurt – een geweldige tijd waar we dankbaar gebruik van mogen
maken, maar een plicht om gezamenlijk een dag in de week niet te werken is er niet. Laat staan dat
het de zaterdag zou moeten zijn.
Heeft God – om de mensen te straffen – verkeerde geboden gegeven?
Voor ons – die Jeremia en Ezechiël lezen en bepaald worden bij de ernst van Gods oordeel – is het
temeer belangrijk om het bij het juiste einde te hebben waar het om Gods geboden gaat. Het zal ons
toch niet gebeuren dat we iets goed noemen of aan ieders vrijheid overlaten terwijl er een uitdrukkelijk
Nieuwtestamentisch gebod is van de kant van God. In Ezechiël 20 worden we hier nog meer van bewust
omdat het blijkbaar mogelijk is onder het toeziend oog van God bepaalde geboden verkeerd te
interpreteren met als gevolg dat de gemeenschap zaken goed noemt die God uitdrukkelijk verbiedt. Iets
dergelijks heeft zich voorgedaan in de tijd vóór de ballingschap. Vermoedelijk gaat het hier over
kinderoffers. Ezechiël 20:25,26 Toen heb Ik hun ook verordeningen gegeven die niet goed waren, en
bepalingen waardoor zij niet leven zouden. Ik verontreinigde hen door hun eigen geschenken, doordat zij
alles wat de baarmoeder opent door het vuur lieten gaan, opdat Ik hen verwoesten zou, zodat zij zouden
weten dat Ik de HEERE ben. Het heeft er hier alle schijn van dat God op een gegeven moment
kinderoffers heeft aanbevolen, terwijl dat soort zaken een gruwel in Zijn ogen is. Dat is niet juist. In het
boek Jeremia neemt de HEERE hier op verschillende plaatsen bewust afstand van. Jeremia 7:31 En zij
hebben de hoogten van Tofet gebouwd, die in het dal Ben-Hinnom zijn, om hun zonen en hun dochters in
het vuur te verbranden. Dat heb Ik niet geboden en is niet in Mijn hart opgekomen. Vergelijk Jeremia
32:35 Het is dus niet zo dat God de geboden op dit punt heeft veranderd. Nee, zeker niet. In de Thora
had de HEERE voldoende aangegeven dat Hij hiervan niet gediend was. Exodus 13:12,13 en 22:29 Dit is
nu zo’n tekst die een rol gespeeld kan hebben bij de verandering van deze wet. In Exodus 18 zegt dat
HEERE dat men de eerstgeboren zonen moet vrijkopen door een dier te offeren. In feite zijn ze voor de
HEERE maar plaatsvervangend wordt een dierenoffer gebracht. In Exodus 22:29 wordt echter alleen
gezegd: U mag van uw volheid en van uw overvloed niet achterhouden. De eerstgeborene van uw zonen
moet u Mij geven. Dit zou een voorbeeld kunnen zijn van de menselijke neiging de ene wet met de ander
ongedaan te maken, in plaats van elkaar te laten aanvullen. Hoe dan ook op een gegeven moment was
het blijkbaar toegestaan van officiële zijde – de hogepriester – en heeft God dat laten gebeuren. Het feit
dat God uiteindelijk de eindverantwoordelijkheid heeft en dit toch heeft toegelaten, maakt dat de Bijbel
kan zeggen dat de HEERE dit heeft gedaan. In zekere zin heeft de HEERE dit gedaan want Hij had het
kunnen tegenhouden. God heeft niet ingegrepen. Iets vergelijkbaars lezen we over de profeten die door
de duivel een foute boodschap ingegeven krijgen, terwijl we elders lezen dat God daar verantwoordelijk
voor is. De duivel kan niets doen buiten de toestemming van God om. Omdat God eindverantwoordelijk
is en het toelaat kun je de duivel er ook tussen uit laten en zeggen dat God dit deed. Deze wetenschap
werpt toch een wat ander licht op God. God deed dit niet actief Zelf, maar liet het passief toe.
Het feit dat God uiteindelijk de eindverantwoordelijkheid heeft en dit toch heeft toegelaten, maakt
dat de Bijbel kan zeggen dat de HEERE dit heeft gedaan.
Eenmaal in ballingschap lijkt de gedachte veld te winnen dat men het hele verhaal – van uitverkiezing en
uittocht tot ballingschap – het liefste maar achter zich laat om op te gaan in de volken. Met als gevolg
dat men andere goden gaat dienen. Maar daar komt niets van in. Ezechiël 20:32 Wat in uw geest
opgekomen is, zal zeker niet gebeuren, namelijk dat u zegt: Laten wij als de heidenvolken en als de

volksstammen worden door hout en steen te dienen! Het is wellicht een minder aangename kant van de
uitverkiezing – voor mensen die er onderuit willen – maar eens Gods volk is altijd Gods volk. Daar kan het
volk Israël zich zomaar niet aan onttrekken. De terugkeer uit de volken kan door velen als een zegen
worden gezien, anderen ervaren het wellicht meer als een vorm van straf. Hoe dan ook: God brengt Zijn
volk terug naar het land dat Hij hen van oorsprong heeft gegeven, het land Israël. Dat zal op zich een
beproeving zijn. Ezechiël 20:33,34 Zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, voorwaar, met sterke hand,
met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid zal Ik over u regeren! Ik zal u uit de volken leiden en
u bijeenbrengen uit de landen waaronder u verspreid bent, met sterke hand, met uitgestrekte arm en met
uitgestorte grimmigheid. Het is bijzonder jammer dat het volk blijkbaar nog zo weinig geleerd heeft van
de ballingschap. Mogelijk brengen de ‘hard times’ van de terugkeer hen tot erkenning van de waarheid.
Het is goedschiks of kwaadschiks met dien verstande dat er voorafgaand aan de terugkeer een
selectieprocedure door God zal worden toegepast. God heeft een rechtszaak met Zijn volk – zoals de
HEERE het noemt – hetgeen betekent dat men veroordeeld wordt of vrijgesproken. Dan wordt het
antwoord op de vraag gegeven of men binnen mag in het land Israël of de toegang geweigerd wordt.
God zal een scheiding aanbrengen tussen de bokken en schapen. Ezechiël 20:35,36 Vervolgens zal Ik u
brengen in de woestijn van de volken en daar van aangezicht tot aangezicht een rechtszaak met u
voeren. Zoals Ik met uw vaderen in de woestijn van het land Egypte een rechtszaak gevoerd heb, zo zal Ik
een rechtszaak met u voeren, spreekt de Heere HEERE. De HEERE gebruikt de metafoor van de
herdersstaf waar de schapen onder door moeten. Het tafereel is bekend van de herder die op weg ging
naar Jeruzalem. Hij moest tien procent van zijn kudde aan de HEERE wijden. De herder deed dit door de
schapen onder zijn staf te doen doorgaan. De staf had aan het einde een klodder verf. Elk tiende schaap
werd aangeraakt met de staf en bijeengedreven met de andere schapen die een gekleurde stip op de rug
hadden. Met die schapen ging de herder naar Jeruzalem om hen aan de priester te geven en daarmee
aan God. Ezechiël 20:37,38 Ik zal u onder de herdersstok doen doorgaan en u brengen in de band van het
verbond. Ik zal van u uitzuiveren wie in opstand komen en wie tegen Mij overtreden. Ik zal hen leiden uit
het land waar zij vreemdeling zijn, maar zij zullen op het grondgebied van Israël niet komen. Dan zult u
weten dat Ik de HEERE ben. God wil paal en perk stellen aan de afgodendienst. Wat ze in Babel doen
moeten ze zelf weten – bij wijze van spreken – maar ze komen het land Israël niet in. Ezechiël 20:39,40
Wat u betreft, huis van Israël, zo zegt de Heere HEERE: Ga, laat ieder zijn stinkgoden maar dienen, ook
hierna, want u luistert toch niet naar Mij. Ontheilig echter Mijn heilige Naam niet meer met uw
geschenken en uw stinkgoden, want op Mijn heilige berg, op de hoge berg van Israël, spreekt de Heere
HEERE, daar zal heel het huis van Israël Mij in het land dienen, in zijn geheel. Daar zal Ik in hen behagen
scheppen en daar zal Ik uw hefoffers vragen, met het allerbeste van al uw geheiligde gaven. Terug in
eigen land zal men de tempel weer herbouwen en Jeruzalem zal zijn oude glorie terugkrijgen. God zal
plezier hebben in de mensen die teruggekomen zijn uit de ballingschap. In alle opzichten zullen die
mensen rekening houden met God. Hij zal een grote Naam krijgen onder de volken, omdat Zijn volk Hem
toegewijd is. Ezechiël 20:41,42 Ik zal behagen in u scheppen vanwege de aangename geur, wanneer Ik u
uit de volken leid en Ik u bijeenbreng uit de landen waaronder u verspreid bent. Ik zal voor de ogen van de
heidenvolken door u geheiligd worden. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben, wanneer Ik u op het
grondgebied van Israël breng, in het land waarover Ik Mijn hand opgeheven heb om het aan uw vaderen
te geven. Een van de meest opvallende dingen is dat God met de mensen praat. Hij vertelt wat het met
Hem doet. God legt uit hoe geduldig Hij met Zijn volk is geweest. Hoe vaak wilde Hij niet met hen
afrekenen, maar Hij deed het niet ter wille van Zijn heilige Naam. Ook in de ballingschap was men
aanvankelijk nog bijzonder koppig en hardleers. Opnieuw moest een profeet worden ingezet – ditmaal

Ezechiël – die aan het werk werd gezet onder de ballingen. De Woorden van God druppelden als een
voortdurende druppel op de steen. Zo werd de rots uitgehold. Zo drong Gods Woord ook door
uiteindelijk bij een aantal Israëlieten. Die kwamen tot de erkenning dat de HEERE God is, en niemand
anders. Zij zagen in wat ze de HEERE aangedaan hadden. Ze hadden veel spijt. Diep berouw tekende hun
leven. Ezechiël 20:43 Daar zult u dan denken aan uw wegen en aan al uw daden waarmee u uzelf
verontreinigd hebt. U zult van uzelf walgen vanwege al uw slechte daden, die u gedaan hebt. God heeft
Zijn volk voor het oordeel gespaard in Egypte en in de woestijn en bij de intocht in het beloofde land
totdat men zichzelf in het beloofde land onmogelijk maakte bij de HEERE en het vonnis moest worden
voltrokken in de ballingschap. God zal – een deel – van het volk ook sparen en hun zonden vergeven.
Niet omdat God iets in de mensen ziet wat Hem daar toe zou brengen. Nee de HEERE haalt de
verzoening van onze zonden uit Zichzelf. Uit Zijn liefde en genade. Wij hebben die genade van God
beslist niet verdiend maar ontvangen het wel: verzoening van hun zonden. God doet het opnieuw voor
Zijn Naam. De Vader en de Zoon en de Heilige Geest maken dit samen mogelijk. Buiten de mens om. Een
nieuwe tijd met nieuwe beloften. Ezechiël 20:44 Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben, wanneer Ik
omwille van Mijn Naam met u niet zal doen overeenkomstig uw slechte wegen en uw verdorven daden,
huis van Israël, spreekt de Heere HEERE.
De HEERE eindigt met een metafoor. De HSV heeft dit gedeelte – Ezechiël 20:45-49 – onder hoofdstuk 20
afgedrukt. We gebruiken de Herstelde Staten Vertaling. Bij andere vertalingen prijkt dit gedeelte aan het
begin van Ezechiël 21. Op zich is het allemaal geen drama of dit gedeelte nu een hoofdstuk besluit of
opent. Feit is wel dat de Hebreeuwse Bijbel dit gedeelte opgenomen heeft als begin van Ezechiël 21.
Omdat we ons richten naar de canonieke boeken die zijn gebaseerd op de Hebreeuwse Bijbel, kiezen we
ervoor om de metafoor van de verwoesting van Jeruzalem naar hoofdstuk 21 te tillen. Om die reden
zetten we dit gedeelte in onze Bijbelgedeelte tussen haakjes. DV behandelen we het Bijbelgedeelte aan
het begin van het volgende hoofdstuk.

1 Het gebeurde in het zevende
jaar, in de vijfde maand, op de
tiende van de maand, dat er
mannen uit de oudsten van Israël

kwamen om de HEERE te
raadplegen,

en zij gingen vóór mij zitten.

5-9 In Egypte

10-17 In de woestijn

18-24 rand van het beloofde
land

25-31 In het beloofde land

9 Ik handelde ter wille van
Mijn Naam, zodat Die niet
ontheiligd werd voor de ogen
van de heidenvolken in het
midden waarvan zij verbleven,
waaraan Ik Mij voor hun ogen
bekendgemaakt had door hen
uit het land Egypte te leiden.

13 Maar in de woestijn werd het
huis van Israël Mij
ongehoorzaam. Zij gingen niet in
Mijn verordeningen en
verwierpen Mijn bepalingen – de
mens die ze doet, zal erdoor
leven.
Besnijdenis

Verder ontheiligden zij Mijn
sabbatten zeer, zodat Ik zei dat Ik
Mijn grimmigheid over hen in de
woestijn zou uitstorten door een
einde aan hen te maken.
De sabbat.

29 Daarop zei Ik tegen hen:
Wat is dat voor hoogte waar u
telkens naartoe gaat? Tot op
deze dag draagt die dan ook
de naam Hoogte.
30 Daarom, zeg tegen het huis
van Israël: Zo zegt de Heere
HEERE: Hebt u uzelf
verontreinigd op de manier
van uw vaderen en bedrijft u
hoererij met hun afschuwelijke
afgoden?

31 Ja, door het opheffen van uw
offergaven, door uw kinderen
door het vuur te laten gaan,
verontreinigt u zich met al uw
stinkgoden tot op deze dag. En
zou Ík Mij dan door u laten
raadplegen, huis van Israël? Zo
waar Ik leef, spreekt de Heere
HEERE, Ik zal Mij niet door u
laten raadplegen!

36 Zoals Ik met uw vaderen in de
woestijn van het land Egypte een

37 Ik zal u onder de
herdersstok doen doorgaan en

40 want op Mijn heilige berg, op
de hoge berg van Israël, spreekt

rechtszaak gevoerd heb, zo zal Ik
een rechtszaak met u voeren,
spreekt de Heere HEERE.

u brengen in de band van het
verbond.

43 Daar zult u dan denken aan
44 Dan zult u weten dat Ik de
uw wegen en aan al uw daden
HEERE ben, wan- neer Ik
waarmee u uzelf verontreinigd
omwille van Mijn Naam met u
hebt. U zult van uzelf walgen
vanwege al uw slechte daden, die
u gedaan hebt.

de Heere HEERE, daar zal heel
het huis van Israël Mij in het
land dienen, in zijn geheel. Daar
zal Ik in hen behagen scheppen
en daar zal Ik uw hefoffers
vragen, met het allerbeste van al
uw geheiligde gaven.

niet zal doen overeen komstig
uw slechte wegen en uw
verdorven, huis van Israël,
spreekt de Heere HEERE.

