Ezechiël 21
(1 Het woord van de HEERE kwam tot mij:
2 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.
3 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.
4 Dan zal alle vlees zien dat Ik, de HEERE, dat ontstoken heb. Het zal niet doven.
5 Ik zei: Ach, Heere HEERE, zij zeggen toch al van mij: Is hij niet iemand die in raadselen spreekt?)
6 Het woord van de HEERE kwam tot mij:
7 Mensenkind, richt uw gezicht op Jeruzalem, laat uw woorden stromen tegen de heiligdommen en
profeteer tegen het land van Israël.
8 Zeg tegen het land van Israël: Zo zegt de HEERE: Zie, Ik zál u, Ik zal Mijn zwaard uit zijn schede trekken
en van u de rechtvaardige en de goddeloze uitroeien.
9 Omdat Ik van u rechtvaardigen en goddelozen wil uitroeien, daarom zal Mijn zwaard uit zijn schede
komen tegen alle vlees, van zuid tot noord.
10 Dan zal alle vlees weten dat Ik, de HEERE, Mijn zwaard uit zijn schede getrokken heb. Het zal er niet
meer in terugkeren.
11 En u, mensenkind, zucht! U moet voor hun ogen zuchten, gebroken en terneergeslagen.
12 En het zal gebeuren als zij tegen u zeggen: Waarom zucht u? dat u zeggen moet: Om het bericht dat
komt! Dan zal elk hart smelten, alle handen zullen slap worden, elke geest zal wanhopen en het water zal
allen langs de knieën lopen. Zie, het komt en het zal gebeuren, spreekt de Heere HEERE.
13 Het woord van de HEERE kwam tot mij:
14 Mensenkind, profeteer, en zeg: Zo zegt de HEERE. Zeg: Een zwaard, een zwaard is gescherpt, en ook
gepolijst.
15 Om een slachting aan te richten is het gescherpt. Om het te laten glinsteren is het gepolijst. Of wij dan
vrolijk zijn? Het is de roede van Mijn zoon, die elk hout versmaadt.
16 Hij heeft het gegeven om het te polijsten, om het met de hand vast te pakken. Het is gescherpt, het
zwaard, en het is gepolijst om het een moordenaar in handen te geven.
17 Schreeuw het uit en weeklaag, mensenkind, want het is tegen Mijn volk gericht, het is tegen alle
vorsten van Israël gericht. Zij zijn met Mijn volk aan het zwaard prijsgegeven. Sla daarom op uw heup,
18 want er is beproeving. Wat dan als ook de roede die versmaadt, er niet meer zal zijn? spreekt de
Heere HEERE.
19 En u, mensenkind, profeteer, en sla uw handen ineen. Verdubbeld zal het zwaard worden,
verdrievoudigd. Het is het zwaard van dodelijk gewonden, het zwaard van dodelijk gewonden onder de
groten, dat onder hen rondwaart,
20 zodat harten smelten en struikelblokken talrijk worden. Ik heb bij al hun poorten een zwaard ter
slachting gezet. Ach, het is gemaakt om te glinsteren, gepolijst om te slachten!
21 Wees vastberaden, naar rechts, op de plaats, naar links, waarheen u ook maar kijkt.
22 Ook Ik zal Mijn handen ineenslaan, Ik zal Mijn grimmigheid op u doen rusten. Ík, de HEERE, heb
gesproken.
23 Het woord van de HEERE kwam tot mij:
24 En u, mensenkind, teken voor uzelf twee wegen waarlangs het zwaard van de koning van Babel kan

komen. Ze moeten beide uit één land voortkomen. Plaats dan een wegwijzer en plaats hem aan het
begin van de weg naar de stad.
25 U moet een weg tekenen waarlangs het zwaard kan binnenkomen tegen Rabba van de Ammonieten
en tegen Juda met het versterkte Jeruzalem.
26 Want de koning van Babel zal bij de splitsing van de weg staan, aan het begin van de twee wegen, om
waarzeggerij te plegen. Hij zal zijn pijlen schudden, hij zal de afgodsbeeldjes om raad vragen en de lever
bezien.
27 In zijn rechterhand zal de waarzeggerij over Jeruzalem zijn: om er stormrammen neer te zetten, de
mond te openen met een strijdkreet, luid geschreeuw aan te heffen, stormrammen neer te zetten tegen
de poorten, een belegeringsdam op te werpen, een schans te bouwen.
28 Al zal het voor hen als een valse voorspelling in hun ogen zijn – zij hadden hun immers eden van
trouw gezworen – dan zal hij zelf de ongerechtigheid in herinnering brengen waarvoor zij gegrepen
worden.
29 Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Omdat u zich uw ongerechtigheid in herinnering brengt, waardoor
uw overtredingen openbaar worden en uw zonden gezien worden in al uw daden; omdat men zich u
herinnert, zult u met harde hand gegrepen worden.
30 Wat u betreft, onheilige, goddeloze vorst van Israël, wiens dag gekomen is in de tijd van uiterste
ongerechtigheid,
31 zo zegt de Heere HEERE: Doe die tulband weg en zet die kroon af! Niets blijft hetzelfde! Wie nederig
is, zal Ik verheffen, en wie hoogmoedig is, zal Ik vernederen.
32 Omkeren, omkeren, omkeren zal Ik die! Ja, dat wat er was, zal er niet meer zijn, totdat Hij komt Die er
recht op heeft, en Hem zal Ik het geven!
33 En u, mensenkind, profeteer, en zeg: Zo zegt de Heere HEERE over de Ammonieten en over hun
gesmaad. Zeg dan: Het zwaard, het zwaard is getrokken voor een slachting, gepolijst om toe te slaan, om
te glinsteren,
34 terwijl men voor u een vals visioen zag, terwijl men u leugen voorspelde, om u op de nek te zetten
van onheilige goddelozen, van wie de dag gekomen is in de tijd van uiterste ongerechtigheid.
35 Doe uw zwaard terug in zijn schede! Op de plaats waar u geschapen werd, in het land van uw
oorsprong, zal Ik u berechten.
36 Ik zal over u Mijn gramschap uitstorten, Ik zal met het vuur van Mijn verbolgenheid op u blazen. Ik zal
u geven in de hand van brute mannen, die verderf smeden.
37 U zult het vuur tot voedsel zijn, in het midden van het land zal uw bloed zijn. Men zal zich u niet meer
herinneren, want Ík, de HEERE, heb gesproken.

Het oordeel van God over Jeruzalem
In Ezechiël 21 wordt het oordeel van God over Jeruzalem aangekondigd eerst subtiel bij wijze van
metafoor, later expliciet als man en paard, stad en land worden genoemd. Daarna wordt een strijdlied
van God uitgesproken door de profeet. Na het strijdlied loopt de aankondiging over in de historische
aanval van Babel op Jeruzalem. Wat er aan vooraf ging? De voorgenomen opstand van allerlei volken –
Ammon, Israël, Edom, Moab – tegen Babel. Jeremia 27 Babel mag dan eerst Jeruzalem aanpakken,
uiteindelijk gaat Ammon er ook aan. Er is verschil van mening over de eerste vijf verzen van Ezechiël 21.
Het is de vraag of ze behoren tot het begin van Ezechiël 21 of vormen ze de afsluiting van Ezechiël 20?

Bron van misverstand is de Oude Griekse Septuagint vertaling en andere oude vertalingen van de
Hebreeuwse Bijbel. In de eerste 15 eeuwen van onze jaartelling had men bij de lezing van het Oude
Testament een zekere voorkeur voor de Septuagint omdat die in het Grieks opgesteld was. Dit vormt een
belangrijke verklaring van de verschillen die hier en daar aangetroffen worden in Nederlandse
Bijbelvertalingen. Na de 15de eeuw brak de Renaissance aan waarin men terug ging naar de bron, in dit
geval het Hebreeuws van het Oude Testament. De Herziene Statenvertaling (De HSV) die wij normaal
volgen, volgt hier opmerkelijk genoeg de Septuagint en plaatst de tekst aan het einde van Ezechiël 20.
Wij kiezen ervoor om deze verzen Ezechiël 21 te laten openen omdat de Hebreeuwse Bijbel dit namelijk
ook doet. De Hebreeuwse Bijbel geeft de meest oorspronkelijke tekst van de canon van het Oude
Testament die de christelijke kerk overgenomen heeft van de Joodse synode van Jamnia in 100 na Chr.
Behalve dat de Hebreeuwse Bijbel de oorspronkelijke canonieke tekst heeft, is er nog een reden. De
eerste vijf verzen vormen een metafoor. De volgende vijf verzen geven de historische en feitelijke
betekenis van die metafoor aan. Vers 1 t/m 5 hoort bij vers 6 t/m 10 als metafoor bij de verklaring. Twee
redenen dus. We zetten de tekst tussen haken maar tellen hem wel mee omdat de HSV hier een andere
keus maakt.
In de eerste 15 eeuwen van onze jaartelling had men bij de lezing van het Oude Testament een
zekere voorkeur voor de Septuagint omdat die in het Grieks opgesteld was
Alstublieft geen metafoor meer.
Ezechiël lijkt niet erg blij als de HEERE hem een metafoor geeft. Blijkbaar krijgt hij steeds vaker
commentaar op de beeldtaal van de HEERE. Ezechiël 21:5 Ik zei: Ach, Heere HEERE, zij zeggen toch al van
mij: Is hij niet iemand die in raadselen spreekt? Ze nemen de profeet niet langer serieus. ‘Daar heb je
hem weer met zijn raadselspreuken. Gooi het maar in mijn pet dan zoeken we het later wel uit’, zeiden
ze tegen hem. Ze gingen er niet serieus op in. Ze stelden er geen vragen over. Dat was vermoedelijk wel
de bedoeling van de HEERE. De mensen nieuwsgierig maken. Het verhaal zou ergens moeten blijven
haken. Wanneer iemand vraagt naar de betekenis ben je verzekerd van zijn aandacht. Hoe vaak gaat een
verhaal niet het ene oor in en het andere uit. Je hebt het nog niet gezegd of men is het ook weer
vergeten. De HEERE triggert zijn volk door met een soort van geheimtaal te komen. Maar ze hebben er
geen zin meer aan. Het kunstje lijkt uitgewerkt. Wat was de metafoor in dit geval? God werkt met het
beeld van een vuur dat groene bomen en dorre bomen in het Zuiden verteren zal. Het was een metafoor
voor ….? In dit geval is dat nogal duidelijk omdat 1 op 1 de metafoor gezet wordt naast de feitelijke
situatie. God doelt op de verwoesting van Jeruzam. De dorre en jonge bomen moeten mensen
voorstellen die worden gedood. We zetten de verzen 1-5 en 6-10 naast elkaar in een kolom, waarbij het
ene de metafoor is en de andere kolom de betekenis weergeeft.
De metafoor en de werkelijkheid
Vers 2

Vers 3

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.
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

Vers 7

Mensenkind, richt uw gezicht op
Jeruzalem, laat uw woorden stromen
tegen de heiligdommen en profeteer
tegen het land van Israël.

Vers 8

Zeg tegen het land van Israël: Zo zegt
de HEERE: Zie, Ik zál u, Ik zal Mijn
zwaard uit zijn schede trekken en van

Vers 3

Vers 4

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.
Dan zal alle vlees zien dat Ik, de HEERE,
dat ontstoken heb. Het zal niet doven.

Vers 9

Vers 10

u de rechtvaardige en de goddeloze
uitroeien.
9 Omdat Ik van u rechtvaardigen en
goddelozen wil uitroeien, daarom zal
Mijn zwaard uit zijn schede komen
tegen alle vlees, van zuid tot noord.
10 Dan zal alle vlees weten dat Ik, de
HEERE, Mijn zwaard uit zijn schede
getrokken heb. Het zal er niet meer in
terugkeren.

Goede en slechte mensen treft eenzelfde lot
Ezechiël bevindt zich in Babel. Het zuiden staat voor het land Israël, de stad Jeruzalem. Feitelijk ligt Babel
ten oosten van Israël, maar wanneer Babel – die het oordeel van God uitvoert – zich ten strijde begeeft
tegen Jeruzalem, valt het dit land aan de noordzijde binnen. Ook bij Jeremia wordt herhaaldelijk
gewezen op het gevaar uit het Noorden. Zoals meteen al in Jeremia 1:13,14 Het woord van de HEERE
kwam voor de tweede keer tot mij: Wat ziet u daar? Ik zei: Ik zie een kokende pot en zijn open kant
verschijnt vanuit het noorden. Toen zei de HEERE tegen mij: Vanuit het noorden zal het onheil losbreken
over al de inwoners van het land. Jeruzalem is in de brand gestoken door Nebuzaradan een maand na de
verovering, maar het vuur wijst hier volgens de verklaring op het zwaard dat – niets en niemand ontziend
– iedereen zal doden. Zoals vuur, het grijpt om zich heen in het bos en verteert alles wat op zijn weg
komt. Mensen worden in de Bijbel vaak vergeleken met bomen. De rechtvaardige wordt bijvoorbeeld
vergeleken met een boom die vruchten draagt op zijn tijd. Psalm 1:3 Want hij zal zijn als een boom,
geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal
goed gelukken. De Heere Jezus vergelijkt zichzelf met een groene boom. Het is opmerkelijk dat
rechtvaardigen en goddelozen eenzelfde lot beschoren is bij de verwoesting van Jeruzalem. Feit is
natuurlijk wel dat mensen zoals Ezechiël en Daniël die een klein jaar eerder in ballingschap ging – hoe
rechtvaardig ze ook waren – deelden in het lot van alle Jeruzalemmers. Ook zij werden als ballingen
weggevoerd. Datzelfde geldt voor Jeremia, al wordt hij samen met Baruch door diezelfde Nebuzaradan
tussen de ballingen uitgehaald en mag hij gaan en staan waar hij wil. Misschien is het een reactie van de
HEERE op geruchten uit het volk. Men zegt: ‘God zal Jeruzalem niet overgeven aan de vijand want dan
moet de goede het met de kwade ontgelden.’ Wat de HEERE hier doet is niet in tegenspraak met het
blijvende onderscheid tussen rechtvaardig en goddeloos, dat op andere plaatsen in Ezechiël sterk wordt
benadrukt, maar staat er naast. Het is een hard gelag bij Gods oordeel dat over de aarde gaat dat de
rechtvaardige eenzelfde lot beschoten is als de goddelozen, maar God laat Zich door niets en niemand
weerhouden om Zijn oordeel uit te voeren. Het verschil tussen de rechtvaardige en de goddeloze komt
met name tot uitdrukking in de verblijfplaats na de dood, de hemel of de hel, het eeuwige leven of de
eeuwige dood. Iemand zal opmerken dat God toch anders kan handelen als Hij ontdaan is over de
gevolgen voor Zijn volk? Dat kan God niet want God is rechtvaardig. God kan niet tegen Zichzelf in
handelen. Op het moment waarop de Heere Jezus Gods oordeel aankondigt in de eindtijd, geeft Hij
tegelijkertijd uiting aan Zijn gevoelens van deernis voor de zwangere vrouwen en de pasgeboren
kinderen. Marcus 13:17-19 Maar wee de zwangere en de zogende vrouwen in die dagen! En bid dat uw
vlucht niet zal plaatsvinden in de winter. Want die dagen zullen dagen van zo'n verdrukking zijn als er niet

geweest is vanaf het begin van de schepping, die God geschapen heeft, tot nu toe, en er ook nooit meer
zijn zal. De rechtvaardige moet in de eindtijd dezelfde dingen doormaken als de goddelozen. Toch is er
een lichtpunt. Ten gunste van de rechtvaardigen grijpt God in halverwege de eindtijd. Normaal zou die
tijd zeven jaar duren. Maar God grijpt in op de helft van de tijd. Marcus 13:20 En als de Heere die dagen
niet ingekort had, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen, die Hij heeft
uitverkoren, heeft Hij die dagen ingekort. Ook in dit licht is het niet verstandig boos te worden op God.
De wereld is groter dan mijzelf. Wie boos wordt op God heeft daar vooral zichzelf mee, want zo iemand
sluit zich af voor God. Je moet niet bijten in de hand die je redt. Wie verwijst naar Job heeft een zeker
recht van spreken. Job was boos op God, beter gezegd op het onrecht dat hem werd aangedaan. In het
hele boek zoekt Job het gesprek met God. Job vindt dat God Zich moet verantwoorden. Feit is dat God de
vrienden van Job in het ongelijk stelt. Die gaven Job de schuld van zijn eigen problemen. ‘Je zult het er
wel naar gemaakt hebben’, zeiden die. Dat is een les voor ons allen. Als een gelovig mens alle narigheid
van de wereld over zich heen krijgt, hoeft dat niet aan hemzelf te liggen. Maar Job kreeg ook geen gelijk
van God. God vindt dat de wereld iets ingewikkelder in elkaar steekt dan Job meent. God heeft o.a. met
de duivel te maken. Job leert ons dat we – bij alle narigheid die ons kan treffen – maar blij moeten zijn
dat we gered zijn in die zin dat God de gelovige die zich aan Zijn geboden houdt, de zonden vergeeft en
verlost van de dood en bevrijdt uit de greep van de duivel. We hebben niks te klagen.
Je moet niet bijten in de hand die je redt.
Laat uw woorden naar het zuiden stromen
Opmerkelijk is de positie van de profeet in Ezechiël 21. Hij is met huid en haar betrokken bij de
voorzeggingen van God. In de regel begint de profeet zijn woorden namens de HEERE als volgt: ‘Zo
spreekt de HEERE.’ Ditmaal is dit anders. Ezechiël stelt God voor in Zijn betrokkenheid bij de uitvoering
van het oordeel. We zien de gevoelens die het bij de HEERE te weeg brengt. We zien ook dat Hij er de
hand in heeft. De HEERE vindt het aan de ene kant verschrikkelijk om te zien wat er gebeurt, aan de
andere kant lijkt Hij de aanval te ondersteunen en de aanvallers aan te moedigen. Ezechiël 21 is een
Woord van de HEERE – vermoedelijk in het jaar 589 v Chr. – dat per direct wordt uitgevoerd.
Nebukadnessar van Babel trekt op naar het Zuiden. Het is nog even de vraag welke afslag hij kiest zodra
hij in Damascus is. Trekt hij op tegen Rabbat van Ammon of is het toch Jeruzalem? We zien wat het met
God doet. Dat merken we aan de gevoelsuitingen van de profeet, die hij van God moet tonen. We zien
ook dat het God Zelf is die achter deze aanval zit.
Wat doet het met God en wat is Gods rol?
Vers 2
Vers 7
Vers 11
Vers 17
Vers 17,18

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.
Mensenkind, richt uw gezicht op Jeruzalem, laat uw woorden stromen tegen de
heiligdommen en profeteer tegen het land van Israël.
En u, mensenkind, zucht! U moet voor hun ogen zuchten, gebroken en terneergeslagen.
Schreeuw het uit en weeklaag, mensenkind, want het is tegen Mijn volk gericht, het is
tegen alle vorsten van Israël gericht (..)
Zij zijn met Mijn volk aan het zwaard prijsgegeven. Sla daarom op uw heup, want er is
beproeving. Wat dan als ook de roede die versmaadt, er niet meer zal zijn? spreekt de
Heere HEERE.

Vers 19
Vers 21
Vers 22
Vers 36

En u, mensenkind, profeteer, en sla uw handen ineen. Verdubbeld zal het zwaard
worden, verdrievoudigd.
Wees vastberaden, naar rechts, op de plaats, naar links, waarheen u ook maar kijkt.
Ook Ik zal Mijn handen ineenslaan, Ik zal Mijn grimmigheid op u doen rusten. Ík, de
HEERE, heb gesproken.
Ik zal over u Mijn gramschap uitstorten, Ik zal met het vuur van Mijn verbolgenheid op u
blazen. Ik zal u geven in de hand van brute mannen, die verderf smeden.

God zit er achter
Ezechiël moet niet alleen naar het zuiden kijken maar ook zijn woorden laten stromen tegen Jeruzalem
en Israël, alsof hij fysiek aan het begin staat van een enorme golfbeweging die uit zal rollen over de stad
en het land en het zal verpletteren. Ezechiël moet dit doen van God. Hij spreekt Gods Woord., Met
andere Woorden. God doet dit. Met het uitspreken van dit vonnis begint het oordeel zich ook te
voltrekken. Even later wordt benadrukt, dat niet Babel dit vooral doet, maar God Zelf. Ezechiël 21:3 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. Iedereen zal ook
begrijpen dat dit een actie is van God Zelf. Veel mensen denken altijd in termen van politiek en
machtsverhoudingen. Natuurlijk kunnen ook andere verklaringen gegeven worden voor Nebukadnessar
die met de legers van Babel optrekt naar het zuiden. Natuurlijk – het is ook niet uit de lucht gegrepen;
God zelf komt verderop ook met een politieke verklaring – maar een ding moet duidelijk zijn: Het is de
HEERE die dit te weeg brengt en niemand anders. Ezechiël 21:4 Dan zal alle vlees zien dat Ik, de HEERE,
dat ontstoken heb. Het zal niet doven. We kunnen ons afvragen hoe men dit onderscheid zal maken.
Waaruit kunnen de mensen opmaken dat God hier achter zit? De enige plausibele reden die wij kunnen
verzinnen is de profetie. Het is de profetie, zoals die van Ezechiël en Jeremia – de woordvoerders van
God – die de feitelijke macht en verantwoordelijkheid van God blootleggen.
Waaruit kunnen de mensen opmaken dat God hier achter zit?
En u, mensenkind, zucht!
Dit is heel opmerkelijk. Wij zouden zeggen: ‘Wanneer iemand opzettelijk iemand anders een slag
toebrengt dan zal hij niet direct daarna geschokt zijn door het effect van zijn daden.’ God is dat wel.
Ezechiël moet van de HEERE zuchten. Ezechiël 21:11 En u, mensenkind, zucht! U moet voor hun ogen
zuchten, gebroken en terneergeslagen. Ezechiël is er kapot van. Kijk eens wat het met hem doet. Hij is
niet iemand die genoegen beleeft aan het vonnis dat zijn volk treft, integendeel. Hij is een gebroken
man. God is als een vader Die Zijn eigen kind straft en er zelf soms nog meer onder lijdt dan het kind zelf.
De profeet verbeeldt wat het met de HEERE doet. God is er stuk van. De metafoor mag dan uitgewerkt
zijn het zuchten heeft het gewenste effect. Men vraagt bezorgd wat er toch met de profeet aan de hand
is? ‘Als ze vragen ‘waarom je zo zucht’ dan moet je maar vertellen dat dat is vanwege de paniek die uit
zal breken onder de Jeruzalemmers’, zegt God. De mensen zullen zo bang zijn dat dat ze hun urine
gewoon laten lopen. Ze plassen in hun broek van de angst. Ezechiël 21:12 En het zal gebeuren als zij
tegen u zeggen: Waarom zucht u? dat u zeggen moet: Om het bericht dat komt! Dan zal elk hart smelten,
alle handen zullen slap worden, elke geest zal wanhopen en het water zal allen langs de knieën lopen. Zie,
het komt en het zal gebeuren, spreekt de Heere HEERE. Heel lang heeft men in Jeruzalem gedacht dat het
zover niet zou komen. Een goed honderd jaar daarvoor had God die stad nog op een wonderlijke manier

gespaard. Dat was toen Assur in de tijd van Hizkia voor de poorten van de stad stond. Assur ging er van
uit dat het laatste uur voor Jeruzalem geslagen had, maar het liep anders. Er brak paniek uit in het leger
van Assur en het ging totaal mis. Volgens de Bijbel had de HEERE daar de hand in. Assur trok zich terug
van de stad. Zo waren er veel verhalen die een soort van onoverwinnelijkheid steunde. Sprak God niet
van de eeuwige stad? Had Hij niet toegezegd dat Zijn Naam daar voor altijd zou wonen? Klopt, maar niet
tegen elke prijs. De beloften van God maken deel uit van het verbond waar de gehoorzaamheid en het
vertrouwen van Israël ook bij horen. De paniek die de inwoners van Jeruzalem overvalt als Babel de stad
binnenvalt is de andere kant van de medaille. Men is voldoende gewaarschuwd door de profeet Jeremia
die zelf ook deel uitmaakte van de bevolking van Jeruzalem. Hij zat gevangen in de paleistuin. Ook via de
ballingen – waar Ezechiël onder woont en werkt – bereikt de stad het bericht van de verwoesting. Dat is
en dat blijft de grote vraag: ‘Waarom heeft Israël de HEERE niet serieus genomen toen Hij hen
waarschuwde?’ Toch is God ontdaan samen met de profeet Ezechiël vlak voor het moment dat de
verwoesting plaatsvindt. God en Ezechiël voelen de pijn en de wanhoop van de inwoners van Jeruzalem
aan den lijve.
God is als een vader Die Zijn eigen kind straft en er zelf soms nog meer onder lijdt dan het kind zelf.
Schreeuw het uit en weeklaag, mensenkind,
We hebben al eerder gezegd dat de emoties bij de profeet en de HEERE oprecht zijn, maar niet
verhinderen dat het oordeel doorgaat. Dat is waar. Het is niet vreemd wanneer ons dit verrast. Wanneer
de HEERE oprecht bewogen is om het lijden van Zijn volk, waarom ziet Hij dan niet van het vonnis af? Het
antwoord is gelegen in Gods gerechtigheid. Onze God is een rechtvaardig God. Hij heeft een verbond
met Israël gesloten op basis van de tien geboden. Aan dat verbond heeft de HEERE de zegen en de vloek
verbonden. Zegen wanneer de Israëlieten zich aan Gods geboden houden, vloek als ze van de HEERE
vervreemden en Zijn wil links laten liggen. Dat laatste is het geval. God heeft veel geduld gehad met Zijn
volk, maar er komt een moment dat het vonnis wordt voltrokken. Ondanks de waarschuwingen van
Godswege is het nooit tot een echte blijvende bekering gekomen. Dan is het op een gegeven moment
gewoon te laat. Dan moet God Zijn vonnis voltrekken aan Zijn volk, ook al heeft de HEERE het er niet
gemakkelijk mee. Dat Gods besluit vaststaat wordt duidelijk als het zwaardlied wordt gezongen. Het
zwaardlied is een strijdlied tegen Gods volk wat duidelijk maakt dat God Zelf het zwaard hanteert dat
verwoestingen aanricht. Het zwaard ziet er beangstigend uit. Het is gepolijst. De zon blinkt in het
opgeheven zwaard. Wie het ziet kruipt angstig weg. Ezechiël 21:13,14 Het woord van de HEERE kwam tot
mij: Mensenkind, profeteer, en zeg: Zo zegt de HEERE. Zeg: Een zwaard, een zwaard is gescherpt, en ook
gepolijst. Aanvankelijk werd Juda Gods zoon genoemd. Genesis 49:10 De scepter zal van Juda niet wijken
en evenmin de heersersstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Hem zullen de volken
gehoorzamen. Uit Juda kwamen de koningen voort in de lijn van David. Zij waren een zwaard in Gods
hand waar elk koningshuis voor terugdeinsde. In de tijd van koning David waren zij de bovenliggende
partij in het Midden Oosten. Maar dat was sterk veranderd. Niet alleen was Israël een klein landje
geworden dat zich beperkte tot Jeruzalem en omgeving, maar in plaats van een schrikwekkend bewind
te voeren, moest het zelf vrezen voor zijn voortbestaan. God en Zijn Zoon keren zich ten hen. Als dat het
geval is. Wie gaat je dan redden? Ezechiël 21:15,16 Om een slachting aan te richten is het gescherpt. Om
het te laten glinsteren is het gepolijst. Of wij dan vrolijk zijn? Het is de roede van Mijn zoon, die elk hout
versmaadt. Hij heeft het gegeven om het te polijsten, om het met de hand vast te pakken. Het is
gescherpt, het zwaard, en het is gepolijst om het een moordenaar in handen te geven. God roept Ezechiël

op om het uit te schreeuwen en te weeklagen omdat het zwaard zich richt tegen zijn eigen volk en tegen
de vorsten van Israël. Ezechiël 21:17 Schreeuw het uit en weeklaag, mensenkind, want het is tegen Mijn
volk gericht, het is tegen alle vorsten van Israël gericht. Zij zijn met Mijn volk aan het zwaard
prijsgegeven.
God roept Ezechiël op om het uit te schreeuwen en te weeklagen omdat het zwaard zich richt tegen
zijn eigen volk en tegen de vorsten van Israël.
Sla daarom op uw heup.
Ezechiël moet van God op zijn heup slaan. Ook dit is een teken van rouw en van schrik. In vers 18 wordt
een link gelegd met vers 15 en de roede van Mijn zoon, die elk hout versmaadt. Het is niet helemaal
duidelijk maar het zou goed kunnen dat God een antwoord geeft op de vraag of Hij dit geweld tegen Zijn
volk niet kan stoppen. Het lijkt er op dat God Zich hardop afvraagt: ‘En dan?’ Wat als er geen beproeving
is en geen oordeel over het kwaad, heb je daar wel eens aan gedacht? Wij zouden zeggen: Zachte
heelmeesters maken stinkende wonden. Hoe erg het ook is – en het is onvoorstelbaar zwaar wat Gods
volk hier overkomt – God kan deze fase niet laten ontbreken bij de weg die Hij gaat met Zijn volk. Dit
helpt om tegelijkertijd geschokt te zijn en te beseffen dat het niet anders kan. Het is beter zo. Ezechiël
21:18 Sla daarom op uw heup want er is beproeving. Wat dan als ook de roede die versmaadt, er niet
meer zal zijn? spreekt de Heere HEERE. Dit helpt. Het helpt de profeet om er zelfs een schepje boven op
te doen.
Wat als er geen beproeving is en geen oordeel over het kwaad, heb je daar wel eens aan gedacht?
Mensenkind, profeteer, en sla uw handen ineen.
Door in de handen te klappen lijkt de profeet te applaudisseren voor het zwaard. Niet alleen keurt hij de
slagkracht van het zwaard goed, maar daar komt nog iets bij. Hij lijkt het ritme van de slagen aan te
geven. Hij verhoogt het tempo ervan. Hij verdubbelt de slaande beweging, ja het wordt zelfs driemaal zo
heftig. Ezechiël 21:19 En u, mensenkind, profeteer, en sla uw handen ineen. Verdubbeld zal het zwaard
worden, verdrievoudigd. Het is het zwaard van dodelijk gewonden, het zwaard van dodelijk gewonden
onder de groten, dat onder hen rondwaart zodat harten smelten en struikelblokken talrijk worden.
Wanneer een mens door een bedreiging van dit kaliber in het nauw gebracht wordt, zoekt hij een
uitwijkmogelijkheid. De Jeruzalemmers die in de stad opgesloten zitten zoeken een uitgang in dit geval
een poort om eg te komen, een poort om hun vege lijf te redden, maar tevergeefs. De vijand is er op
bedacht. Hij heeft juist bij de poorten versterkingen aangebracht. In plaats van te vluchten voor de
dreigende dood lijkt men hem in de armen te lopen. Ezechiël 21:20 Ik heb bij al hun poorten een zwaard
ter slachting gezet. Ach, het is gemaakt om te glinsteren, gepolijst om te slachten! Ondanks de dreiging
die hiervan uit gaat voor Zijn volk stimuleert de HEERE de profeet om de rug recht te houden en de
vernietigende kracht van het zwaard te ondersteunen door lijfelijk naar rechts en naar links te stappen
als het ware om de slagkracht naar rechts en links uit te breiden. Ezechiël 21:21 Wees vastberaden, naar
rechts, op de plaats, naar links, waarheen u ook maar kijkt. Wanneer we dit lezen verbaast het niet dat
een zeer kleine groep mensen uit Jeruzalem dit geweld overleefd hebben. Zo’n zes- zevenhonderd
mensen worden geteld die als ballingen de stad verlaten en naar Babel gevoerd worden. Dat is niet veel
wanneer je bedenkt dat een ommuurde stad een plaats was waar men in tijden van oorlog een veilig
heenkomen zocht. Toegegeven een groep arme mensen bleef achter. Maar onder de ballingen bevonden

zich ook nog eens de mensen die al waren overgelopen naar de vijand en het op die manier hadden
overleefd. Jeremia 52:30 In het drieëntwintigste regeringsjaar van Nebukadrezar voerde Nebuzaradan,
de bevelhebber van de lijfwacht, van de Judeeërs zevenhonderdvijfenveertig personen in ballingschap.
We hadden al verteld dat het niet alleen de profeet is die de emoties kent van schrik en medelijden maar
ook van het aanzetten tot geweld. Ezechiël verbeeldt de gevoelens van de HEERE. Het is God Zelf Die
aangedaan is door het lijden van Zijn volk, maar er ondanks alles aan vasthoudt en het uitvoert tot de
laatste snik. Als leider van de wereld – God van gerechtigheid en barmhartigheid – moet Hij wel over een
zachte maar ook een harde kant beschikken. God Zelf klapt ook in de handen. Het geweld gaat van Hem
uit. Ezechiël 21:22 Ook Ik zal Mijn handen ineenslaan, Ik zal Mijn grimmigheid op u doen rusten. Ík, de
HEERE, heb gesproken.
Zo’n zes- zevenhonderd mensen worden geteld die als ballingen de stad verlaten en naar Babel
gevoerd worden.
De profetische handeling
Ezechiël is misschien wel de kampioen van de profetische handeling. De profetische handeling vergroot
de variatie in de manier waarop God Zijn boodschap over het voetlicht brengt. Die variatie is bij Ezechiël
bijzonder groot; van puzzel, metafoor, profetische handeling en visioen, maar ook het directie feitelijke
spreken over een historische situatie tot een mimevoorstelling. Vaak lokt de handeling een reactie of een
vraag van de omstanders uit waardoor Ezechiël zich vrij kan voelen de bijbehorende profetie te laten
horen. Een profetische handeling is een door God opgedragen lijfelijke reactie op een bepaalde profetie.
Een ‘door God opgedragen lijfelijke reactie’ is niet onbelangrijk in dit verband. Het gaat niet om een
natuurlijke reactie van de profeet op een profetie. De emotie die het bij de profeet teweeg brengt is
gespeeld. Dit wil ook weer niet zeggen dat Ezechiël onoprecht is. Maar de belangrijkste drijfveer is de
opdracht van God om te zuchten of in de handen te klappen enz. In Ezechiël 21 komen we er zo al vijf
tegen: Gods Woorden laten stromen in een bepaalde richting, schreeuwen, gebroken en terneer
geslagen, op de heup slaan, zuchten en in de handen klappen. In de rest van Ezechiël komen we de
profetische handeling ook nog regelmatig tegen.
Profetische handelingen
Ezechiël 3:24
Ezechiël 3:26
Ezechiël 4:1
Ezechiël 4:2
Ezechiël 4:3

Ezechiël 4:4,5

Toen kwam de Geest in mij en deed mij op mijn voeten staan. Hij sprak met mij
en zei tegen mij: Ga naar binnen, sluit u op binnen in uw huis.
Uw tong zal Ik aan uw gehemelte doen kleven, zodat u stom wordt en u voor hen
niet kunt zijn als iemand die bestraft, want zij zijn een opstandig huis!
En u, mensenkind, neem u een tegel, leg die vóór u neer en teken daarop een
stad, Jeruzalem.
Sla het beleg ervoor, bouw er een schans tegen, werp er een belegeringsdam
tegenaan, stel legerkampen ertegen op en zet er rondom stormrammen tegen in.
En u, neem u een ijzeren bakplaat en zet die als een ijzeren muur tussen u en de
stad. Houd dan uw blik er vast op gericht: zo raakt zij in belegering en zult u haar
belegeren. Dit is een teken voor het huis van Israël.
En u, ga op uw linkerzij liggen en leg daarop de ongerechtigheid van het huis van
Israël. Zoveel dagen als u erop ligt, zult u hun ongerechtigheid dragen.

Ezechiël 4:6

Ezechiël 4:7
Ezechiël 4:8
Ezechiël 4:9

Ezechiël 5:1

Ezechiël 5:2

Ezechiël 5:3
Ezechiël 5:4

Ezechiël 12:3-16

Ezechiël 12:17,18
Ezechiël 21
Ezechiël 24:15-24

Ezechiël 37:15-28

En Ík leg u de jaren van hun ongerechtigheid op overeenkomstig het aantal
dagen: driehonderdnegentig dagen dat u de ongerechtigheid van het huis van
Israël dragen zult.
6 Hebt u dit voltooid, dan moet u vervolgens op uw rechterzij gaan liggen. Dan
zult u veertig dagen de ongerechtigheid van het huis van Juda dragen. Voor elk
jaar leg Ik u een dag op.
En u zult uw blik richten op de belegering van Jeruzalem, terwijl u er met uw
ontblote arm tegen profeteert.
En zie, Ik zal touwen om u heen slaan, zodat u zich niet kunt omkeren van uw ene
zij op uw andere zij, totdat u de dagen van uw belegering hebt voltooid.
En u, neem u tarwe, gerst, bonen, linzen, gierst en spelt. Doe die dan in één pot
en maak daarvan voor uzelf brood. Het aantal dagen dat u op uw zij ligt,
driehonderdnegentig dagen, moet u dat eten.
En u, mensenkind, neem u een scherp zwaard. U moet dat voor uzelf als
kappersscheermes gebruiken, en dat over uw hoofd en over uw baard laten gaan.
Daarna moet u voor uzelf een weegschaal nemen en de haren verdelen.
Een derde deel moet u midden in de stad met vuur verbranden als de dagen van
de belegering voorbij zijn, en een derde moet u nemen en met het zwaard
daaromheen slaan, en een derde in de wind verstrooien, en Ik zal het zwaard
achter hen trekken.
Een klein aantal daarvan moet u dan nemen en in de punten van uw mantel
binden.
Dan moet u er nog meer van nemen en deze midden in het vuur werpen en die
met vuur verbranden. Daaruit zal een vuur voortkomen tegen heel het huis van
Israël.
En u, mensenkind, maak voor uzelf bagage voor de ballingschap gereed en ga
voor hun ogen overdag in ballingschap: voor hun ogen moet u vanuit uw
woonplaats naar een andere plaats in ballingschap gaan. Misschien zullen zij
inzien dat zij een opstandig huis zijn.
Het woord van de HEERE kwam tot mij: Mensenkind, uw brood zult u eten met
beving en uw water zult u drinken met siddering en vol bezorgdheid.
De profetische handelingen van Ezechiël 21
Het woord van de HEERE kwam tot mij: Mensenkind, zie, Ik ga haar die de lust van
uw ogen is, door een plotselinge slag van u wegnemen. Toch mag u geen rouw
bedrijven, u mag niet huilen en geen traan laten. Kerm in stilte, u mag geen rouw
over de dode bedrijven. Bind uw tulband om en doe uw schoenen aan uw voeten;
u mag uw baard en snor niet bedekken en van het brood dat mensen u brengen,
mag u niet eten.
Het woord van de HEERE kwam tot mij: En u, mensenkind, neem een stuk hout
voor uzelf en schrijf daarop: Voor Juda, en voor de Israëlieten, zijn metgezellen.
Neem dan een ander stuk hout en schrijf daarop: Voor Jozef, het stuk hout van
Efraïm, en van heel het huis van Israël, zijn metgezellen. Breng ze dan bij elkaar,
het ene bij het andere, tot één stuk hout, zodat ze in uw hand één worden

Nebukadnessar trekt met een groot leger richting het zuiden
De metafoor over het vuur in het Zuiden en de verklaring daarvan – over de aanval op Jeruzalem waar
goed en kwaad er aan moet geloven – heeft de sensatie van actualiteit. Dit is bijna geen profetie over

dingen die in de toekomst zullen gebeuren; eerder lijkt het startschot voor de aanval gegeven te worden.
Dat wordt nog eens versterkt door het zwaardlied waar in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk
wordt dat het menens is. Voeg daar nog bij de inwendige roerselen die dit gebeuren te weeg brengt bij
de profeet en de HEERE en het is duidelijk dat de tijd waarop deze woorden in werkelijkheid worden
omgezet zeer dichtbij is. Sterker, het is zover. Terwijl de profetie bezig is uitgesproken te worden wordt
een troepenbeweging zichtbaar in Babel. De vijandelijk strijdmacht zet zich in beweging en nadert
Damascus. Het is nog even de vraag – aangezien bij Damascus de wegen uiteengaan – welke weg
Nebukadnessar zal kiezen. Rechtsaf gaat in de richting van Jeruzalem en linksaf in de richting van Rabba
van de Ammonieten. De bevolking van Jeruzalem en Rabba verkeert in spanning. Ezechiël moet van God
een wegsplitsing tekenen en er een handwijzer bijzetten met daarop de naam Jeruzalem. Ezechiël
21:23,24 Het woord van de HEERE kwam tot mij: En u, mensenkind, teken voor uzelf twee wegen
waarlangs het zwaard van de koning van Babel kan komen. Ze moeten beide uit één land voortkomen.
Plaats dan een wegwijzer en plaats hem aan het begin van de weg naar de stad. Men vermoedt dat het
gaat om het jaar 589 v Chr. Een jaar eerder was er in Jeruzalem een internationale conferentie met
allerlei landen uit de omgeving van Jeruzalem. Men wilde een vuist maken tegen Babel. De
initiatiefnemer was Jeruzalem want daar vond de conferentie plaats. God was geen voorstander van
deze opstand. De HEERE liet de profeet Jeremia jukken uitdelen aan de afgevaardigden van alle
betrokken landen. De boodschap was duidelijk. Onderwerp u aan het juk van Babel. Jeremia 27:2,3 Zo
heeft de HEERE tegen mij gezegd: Maak u banden en jukken en leg die op uw nek, en stuur ze naar de
koning van Edom, naar de koning van Moab, naar de koning van de Ammonieten, naar de koning van
Tyrus en naar de koning van Sidon, door de hand van de gezanten die naar Jeruzalem komen naar
Zedekia, de koning van Juda. Blijkbaar zag Nebukadnessar – die zijn spionnen vermoedelijk overal had –
Jeruzalem en Rabba als de broeinesten van de opstand. De koning liet het er niet bij zitten en trok op
met een groot leger om de opstandige volken een lesje te leren. Ezechiël 21:25 U moet een weg tekenen
waarlangs het zwaard kan binnenkomen tegen Rabba van de Ammonieten en tegen Juda met het
versterkte Jeruzalem. Blijkbaar wist de koning van Babel niet precies wie van de twee hij het eerst moest
aanpakken. Via de profeet Ezechiël maakt de HEERE duidelijk dat Hij de zaak aanstuurt. Nebukadnessar
was zich niet bewust van de leidende rol van Israëls God. Hij probeer op geheel eigen wijze te
achterhalen welke afslag hij moest kiezen. Moest hij naar links – Rabba – of naar rechts, Jeruzalem? Hij
vroeg daarvoor een generaal en een priester en een offeraar. Nebukadnessar ging inderdaad niet over
een nacht ijs. Hij wilde dat alle signalen een bepaalde kant uitwezen. In een pijlkoker werden een paar
pijlen gemarkeerd. Jeruzalem werd getrokken. De priester gehuld in het beeld van de god wees ook in
die richting. Tenslotte leverde het bekijken van een lever ook de zelfde uitslag op. Het werd Jeruzalem.
Ezechiël 21:26 Want de koning van Babel zal bij de splitsing van de weg staan, aan het begin van de twee
wegen, om waarzeggerij te plegen. Hij zal zijn pijlen schudden, hij zal de afgodsbeeldjes om raad vragen
en de lever bezien. Het werd Jeruzalem en de grote stoet aan soldaten en stormrammen en schansen
werden gevoerd over de weg die naar Jeruzalem leidde. Ezechiël 21:27 In zijn rechterhand zal de
waarzeggerij over Jeruzalem zijn: om er stormrammen neer te zetten, de mond te openen met een
strijdkreet, luid geschreeuw aan te heffen, stormrammen neer te zetten tegen de poorten, een
belegeringsdam op te werpen, een schans te bouwen.
Een jaar eerder was er in Jeruzalem een internationale conferentie met allerlei landen uit de
omgeving van Jeruzalem. Men wilde een vuist maken tegen Babel.

Israël en koning Sedekia hebben het geheel aan zichzelf te danken
Nebukadnessar is op weg naar de belegering van Jeruzalem. Het zal hem maar liefst twee jaar kosten
voordat hij de stad kan binnenvallen. Hieruit komt naar voren hoezeer hij gebeten is op die stad en zijn
koning Sedekia. Hij had NB met koning Sedekia een verbond gesloten. Nebukadnessar had de koning
plechtig met de hand op de Bijbel en onder aanroeping van Gods Naam – oftewel onder ede – laten
verplichten loyaal te zijn aan Babel. Die eed was de bevolking van Jeruzalem niet ontgaan. Ze beriepen
zich er op. Nebkadnessar die met zijn leger optrok in de richting van Jeruzalem, dat moest een vergissing
zijn. Had de koning niet een verbond met de koning van Juda. Wederzijds hadden ze dure eden van
trouw gezworen. Ezechiël 21:28 Al zal het voor hen als een valse voorspelling in hun ogen zijn – zij
hadden hun immers eden van trouw gezworen – dan zal hij zelf de ongerechtigheid in herinnering
brengen waarvoor zij gegrepen worden. Waar de bevolking van Jeruzalem gemakshalve aan voorbijziet is
de conferentie in Jeruzalem waar Sedekia samen met de andere vorsten een pact wilde sluiten om zich
van de knellende band van Babel te ontdoen. Ook deden ze net alsof hun neus bloedde wat Egypte
betrof. Want voordat hij snode plannen ontwikkelde richting Babel sloot Sedekia een verbond met
Egypte. Egypte zou Jeruzalem te hulp schieten in tijden van gevaar. Ezechiël 21:29 Daarom, zo zegt de
Heere HEERE: Omdat u zich uw ongerechtigheid in herinnering brengt, waardoor uw overtredingen
openbaar worden en uw zonden gezien worden in al uw daden; omdat men zich u herinnert, zult u met
harde hand gegrepen worden. Hoezo een eed van trouw? Hoe trouw was koning Sedekia nou helemaal?
Nou helemaal niet. Wij kunnen ons als mensen misschien voorstellen dat de koning van Israël wat
minder serieus omgaat met zijn ja-woord aan een buitenlandse vorst, maar de HEERE is hier
buitengewoon boos over. Op allerlei plaatsen in Ezechiël komt aan het licht dat God dit onvergeeflijk
vindt, ja zeggen en nee doen. Hij heeft NB gezworen bij de Naam van God. Ezechiël 21:30 Wat u betreft,
onheilige, goddeloze vorst van Israël, wiens dag gekomen is in de tijd van uiterste ongerechtigheid.
Koning Zedekia had het totaal verbruid bij God. Het kan best zijn dat hij tegen het eind van zijn regering
de touwtjes kwijt was en dat anderen feitelijk de macht vormden, dat neemt niet weg dat hij wat God
betreft een overtreder van Gods geboden was en verder totaal onbetrouwbaar. De afgodendienst tierde
welig. Ook luisterde hij niet naar een welgemeend advies van de kant van God om zich over te geven aan
Babel. Op een gegeven moment heeft de HEERE het helemaal gehad met koning Sedekia en dat merken
wij ook bij Ezechiël 21:31 zo zegt de Heere HEERE: Doe die tulband weg en zet die kroon af! Niets blijft
hetzelfde! Wie nederig is, zal Ik verheffen, en wie hoogmoedig is, zal Ik vernederen. God trekt de koning
de kroon van het hoofd. Sedekia heeft dit aan zichzelf te danken en aan niemand anders. Zijn rol is
volledig uitgespeeld. Hij probeert nog via een sluipweg weg te komen uit de belegerde stad – maar
onderweg wordt hij op zijn vlucht in zijn nekvel gegrepen. Hij wordt gevangen naar Ribla gevoerd, waar
zijn zonen voor zijn ogen worden gedood. Daarna wordt hij blind gemaakt en weggevoerd naar de
gevangenis in Babel. Daar is hij nooit meer uitgekomen.
Hoe trouw was koning Sedekia nou helemaal? Nou helemaal niet.
Met koning Jojachin liep het veel gunstiger af dan met Sedekia
Hoe anders – wat dit betreft – is het lot van zijn voorganger die kort na zijn aanstelling als koning door
Nebukadnessar is weggevoerd. Die was wel zo verstandig de poorten te openen maar werd desondanks
afgezet als koning en weggevoerd met tienduizenden andere mensen uit de hogere lagen van de
bevolking. Dat was in 597 v Chr. Een wegvoering waar ook de profeet Ezechiël deel van uitmaakte.
Koning Jojachin werd in de gevangenis gezet maar hem werd later gratie verleend. Hij werd in die zin in

ere hersteld. Na de periode van gevangenschap in Babel mocht hij aan de tafel van de koning eten tot
het eind van zijn leven. Jeremia 52:31-34 Het gebeurde in het zevenendertigste jaar van de ballingschap
van Jojachin, de koning van Juda, in de twaalfde maand, op de vijfentwintigste van de maand, dat EvilMerodach, de koning van Babel, in het eerste jaar van zijn koningschap, Jojachin, de koning van Juda,
gratie verleende en hem uit de gevangenis haalde. Hij sprak vriendelijk met hem en stelde zijn zetel boven
de zetel van de koningen die met hem in Babel waren. Jojachin legde zijn gevangeniskleren af en
gebruikte steeds de maaltijd bij hem, al de dagen van zijn leven. En wat betreft zijn levensonderhoud: een
voortdurend levensonderhoud werd hem door de koning van Babel verstrekt, een dagelijkse hoeveelheid,
tot de dag van zijn dood, al de dagen van zijn leven. Koning Nebukadnessar had overigens zelf Sedekia
aangesteld als opvolger van Jojachin. Hij had hem die mooie naam Sedekia – waarin het woord
gerechtigheid verwerkt was – NB zelf gegeven maar rechtvaardig was deze koning zeker niet. God
herstelde Jojachin in ere terwijl hij Sedekia diep vernederde. De HEERE heeft niet voor niets gezegd: Wie
nederig is, zal Ik verheffen, en wie hoogmoedig is, zal Ik vernederen. Het werd zelfs nog een graad erger
voor Sedekia. Sedekia was een zoon van Josia een nakomeling van David. Maar de lijn naar de Messias
uit het huis van David zou niet over hem lopen, maar wel over Jojachin. Wanneer we letten op het
geslachtsregister van de Heere Jezus, is de naam van Sedekia er helemaal tussen uit genomen door God.
De lijn van David loopt over Jojachin = Jechonia. Matteus 1:11,12 Josia verwekte Jechonia en zijn broers,
ten tijde van de Babylonische ballingschap. Na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonia Sealthiël,
Sealthiël verwekte Zerubbabel; Sedekia was de laatste koning van Israël, maar God telt hem niet mee.
God ziet Jojachin als de laatste koning van Israël. De eerstvolgende koning is onze Heere Jezus Christus.
Ezechiël 21:32 Omkeren, omkeren, omkeren zal Ik die! Ja, dat wat er was, zal er niet meer zijn, totdat Hij
komt Die er recht op heeft, en Hem zal Ik het geven! Jezus Christus is Degene die er recht op heeft. Hij is
de Zoon van David, onze Heere en koning. Uiteindelijk is de voorzegging van Jakob over zijn zoon Juda
natuurlijk van toepassing op onze Heere, de Zoon van David. Genesis 49:10 Juda is een leeuwenwelp; van
je prooi ben je opgestaan, mijn zoon. Hij heeft zich gekromd, zich als een leeuw neergelegd, als een
leeuwin; wie zal hem doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heersersstaf van
tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Hem zullen de volken gehoorzamen. In Ezechiël 21 wordt driemaal
verwezen naar deze verzen. In die zin kijkt God terug, maar ook vooruit naar de tijd dat de Messias zal
komen. Totdat Hij komt die er recht op heeft. Onze Heere Jezus Christus heeft recht op de troon want Hij
is rechtvaardig en barmhartig.
Wie nederig is, zal Ik verheffen, en wie hoogmoedig is, zal Ik vernederen, zegt de HEERE
En Ammon dan? Ammon gaat er ook aan.
Een kant van onze Heere waar we wat minder mee vertrouwd zijn is dat ‘Hij komt om te oordelen de
levenden en de doden.’ De apostolische Geloofsbelijdenis is er overigens niet onduidelijk over. Het is de
roede van Mijn zoon, die elk hout versmaadt, zegt God. In Psalm 2 en 110 krijgen we oog voor deze kant
van onze Heere. Psalm 2:7-9 Ik zal het besluit bekendmaken: De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent
Mijn Zoon, Ík heb U heden verwekt. Eis van Mij en Ik zal U de heidenvolken als Uw eigendom geven, de
einden der aarde als Uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, U zult hen in stukken slaan
als aardewerk. In Ezechiël 21 zien we de wrekende kant van onze Heere. Niet alleen moet het volk van
God het bijzondere zwaar ontgelden, maar ook Ammon wordt niet ontzien. Dat zwaard dat stevig zal
huishouden onder Gods eigen volk, zal ook Ammon in het hart treffen. Ezechiël 21:33 En u, mensenkind,
profeteer, en zeg: Zo zegt de Heere HEERE over de Ammonieten en over hun gesmaad. Zeg dan: Het

zwaard, het zwaard is getrokken voor een slachting, gepolijst om toe te slaan, om te glinsteren,
Misschien hebben zij hoop geput uit de uitslag van de leverschouw en de pijlen uit de koker en het
orakel van de priester. Nebukadnessar koos de weg naar Jeruzalem en niet die naar Rabba. Opgelucht
haalde men adem. Gelukkig. Het vonnis was afgewend. Maar daarin zou men zich ernstig vergissen. God
spreekt het volk van Ammon en zijn koning persoonlijk aan. Ezechiël 21:34 terwijl men voor u een vals
visioen zag, terwijl men u leugen voorspelde, om u op de nek te zetten van onheilige goddelozen, van wie
de dag gekomen is in de tijd van uiterste ongerechtigheid. Ammon heeft een onfrisse rol gespeeld bij de
verwoesting van Jeruzalem. Ze hebben zich niet alleen overgegeven aan leedvermaak over Gods volk,
maar ze hebben ook geprobeerd dat wat er nog van Israël over was in hun greep te krijgen. Dat weten
we toevallig. De groep waar Jeremia deel van uitmaakte in Ziklag onder leiding van Gedalja werd door
een zekere Ismaël – een prins uit de familie van David en oud legeroverste van Israëls troepen –
overvallen. Gedalja werd vermoord en de groep werd aanvankelijk weggevoerd naar Ammon. Ware het
niet dat andere legeroversten er lucht van kregen en de groep uit de handen van Ismaël bevrijdden,
anders waren ze naar Ammon weggevoerd. God wil met Ammon afrekenen in eigen land. Ezechiël
21:35 Doe uw zwaard terug in zijn schede! Op de plaats waar u geschapen werd, in het land van uw
oorsprong, zal Ik u berechten. Naast het oordeel over Israël is er altijd sprake van het vonnis over de
volken. In Jeremia, maar ook in Ezechiël en ook in Amos en Jesaja zien we dat het vonnis over Israël
wordt gevolgd door het vonnis over de volken. God ontziet zijn eigen volk niet, zeker, maar ook de
andere volken worden veroordeeld volgens dezelfde beginselen van gerechtigheid en barmhartigheid.
Ezechiël 21:36 Ik zal over u Mijn gramschap uitstorten, Ik zal met het vuur van Mijn verbolgenheid op u
blazen. Ik zal u geven in de hand van brute mannen, die verderf smeden. Er is een verschil tussen Israël en
de volken, al zit hem dat misschien niet direct in de harde aanpak. Ook Israël wordt hard aangepakt. De
verwoesting van Jeruzalem en de ballingschap liegen er niet om. Maar er is een verschil. God gaat met
Israël verder. Goed noem het ‘de heilige rest’, het is een elementair onderdeel van Gods volk, waarmee
de HEERE de draad na verloop van tijd weer oppakt. Zij gaan de ballingschap in, maar niet zonder de
belofte van herstel voor land en volk en een nieuw verbond. Dat ligt anders voor Ammon. Van Ammon
blijft niets meer over. Het volk Israël bestaat nog steeds. Het volk Ammon is in vergetelheid geraakt.
Ezechiël 21:37 U zult het vuur tot voedsel zijn, in het midden van het land zal uw bloed zijn. Men zal zich u
niet meer herinneren, want Ík, de HEERE, heb gesproken.
Het volk Israël bestaat nog steeds. Het volk Ammon is in vergetelheid geraakt.
1 Het woord van de HEERE
kwam tot mij: 2 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.

3 Zeg tegen het woud van het
elke jonge boom en elke dorre
Zuiderland: Hoor het woord van boom
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.

7 Mensenkind, richt uw gezicht
op Jeruzalem, laat uw woorden
stromen tegen de
heiligdommen en profeteer
tegen het land van Israël.

8 Zeg tegen het land van Israël:
Zo zegt de HEERE: Zie, Ik zál u,
Ik zal Mijn zwaard uit zijn
schede trekken

en van u de rechtvaardige en de
goddeloze uitroeien.

11 En u, mensenkind, zucht! U
moet voor hun ogen zuchten,
gebroken en terneergeslagen.

15 Om een slachting aan te
richten is het gescherpt. Om
het te laten glinsteren is het
gepolijst.

17 Schreeuw het uit en weeklaag,
mensenkind, want het is tegen
Mijn volk gericht, het is tegen alle
vorsten van Israël gericht.

Sla daarom op uw heup,
18 want er is beproeving. Wat
dan als ook de roede die
versmaadt, er niet meer zal
zijn? spreekt de Heere HEERE.

19 En u, mensenkind,
profeteer, en sla uw handen
ineen. Verdubbeld zal het
zwaard worden,
verdrievoudigd.

24 En u, mensenkind, teken voor
uzelf twee wegen waarlangs het
zwaard van de koning van Babel
kan komen. Ze moeten beide uit
één land voortkomen.

Plaats dan een wegwijzer en
plaats hem aan het begin van
de weg naar de stad.

26 Want de koning van Babel
zal bij de splitsing van de weg
staan, aan het begin van de
twee wegen, om waarzeggerij
te plegen. Hij zal zijn pijlen
schudden,

hij zal de afgodsbeeldjes om raad
vragen

en de lever bezien.

27 In zijn rechterhand zal de
waarzeggerij over Jeruzalem
zijn: om er stormrammen neer
te zetten, de mond te openen
met een strijdkreet, luid
geschreeuw aan te heffen,
stormrammen neer te zetten
tegen de poorten, een
belegeringsdam op te werpen,
een schans te bouwen.

31 zo zegt de Heere HEERE: Doe
die tulband weg en zet die kroon
af! Niets blijft hetzelfde!

Wie nederig is, zal Ik verheffen,
en wie hoogmoedig is, zal Ik
vernederen.

32 Omkeren, omkeren,
omkeren zal Ik die! Ja, dat wat
er was, zal er niet meer zijn,

33 En u, mensenkind, profeteer,
en zeg: Zo zegt de Heere HEERE
over de Ammonieten en over

totdat Hij komt Die er recht op
heeft, en Hem zal Ik het geven!

hun gesmaad. Zeg dan: Het
zwaard, het zwaard is getrokken
voor een slachting, gepolijst om
toe te slaan, om te glinsteren,

