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Joods-christelijke toekomstverwachting vanuit Ezechiël.
Het hele verhaal. Deel 1

Ezechiël 33-35

Wie is Ezechiël?
Ezechiël is van priesterlijke huize. Vermoedelijk stamt hij af van de hogepriesterlijke lijn van Zadok.
Zijn vader heet Buzi. Ezechiël 1:2,3 Op de vijfde van de maand – het was het vijfde jaar van de
ballingschap van koning Jojachin – kwam het woord van de HEERE uitdrukkelijk tot Ezechiël, de zoon
van Buzi, de priester, in het land van de Chaldeeën bij de rivier de Kebar, en de hand van de HEERE
was daar op hem. Hij heeft in Jeruzalem gewoond tot zijn 25ste. Ezechiël is weggevoerd met de
ballingschap onder koning Jojachin. Dat was in 597 v Chr. Dat was een relatief grote wegvoering. Alle
mensen die iets voorstelden en een bedreiging zouden kunnen vormen voor Babel werden
meegenomen door koning Nebukadnessar, waaronder de koning en zijn moeder. Het betrof een
wegvoering van een kleine twintigduizend mensen. 2 Koningen 24:15-16 Ezechiël woonde onder de
ballingen aan de oever van de rivier de Kebar dicht bij Babel, zo’n 1000 km van Jeruzalem. Hij werd
geroepen 5 jaar na de ballingschap. Dat was dus in 592 v Chr. Vier jaar voor de belegering en zes jaar
vóór de val van Jeruzalem. Ezechiël was vermoedelijk zo’n 30 jaar toen hij geroepen werd. Priesters
begonnen op die leeftijd met hun officiële dienst aan de HEERE in de tempel. De naam Ezechiël
betekent God is sterk. De datum van zijn ballingschap – 597 v Chr. – is voor Ezechiël het vaste punt bij
al zijn dateringen, zo ook die in Ezechiël 40. Het tempelvisioen ontving de profeet 25 jaar na de
wegvoering dus in 572 v Chr. Ezechiël 40:1 In het vijfentwintigste jaar van onze ballingschap, aan het
begin van het jaar, op de tiende van de maand, in het veertiende jaar nadat de stad was verslagen,
op diezelfde dag was de hand van de HEERE op mij en bracht Hij mij erheen. Jeruzalem was dus
gevallen 14 jaar vóór het tempelvisioen in 586 v Chr. De profeet Ezechiël werkte in dezelfde tijd als
de profeet Jeremia en Daniël. Hun publieke optreden overlapte dat van de ander. Het is opmerkelijk
dat Jeremia – die in Jeruzalem woonde waar hij later gevangen zat in de paleistuin – profetieën
ontvangt over Jeruzalem en Juda. De profetieën die Ezechiël van God ontving, zijn ook heel sterk op
Jeruzalem betrokken.
De ballingen werden 1000 km van huis en haard weggevoerd naar een plaats dichtbij Babel.

Ezechiël wordt door God met stomheid geslagen totdat Jeruzalem gevallen is.
Iedereen is het er wel zo ongeveer over eens dat met hoofdstuk 33 een nieuwe bladzijde in de
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profetieën van Ezechiël wordt opgeslagen. Het boek Ezechiël wordt om die reden in twee stukken
verdeeld; vóór de val en na de val van Jeruzalem. Vermoedelijk betekende Jeruzalem zo veel voor de
ballingen dat de val van Jeruzalem vóór die tijd gewoon onbespreekbaar was. Zelfs voor Ezechiël was
het vermoedelijk geen uitgemaakte zaak. Staat de stad er werkelijk zo beroerd voor? Zijn de mensen
dan echt zo slecht? God heeft de profeet – in een visioen – persoonlijk een kijkje laten nemen in de
stad om hem te laten zien hoe zwaar het verval was, alleen al in religieus opzicht. Ezechiël 8-11 Toch
was de boodschap niet of nauwelijks aan de man te brengen. God had Ezechiël – Ezechiël 3 – al tot
wachter geroepen. Vermoedelijk vanwege de enorme tegenstand die de profeet bij de boodschap
ondervond, koos de HEERE ervoor om Ezechiël met stomheid te slaan. Hij kon niet meer praten.
Ezechiël 3:25-26 En wat u betreft, mensenkind, zie, zij zouden touwen om u heen slaan en u daarmee
binden. Daarom moet u zich niet in hun midden begeven. 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! God maakte het in het begin dus feitelijk onmogelijk voor Ezechiël om als wachter op
te treden. Ezechiël 3:25-26 In plaats van te spreken maakt de profeet in opdracht van God een soort
van maquette van Jeruzalem als belegerde stad en beeldde hij – in wat hij at en met de beweging van
zijn armen en de positie die hij innam – het beleg van de stad uit. Er was geen verbaal contact tussen
de profeet en de ballingen die in zijn huis kwamen, behalve als de HEERE hem een profetie gaf uit te
spreken. Want dat was duidelijk – Ezechiël was met stomheid geslagen door God – maar God zou
telkens wanneer Hij een openbaring wilde geven, de mond van de profeet openen. Dat zegt de
HEERE ook met zoveel woorden in Ezechiël 3:27 Maar als Ik met u spreek, zal Ik uw mond openen en
zult u tegen hen zeggen: Zo zegt de Heere HEERE: Wie luistert, laat hij luisteren. Wie dat nalaat, laat
die het maar nalaten, want zij zijn een opstandig huis! Precies op de dag waarop de vrouw van
Ezechiël sterft, voorzegt God dat – wanneer Jeruzalem valt – een vluchteling zal komen die het
bericht zal brengen aan de profeet. Vanaf het moment van de val van de stad – zegt de HEERE – zal
de stomheid van Ezechiël tot het verleden behoren. God zal zijn mond openen. Voor de ballingen is
Jeruzalem als een dierbaar familielid. Dat mag dan zo zijn, God heeft via Ezechiël altijd gezegd dat
Jeruzalem verwoest zal worden. Het bewijs wordt geleverd als de vluchteling het bericht van
Jeruzalems val meldt. Ezechiël 24:25-27 Wat u betreft, mensenkind, zal het niet zo zijn op de dag dat
Ik hun kracht, de luister waarin zij zich verblijden, de lust van hun ogen, de verkwikking van hun ziel,
hun zonen en hun dochters, van hen wegneem, dat op die dag iemand die ontkomen is, bij u zal
komen om dat uw oren te laten horen? Op die dag zal uw mond met die van hem die ontkomen is,
geopend worden, zodat u zult spreken en niet langer stom zijn. Zo zult u voor hen een wonderteken
zijn. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben.
In het twaalfde jaar van onze ballingschap. Iemand uit Jeruzalem zei: De stad is verslagen.

De HEERE spreekt via de profeet Ezechiël een toekomstverwachting uit die perspectief biedt.
Beide zaken worden in dit hoofdstuk – dat een nieuwe bladzijde opslaat in Ezechiël naar de toekomst
– genoemd. In het jaar 586 v Chr. is het zover. Een vluchteling die uit Jeruzalem ontkomen is, meldt
de val van de stad. Ezechiël 33:21 Het gebeurde in het twaalfde jaar van onze ballingschap, in de
tiende maand, op de vijfde van de maand, dat er iemand die uit Jeruzalem ontkomen was, naar mij
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toe kwam en zei: De stad is verslagen. Vanaf dat moment is het zegel op de mond van Ezechiël
verwijderd. God neemt de stomheid van hem af. Hij kan weer vrijuit praten. Ezechiël 33:22 Nu was
de hand van de HEERE 's avonds op mij geweest, voordat de ontkomene aangekomen was. Hij had
mijn mond geopend voordat hij 's morgens bij mij gekomen was. Zo werd mijn mond geopend en was
ik niet langer stom. Men kan zich afvragen waarom God de mond van de profeet gesloten had.
Behalve de profetieën die Ezechiël van God kreeg, kon hij niet praten. De HEERE heeft dat
vermoedelijk gedaan om de profeet te sparen. Men wilde geen kwaad woord over Jeruzalem horen.
De ballingen namen Ezechiël zijn zienswijze niet in dank af. Ze zouden hem volgens God met touwen
vastgebonden hebben als het anders gegaan was. Als een mens kan praten, zal men vragen ‘Wat hij
er zelf van denkt’. Maar als iemand niet kan praten, kan hij een gebaar maken, maar zijn persoonlijke
mening kan hij niet kwijt. Dat is lastig, maar het helpt wel. God voorkwam op die manier dat de
profeet zich onmogelijk maakte bij zijn volksgenoten en daar zelf zwaar onder te lijden zou hebben.
Maar nu Jeruzalem gevallen is, is het tijd voor een ander soort boodschap. God geeft hoop aan Zijn
volk Israel. De HEERE spreekt via de profeet Ezechiël toekomstverwachtingen uit die perspectief
bieden. Men kijkt er niet alleen van op, men leeft er ook van op. De mensen zijn nu waarschijnlijk
bereid en welwillend naar de profeet te luisteren omdat hij vanaf Ezechiël 33 – na de val van
Jeruzalem – goed nieuws heeft.
De profeet Ezechiël in de Sixtijnse Kapel.

De herders van Israël, de profeet, de hogepriester en de koning.
De eerste hoopvolle profetie van Ezechiël 34 – na de val van Jeruzalem – gaat over de Herder
waarvoor God Zelf gaat zorgen. Het was de woestijntijd waarin het volk zijn eerste ‘herder’ ontving in
de persoon van Mozes. God sprak ‘de tien geboden’ direct tot Zijn volk. Deuteronomium 5:4 Van
aangezicht tot aangezicht heeft de HEERE met u gesproken op de berg, vanuit het midden van het
vuur. Het was de eerste en laatste keer dat het volk Gods Stem direct vanuit de hemel hoorde. Men
was danig onder de indruk van de verschijning van God, een verschijning die gepaard ging met
donkere wolken en bliksem en vuur. Niemand mocht naderen tot de voet van de berg waar God Zich
manifesteerde. Alleen Mozes werd door God persoonlijk geroepen voor een ontmoeting op de berg
de Sinai. Zo pendelde Mozes tussen God en het volk heen en weer. Toen al – in de woestijn – heeft
het volk gevraagd om een profeet. Ze vonden dat toch te heftig om Gods stem zelf te horen. Exodus
20:18,19 En heel het volk was getuige van de donderslagen, de bliksems, het bazuingeschal en de
rokende berg. Toen het volk dit zag, sidderden zij en bleven op een afstand staan. Zij zeiden tegen
Mozes: Spreekt ú met ons, dan zullen wij luisteren, maar laat God niet met ons spreken, anders
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sterven wij. Zo is het gekomen en zo is het ook gebleven. God sprak via Mozes tot Zijn volk en het
volk antwoordde Mozes wat hij tegen God kon zeggen. De eerste profeet was geboren, Mozes. Hij
was trouwens niet de enige ‘herder’ die in de woestijn geboren werd. De tweede verbindende
persoon – tussen God met Zijn volk – was Mozes’ broer Aaron. Hij werd door God geroepen tot
hogepriester. Exodus 40:13-15 U moet Aaron de geheiligde kleding aantrekken, hem zalven, en hem
heiligen, zodat hij Mij als priester kan dienen. Vervolgens moet u zijn zonen naderbij laten komen en
hun de onderkleren aantrekken. Dan moet u hen zalven zoals u hun vader gezalfd hebt, zodat zij Mij
als priester kunnen dienen. En het zal gebeuren dat hun zalving voor hen een eeuwig priesterambt zal
betekenen, al hun generaties door. Met de koning duurde het nog tot na de Richterentijd. Ook wel
enigszins begrijpelijk dat het volk om een koning vroeg. De koning, of beter gezegd een koningshuis
zorgde voor stabiliteit, zo dacht men. De Richterentijd had de curve van een harstslag. Elke nieuwe
Richter moest zorgen voor nieuw elan en nieuw geloof en nieuwe toewijding aan God. Met de dood
van de Richter was de opleving echter ten einde. Een tijd van tegenslag en vervreemding brak aan.
Met een koning hoopte men op een stabiele regering namens God. 1 Samuël 7:5 Samuël – de laatste
Richter – was er persé niet blij mee. Het voelde voor hem als een afwijzing voor de manier waarop hij
invulling had gegeven aan zijn ambt. Maar God zei: ‘Ze hebben u niet afgewezen, maar Mij.’ 1 Samuël
8:7 Toch ging de HEERE akkoord, maar niet voordat Hij het volk via Samuël ernstig gewaarschuwd
had voor de bijwerkingen van een koningentijd. Een daarvan is dat het koningshuis nogal wat geld
kost. 1 Samuël 8:10-22 Het is wellicht niet eens de belangrijkste bijwerking. Een veel ernstiger gevolg
is dat wanneer de koning dwaalt een heel volk op een verkeerd spoor wordt geleid. Dit zijn de
herders van Israël: de profeet, de priester en de koning. Alle drie hebben hevig gefaald.
De herders van Israel dachten vooral aan zichzelf.

God pakt de foute herders hard aan
Dit hoofdstuk gaat over mensen. Het gaat ook over God. De HEERE, de God van de Bijbel heeft
belangrijke zaken toevertrouwd aan mensen. Die mensen doen dit werk – een volk leiden – namens
de HEERE. Mooi werk. Een bijzondere roeping. Belangrijk werk ook. Doen ze hun werk goed dan vaart
een volk daar wel bij. Laat hun werk te wensen over dan hebben vooral de gewone mensen een
probleem. Om een lang verhaal kort te maken, de herders deden hun werk niet goed. Het volk is de
dupe. Om die reden pakt God de leiders hard aan. De HEERE noemt nogmaals in het kort wat Zijn
problemen waren met de herders. Ezechiël 34:7,8 Daarom, herders, hoor het woord van de HEERE!
Zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, voorwaar, omdat Mijn schapen tot een prooi geworden zijn
en Mijn schapen voor alle dieren van het veld tot voedsel geworden zijn, omdat er geen herder is, en
Mijn herders niet naar Mijn schapen gevraagd hebben, maar de herders zichzelf geweid hebben, en
Mijn schapen niet geweid hebben. Wij kijken daar misschien wat raar van op dat iemand zoals
Samuël – tegen het eind van zijn actieve leven – de balans opmaakt. 1 Samuël 11:3 Zie, hier ben ik,
leg getuigenis tegen mij af in de tegenwoordigheid van de HEERE en in de tegenwoordigheid van Zijn
gezalfde: van wie heb ik een rund afgenomen, van wie heb ik een ezel afgenomen, wie heb ik
onderdrukt, wie heb ik mishandeld, uit wiens hand heb ik zwijggeld aangenomen om mijn ogen voor
hem te sluiten? Dan zal ik het u teruggeven. Niet alleen in het Oude Testament was de leider
verantwoording verschuldigd aan God en de mensen. Paulus in het Nieuwe Testament beleeft dat
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net zo. Handelingen 20:32,33 En nu, broeders, ik draag u op aan God en aan het woord van Zijn
genade, aan Hem Die bij machte is om u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de
geheiligden. Ik heb niemands zilver of goud of kleding verlangd. Paulus vindt dit overigens geen
verdienste van zichzelf. Het zou normaal moeten zijn dat iemand die de leiding heeft onbaatzuchtig
de gemeente van God dient. De HEERE God denkt daar ook zo over. Hij gaat Zijn schapen – die
uitgebuit werden – uit de hand van die zogenaamde herders redden. De herders worden hard
aangepakt. Ezechiël 34:9,10 Daarom, herders, hoor het woord van de HEERE! Zo zegt de Heere
HEERE: Zie, Ik zál die herders! Ik eis Mijn schapen op uit hun hand, en doe hen ophouden met het
weiden van de schapen. Die herders zullen zichzelf niet meer weiden en Ik zal Mijn schapen uit hun
mond redden, zodat ze hun niet meer tot voedsel zijn.
Het zwakke versterkt u niet, het afgedwaalde brengt u niet terug en het verlorene zoekt u niet.

God zal een Herder doen opstaan uit het huis van David.
Wanneer er in het Oude Testament sprake is van de herder dan gaat het vooral over God en de
koning. Wanneer er sprake is van de koning gaat het in het bijzonder over koning David. Het ‘toeval’
wil dat hij aanvankelijk ook echt herder was. Hij was de koning naar Gods hart. Met hem – met zijn
huis – heeft God een eeuwig verbond gesloten. Altijd zou er iemand uit het huis van David koning
zijn. Wanneer de koning zich zou misdragen zou de HEERE hem straffen, maar Gods keus voor David
zou blijven. De HEERE zou niet – zoals bij koning Saul – van koningshuis veranderen. Die belofte
vinden we in 2 Samuël en hij wordt uitgesproken door de profeet Nathan. Het is bekend geworden
als de Nathansbelofte. 2 Samuel 7:16 Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig
vaststaan, uw troon zal voor eeuwig zeker zijn. Met de verwoesting van Jeruzalem in 586 v Chr. is een
eind gekomen aan het koningshuis van David. De koning – Zedekia – zit wegens slecht gedrag in
Babel in de gevangenis. Maar God laat het er niet bij zitten. Dit is niet het definitieve einde van het
huis van David. God zal een Herder doen opstaan uit het huis van David. Door Hem zal God de kudde
leiden. Ezechiël 34:23 Ik zal over hen één Herder doen opstaan en Die zal ze weiden: Mijn Knecht
David. Híj zal ze weiden en Híj zal een Herder voor ze zijn.
David mag dan ook misstappen hebben gemaakt. Hij is er wel van teruggekomen en heeft de
consequentie ervan ondergaan. Ondanks zijn zonden en tekortkomingen – Psalm 51 – is de tijd
waarin David koning was over Israël in de hoofden van de Joodse gemeenschap de ideale tijd
geweest voor land en volk. Het volk Israel was verenigd. De twaalf stammen maakten deel uit van het
ene volk. Jeruzalem werd de hoofdstad van het Rijk en wat misschien nog wel het belangrijkste is,
God woonde in Jeruzalem in de tent die koning David provisorisch voor de HEERE ingericht had. Het
was een tijd waarin rechtvaardigheid en barmhartigheid nog redelijk hand in hand gingen. Iedere
Israëliet van hoog tot laag had het goed. Mogelijk wijst iemand op de tijd van Davids opvolger
Salomo als de ideale tijd omdat de tempel werd gebouwd en ‘ieder onder zijn vijgenboom en
wijnstok zat’. Het was zeker een mooie tijd, ook omdat de oorlogen zo goed als gestopt waren. Maar
dan rekenen we het einde van Salomo’s koningschap niet mee waarin hij voor zijn buitenlandse
vrouwen tempels liet bouwen en de toorn van God opriep en wel zodanig dat het Rijk in tweeën
scheurde. De tijd van David is bij nader inzien toch een betere tijd geweest. Die tijd van toen, stelt de
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HEERE in het vooruitzicht, met David als koning en de HEERE als God boven hem. Iemand zoals
koning David zal weer aan de regering komen. Hij zal Gods volk leiden in vrede en recht. De
contouren van het paradijs gaan zich aftekenen en de koning – de Herder met een hoofdletter –
krijgt een goddelijke glans.
Ik zal over hen één Herder doen opstaan en Die zal ze weiden: Mijn Knecht David.

Het gebied en de taak van de vorst van Israel op de nieuwe aarde.
In Ezechiël wordt de bouw van de nieuwe tempel aangekondigd. Deze zal staan in het heilige gebied
dat zich in het centrum van Israel bevindt. De locatie van de tempel is de berg van God. Daaromheen
zal zich het gebied bevinden van de hogepriester en de priesters en daarboven wordt een terrein
ingeruimd voor de andere levieten. Ten zuiden van dit gebied – in de voorstelling van Ezechiël 47 en
48 – is ruimte voor de stad gemaakt het toekomstige Jeruzalem. De koning die ook daar ‘vorst’
genoemd wodt heeft de taak de priesters te voorzien van alles wat nodig is zodat een ordentelijke
offerdienst het hele jaar ruimschoots voorzien is van de dieren en broden en de wijn die aan God
geofferd wordt. De vorst ontvangt belasting van Israel in natura. Voor Hem zijn enkele privileges
weggelegd. Zo is het geoorloofd dat hij – als enige – via de binnenste Oosterpoort tot het
tempelplein mag naderen waar de offers worden gebracht. Daar buigt Hij daar Zijn knieën voor God.
Ook is het de vorst toegestaan om in de buitenste Oosterpoort het gemeenschapsoffer te eten. Op
deze tijd en toezegging grijpt de HEERE vooruit met de woorden van Ezechiël 34:27 En Ik, de HEERE,
zal een God voor ze zijn, en Mijn Knecht David zal Vorst zijn in hun midden. Ík, de HEERE, heb
gesproken. Het is goed voorstelbaar dat de Heere Jezus uit het huis van David de toekomstige positie
van vorst van Israel delegeert aan de andere vorsten uit Davids huis die deel hebben gekregen aan de
opstanding en het leven op de nieuwe aarde. Het Heilige Gebied waarin zich ook de tempel van
Ezechiël bevindt – beslaat een gebied van 25 vierkante km. Het gebied ten Westen en ten Oosten
hiervan is van de Vorst.
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Het Heilige gebied (licht geel) + gebied van de vorst.
De Heere Jezus zegt: ‘Ik ben de Goede Herder’.
Onze gedachten gaan naar de Heere Jezus, de zoon van David, de Zoon van God. Overal waar Hij als
zoon van David optreedt, brengt Hij herstel. Ezechiël 43:24 En Ik, de HEERE, zal een God voor ze zijn,
en Mijn Knecht David zal Vorst zijn in hun midden. Ík, de HEERE, heb gesproken. Feitelijk is het niet
meer goed gekomen met het koningschap van David. Na de ballingschap was het Zerubbabel uit het
huis van David die zoiets werd als stadhouder, maar tot koning schopte hij het niet. Dat wil echter
niet zeggen dat de HEERE de draad van het koningschap niet op het een of andere moment weer zou
oppakken. Mattheus 1:12 Na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonia Sealthiël, Sealthiël
verwekte Zerubbabel; Zerubbabel verwekte Abihud, Abihud verwekte Eljakim, Eljakim verwekte Azor;
Azor verwekte Zadok, Zadok verwekte Achim, Achim verwekte Eliud; Eliud verwekte Eleazar, Eleazar
verwekte Matthan, Matthan verwekte Jakob; Jakob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie
geboren is Jezus, Die Christus genoemd wordt. Niet alleen in het geslachtsregister loopt de stamboom
van Jezus over de lijn van David. Ook bij de aankondiging van de geboorte – van de engel aan Maria –
wordt de Heere Jezus, de Zoon van David genoemd. Lucas 1:32 Hij zal groot zijn en de Zoon van de
Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven.
Wanneer de blinde man bij Jericho – als Jezus toevallig langsloopt – een beroep doet op ‘de zoon van
David’, reageert de Heere en wordt de man genezen. Het koningschap van de Heere is bijzonder. Hij
is namelijk gekomen om te dienen. In de dienende wijze waarop Hij het Koningschap uitoefent zit
zelfs ‘Zijn leven voor de mensen als losprijs geven’ besloten. Marcus 10:45 Want ook de Zoon des
mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs
voor velen. Nog meer bijzonder dan de vereenzelviging met de zoon van David, is het gegeven dat de
Heere Jezus Zich de titel ‘Goede Herder’ toeëigent. Johannes 10:11 Ik ben de goede Herder; de goede
herder geeft zijn leven voor de schapen. Daarmee claimt de Heere dat Hij de Herder is die van
Godswege aan Zijn volk Israel gegeven is. In het Oude, maar ook het Nieuwe Testament is de
metafoor Herder een belangrijke beeld van Gods liefderijke zorg voor Zijn volk. De Heere zorgt er
voor dat we leven hebben en overvloed. Ook beschermt Hij ons tegen onze vijanden. Die liefde gaat
zover dat de Heere bereid is om – als het moet – Zijn leven voor de schapen te geven. Hierin zie je
ook werkelijk dat Hij de Herder is. Een huurling zou zoiets nooit over hebben voor de kudde. De
schapen zijn niet van hem. Hij vlucht. Maar de Heere Jezus is de Goede Herder. De schapen kennen
Zijn stem. Het is Johannes 10 waarin de Heere Jezus op verschillende manieren laat zien dat Hij de
Herder is en niemand anders. Ook zit hier – voor ons christenen uit de volken – in dat ook wij door
deze Herder bij de kudde betrokken worden. Johannes 10:16 Ik heb nog andere schapen, die niet van
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deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden
één kudde en één Herder.
Jezus is de goede Herder.

De herder en de schapen als metafoor van God en Zijn volk.
Genesis 49:24
Numeri 27:16,17

1 Koningen 22:17

Psalm 23:1
Psalm 74:1
Psalm 77:21
Psalm 78:51,52

Psalm 79:13
Psalm 80:2-4

Psalm 95:7
Psalm 100:3
Jesaja 40:11
Jesaja 56:11

door de handen van de Machtige van Jakob, – vandaar dat Hij de Herder is, de
rots van Israël –
Toen sprak Mozes tot de HEERE: Laat de HEERE, de God Die aan alle vlees de
adem geeft, over deze gemeenschap een man aanstellen die voor hen uitgaat
en die voor hen ingaat, en die hen doet uitgaan en die hen weer doet ingaan,
opdat de gemeenschap van de HEERE niet zal zijn als schapen die geen herder
hebben.
(De profeet Micha.) Hij zei: Ik zag heel Israël overal verspreid op de bergen, als
schapen die geen herder hebben. En de HEERE zei: Dezen hebben geen heer,
laat ieder in vrede naar zijn huis terugkeren.
Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets.
Een onderwijzing van Asaf. O God, waarom hebt U ons voor altijd verstoten?
Waarom ontbrandt Uw toorn tegen de schapen van Uw weide?
U leidde Uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Aäron.
Hij trof al het eerstgeborene in Egypte, de eerste vruchten van de mannelijke
kracht in de tenten van Cham. Hij liet Zijn volk als schapen wegtrekken en
leidde hen als een kudde door de woestijn.
Dan zullen wíj, Uw volk en de schapen van Uw weide, U voor eeuwig loven;
van generatie op generatie zullen wij van Uw roem vertellen.
Herder van Israël, neem ter ore, U, Die Jozef als schapen leidt. U, Die troont
tussen de cherubs, verschijn blinkend! Wek Uw macht op voor de ogen van
Efraïm, Benjamin en Manasse en kom ons verlossen. God, breng ons terug;
Want Hij is onze God en wij zijn het volk van Zijn weide en de schapen van Zijn
hand.
Weet dat de HEERE God is; Híj heeft ons gemaakt – en niet wij – Zijn volk en
de schapen van Zijn weide.
Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden: Hij zal de lammetjes in Zijn armen
bijeenbrengen en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden.
Ja, zij zijn herders die niet tot inzicht weten te komen. Zij allen keren zich naar
hun eigen weg, ieder is uit op eigen gewin, niemand uitgezonderd.
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Jeremia 23:1-5

Jeremia 25:36,37

Jeremia 31:10-14

Ezechiël 37:24

Zacharia 10:2,3

Zacharia 11:1-19
Mattheus 9:36

Mattheus
18:12,13
Lucas 15:4-7

Mattheus 25:32

Ik zal u herders geven naar Mijn hart, die u zullen weiden met kennis en
verstand.
Als u dan nog niet luistert, zal mijn ziel wenen op verborgen plaatsen vanwege
de hoogmoed, bitter schreien, ja, tranen stromen er uit mijn ogen naar
beneden, want de kudde van de HEERE is gevangen weggevoerd.
Wee de herders die de schapen van Mijn weide ombrengen en overal
verspreiden, spreekt de HEERE. Daarom, zo zegt de HEERE, de God van Israël,
van de herders die Mijn volk weiden: Ú hebt Mijn schapen overal verspreid en
verdreven, en u hebt niet naar ze omgezien. Zie, Ik ga u uw slechte daden
vergelden, spreekt de HEERE. Ik echter, Ik zal het overblijfsel van Mijn schapen
bijeenbrengen uit al de landen waarheen Ik hen verdreven heb. Ik zal hen
terugbrengen naar hun schaapskooien, en zij zullen vruchtbaar zijn en talrijk
worden. Ik zal over hen herders doen opstaan die hen weiden zullen. Zij zullen
niet meer bevreesd zijn, ontsteld zijn of gemist worden, spreekt de HEERE.
Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik voor David een rechtvaardige
SPRUIT zal doen opstaan. Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen,
Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. In Zijn dagen zal Juda verlost
worden en Israël onbezorgd wonen.
Hoor het geschreeuw van de herders, en het gejammer van de gebieders van
de kudde, omdat de HEERE hun weide verwoest. De vredige weiden worden
vernield vanwege de brandende toorn van de HEERE.
Hoor het woord van de HEERE, heidenvolken, verkondig het in de kustlanden
van ver weg, en zeg: Hij Die Israël verstrooid heeft, zal het weer
bijeenbrengen en het hoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt. Want de
HEERE heeft Jakob vrijgekocht, en hem verlost uit de hand van hem die
sterker was dan hij. Zij zullen komen en juichen op de hoogte van Sion, zij
zullen toestromen naar het goede van de HEERE: naar het koren, naar de
nieuwe wijn en naar de olie, naar de lammeren en runderen. Hun ziel zal zijn
als een bevloeide hof, zij zullen voortaan niet meer treurig zijn. Dan zullen
jonge vrouwen zich verblijden in een reidans, ook de jongemannen en de
ouderen met elkaar. Ik zal hun rouw veranderen in vreugde, Ik zal hen
troosten, Ik zal hen blij maken na hun verdriet. Ik zal de ziel van de priesters
verzadigen met overvloed, Mijn volk zal met het goede van Mij verzadigd
worden, spreekt de HEERE.
En Mijn Knecht David zal Koning over hen zijn. Voor hen allen zal er één
Herder zijn. Zij zullen in Mijn bepalingen wandelen en Mijn verordeningen in
acht nemen en die houden.
Daarom zijn zij weggetrokken als schapen; zij worden verdrukt, want er is
geen herder. Tegen de herders is Mijn toorn ontbrand, en de bokken straf Ik.
Ja, de HEERE van de legermachten zal omzien naar Zijn kudde, het huis van
Juda.
Hoor het gejammer van de herders, omdat hun pracht verwoest is.
Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen,
omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder
hebben.
Wat denkt u: als iemand honderd schapen heeft, en een daarvan afgedwaald
is, zal hij niet de negenennegentig andere achterlaten en in de bergen het
afgedwaalde gaan zoeken? En als het gebeurt dat hij het vindt, voorwaar, Ik
zeg u dat hij zich daarover meer verblijdt dan over de negenennegentig die
niet afgedwaald waren.
En voor Hem zullen al de volken bijeengebracht worden, en Hij zal ze van
elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt.
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Johannes 10:11
Hebreeën
13:20,21

1 Petrus 5:2-4

Openbaring 7:17

Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen.
De God nu van de vrede, Die de grote Herder van de schapen, onze Heere
Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van
het eeuwige verbond, moge u toerusten tot elk goed werk om Zijn wil te
doen, en in u werken wat in Zijn ogen welbehaaglijk is, door Jezus Christus.
Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.
Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op, niet gedwongen,
maar vrijwillig; niet uit winstbejag, maar bereidwillig; ook niet als mensen die
heerschappij voeren over het erfdeel van de Heere, maar als mensen die
voorbeelden voor de kudde geworden zijn. En als de Opperherder verschijnt,
dan zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen.
Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen
geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen
afwissen.

Ik zal de wilde dieren uit het land wegdoen.

De bomen op het veld zullen hun vrucht geven.

Definitieve vrede voor Gods volk.
De toekomst – die de Herder van Godswege dichterbij brengt – heeft paradijselijke trekken. De tijd
van oorlogen en bedreiging zal voorbij zijn. Men zal een ongekende vrede kennen. Vrede niet in de
zin van afwezigheid van oorlog, maar van shalom, een onbezorgd leven met goede verhoudingen
tussen God en de mensen en de mensen onderling; ook de relatie met de dieren is anders. De dieren
schrikken niet en vluchten niet weg wanneer mensen naderen. Ook zijn er geen wilde dieren meer in
die zin dat mensen zich bedreigd moeten voelen in de nabijheid van leeuwen of panters. Ezechiël
34:25 Ik zal een verbond van vrede met ze sluiten en de wilde dieren uit het land wegdoen. Ze zullen
onbezorgd wonen in de woestijn en slapen in de wouden. God Zelf zal in ons midden wonen op de
Sion, de heuvel van de HEERE. Rondom de HEERE zal het goed wonen zijn. God zal Zijn zegen geven
over mens en dier. Het land zal er wel bij varen. Regens – die normaal ook vernietigend kunnen zijn –
zullen enkel uit verfrissende buien bestaan waardoor de natuur opleeft. Ezechiël 34:26 Ik zal hun en
het gebied rond Mijn heuvel een zegen geven, en Ik zal de regen op zijn tijd doen neerdalen. Regens
van zegen zullen er zijn. Israel, het volk van God heeft altijd een min of meer bedreigd bestaan
gekend. In Gosen in Egypte werd het leven van vrije mensen reeds omgezet in een slavenbestaan,
waarbij ze de Farao van Egypte moesten dienen. God heeft hen verlost uit dat slavenbestaan, zeker,
maar ook daarna was hun verblijf in het beloofde land zeker niet zonder spanningen. Alleen de
periode van David en het begin van Salomo’s regering kende Israël een tijd van vrede en relatieve
gerechtigheid. In die tijd was men de bovenliggende partij, maar daarna veranderde dat snel. Toen
waren het de grote machten die zich in het Midden Oosten achter elkaar ontwikkelden. Assur, Babel,
Medië/Perzië, Het Griekse rijk, de Romeinen. Machten die Israël tot vazalstaat maakten. In 70 na Chr.
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werd Jeruzalem verwoest door de Romeinen en werden de Joden uit hun land weggejaagd. Ze
verspreidden zich over de hele wereld. Pas in 1948 is daar verandering in gekomen met de stichting
van de Staat Israël. Maar als ‘de Zoon van David’ volledig aan de macht komt zal dat allemaal anders
worden. Dan zal de stang van de overheerser worden gebroken. Dan wordt de bedreiging die er altijd
is, beëindigd. Dan kan men in vrede wonen. Ezechiël 34:27 De bomen op het veld zullen hun vrucht
geven, het land zal zijn opbrengst geven, en ze zullen onbezorgd in hun land wonen. Dan zullen ze
weten dat Ik de HEERE ben, wanneer Ik de stangen van hun juk breek en ze red uit de hand van hen
die zich door hen lieten dienen. Hoewel de Joden bij tijden een redelijk onopgemerkt bestaan leidden
tussen de mensen, braken er altijd weer periode van vervolging aan. Of ze nu in Portugal woonden of
Polen of Duitsland of Rusland; ze zijn het zwarte schaap van de volkerenwereld. Wanneer men zocht
naar de oorzaak van narigheid of tegenslag of recessie werd er vaak naar de Joodse gemeenschap
gekeken en moest men het ontgelden. Niet alleen politiek of commercieel, maar ook religieus waren
de spanningen niet van de lucht wanneer men zich herinnerde ‘dat het toch de Joden waren die
Christus hadden overgeleverd in de handen van zijn vijand.’ Het culmineerde in het eens christelijke
Europa in de poging van Hitler Duitsland om het Joodse volk volledig van de aardbodem te laten
verdwijnen. Die voortdurende bedreiging waaraan het volk van God alle eeuwen heeft blootgestaan
– misschien wel juist omdat ze volk van God waren – zal worden beëindigd. Ezechiël 34:28 Ze zullen
niet meer tot een prooi zijn voor de heidenvolken, en de wilde dieren van de aarde zullen ze niet meer
verslinden, maar ze zullen onbezorgd wonen en niemand zal ze schrik aanjagen.
Israel niet langer verslonden door de wilde dieren en niet meer tot een prooi voor de heidenvolken

Leven op de nieuwe aarde.
Een van de dingen die een volk kan bedreigen is hongersnood. Israël weet er van mee te praten.
Maar mislukte oogsten behoren ook tot het verleden in de toekomstige tijd die God voor ogen heeft.
God geeft de belofte dat men in alle rust in Israel zal wonen met in het centrum van het volk de berg
– de heuvel wordt hij hier genoemd – van de HEERE, de berg Sion waarop God woont op de nieuwe
aarde. Met de stammen van het volk Israel ten noorden en ten zuiden er van. Zie Ezechiël 48. Van
onder de troon van God zal een water sijpelen dat zich ontwikkelt tot een rivier. Het is een rivier die
leven voortbrengt in altijd vruchtdragende bomen – twaalf maal per jaar – en ook de boom des
levens, waarvan de bladeren levenskrachtig zijn. Het is vermoedelijk naar deze wonderlijke Plant dat
God verwijst. Ezechiël 34:29 Ik zal een Plant van naam voor ze doen opkomen. Dan zullen ze niet
langer weggenomen worden door honger in het land, en de smaad van de heidenvolken zullen ze niet
langer dragen. Er komt een tijd waarop Gods volk de vervulling meemaakt van Gods beloftes. Dan
zullen we bevestigd worden in de verwachtingen die we op God gesteld hadden. Toch zal dat nog
een behoorlijke tijd duren. Sinds de tijd van de ballingschap van Babel is er zeker sprake van een
herstel. Israël mocht terugkeren naar het land van herkomst. Jeruzalem wordt herbouwd. De tempel
en de tempeldienst worden in ere hersteld. Maar het blijft onrustig, een geschiedenis met ups en
downs. Maar eens zullen we de uiteindelijke vervulling van al Gods beloftes meemaken. Maar dan
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bevinden we ons wel aan de andere zijde van het eindoordeel, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
Openbaring 22:3. Op die tijd doelt God vermoedelijk. Ezechiël 34:30 Dan zullen ze weten dat Ik, de
HEERE, hun God, met ze ben, en dat ze Mijn volk zijn, het huis van Israël, spreekt de Heere HEERE.
Het land zal zijn opbrengst geven en ze zullen onbezorgd in hun land wonen.

De eerste vervulling is reeds zichtbaar: Jezus, de Zoon van David is de Goede Herder.
Het mooie van de profetie van Ezechiël is dat we de eerste vervulling al in huis hebben in de Persoon
en het verlossingswerk van de Heere Jezus. Het is een sterke bevestiging van de betrouwbaarheid
van de voorzegging van God. Wanneer het een huis zou betreffen, zien we dat de eerste verdieping –
na het Nieuwe Testament – er reeds staat. We kunnen raden hoe het huis verder wordt afgebouwd.
Wie zich ondanks de vervulling nog wil verwonderen kan zijn hart ophalen. Ezechiël leeft in de vijfde
eeuw v. Chr. Wat God via de profeet over de toekomst vertelt zal dus na vijf eeuw het begin van zijn
vervulling krijgen. Wie zou zich niet verwonderen? Wie zou de HEERE – Die de hele wereld in Zijn
hand heeft – niet prijzen om Zijn Almacht en Alwetendheid. Bij de profeet Jesaja is het een van de
belangrijke zaken waarin God Zich onderscheidt van de afgoden. De HEERE daagt de afgoden uit:
‘Laat die zich ook eens uitspreken over de nabije en de verre toekomst. Kijken wat ervan terecht
komt.’ Over Zichzelf – en de Bijbelse Toekomstverwachting die Hij wekt – is God niet onderduidelijk
en ook niet onzeker. Jesaja 44:6-8 Zo zegt de HEERE, de Koning van Israël, zijn Verlosser, de HEERE
van de legermachten: Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste, en buiten Mij is er geen God. En wie kan,
zoals Ik, roepen, het bekendmaken en het voor Mij uiteenzetten, sinds Ik een eeuwig volk een plaats
gegeven heb? En laten zij de toekomstige dingen, dat wat komen zal, hun bekendmaken. Wees niet
angstig en wees niet bevreesd. Heb Ik het u van toen af niet doen horen en bekendgemaakt? Want u
bent Mijn getuigen: is er ook een God buiten Mij? Er ís geen andere rots, Ik ken er geen.
De onderverdieping van het huis van de toekomst staat met de komst van Jezus.

De uitverkiezing van Israël.
Ook – Ezechiël 35 – heeft de HEERE nog een appeltje te schillen met de omliggende heidenvolken in
het bijzonder met Edom. Edom heeft zich ernstig misdragen op het moment dat Babel Jeruzalem
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binnenviel en de inwoners van Juda en Jeruzalem werden weggevoerd in ballingschap. Er was altijd al
een gespannen verhouding tussen Edom en Israël oftewel Jakob en Edom = Ezau. Het begint al in de
moederschoot. Rebekka was zwanger van een tweeling, Jakob en Ezau. Ze waren nog niet eens
geboren of ze botsten al als twee potentiële vijanden. Genesis 25:22,23 De kinderen stootten in haar
lichaam tegen elkaar. Toen zei zij: Als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En zij ging de HEERE
raadplegen. De HEERE zei toen tegen haar: Er zijn twee volken in uw schoot, en twee naties zullen zich
uit uw lichaam vaneenscheiden. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere en de meerdere zal de
mindere dienen. Jakob en Ezau bleken vanaf het prille begin van hun bestaan heel verschillende
kinderen te zijn. Jakob was meer een moederskindje, terwijl Ezau echt een buitenkind, een
rauwdouwer was. Vader Izaäk had meer met Ezau, terwijl moeder Rebekka Jakob naar zich toetrok.
Bij de verdeling van de zegen – en daarmee van de geestelijke erfenis – ging het helemaal mis tussen
deze twee jongens. De geschiedenis is niet onbekend. Jakob deed zich voor als Ezau en pikte de
zegen in van zijn broer. Daar zit trouwens wel een verhaal achter. Ezau had de zegen bij een eerdere
gelegenheid ‘verkocht’ aan Jakob. Het zou gaan om een bord linsensoep. Genesis 25:29-34 Dat mag
allemaal waar zijn. Ezau tilde daar indertijd blijkbaar niet zo zwaar aan. Maar dat Jakob hem bedroog
bij zijn vader, dat heeft Ezau hem nooit vergeven. Uit het verhaal van de rode soep kunnen we
opmaken hoe Ezau aan de naam Edom = rood komt. Het boterde niet tussen die twee. Datzelfde kun
je zeggen van de volken die uit hen voortkwamen. Uit Ezau kwam het volk Edom voort.
Edom

God heeft het volk Israel uitverkoren om Zijn volk te zijn.
Uit Jakob kwam het volk Israël voort. Die naam ‘Israël’ kreeg Jakob toen hij met de HEERE vocht in de
rivier de Jabbok. Dat was aan de vooravond van de ontmoeting met Ezau. Genesis 32:27,28 En Hij zei
tegen hem: Wat is uw naam? En hij antwoordde: Jakob. Toen zei Hij: Uw naam zal voortaan niet meer
Jakob luiden, maar Israël, want u hebt met God en met mensen gestreden, en hebt overwonnen. Uit
alles wordt duidelijk dat God met Jakob verder gaat in de lijn van het Verbond en de beloften aan
Abraham. In Jakob realiseert God de belofte van een groot volk wanneer er maar liefst twaalf
jongens uit hem geboren worden, de twaalf stammen van Israël. En het is dit volk dat de wettige
erfgenaam werd van het beloofde land. Bij het uiteengaan van Jakob en Ezau zien we iets wat die
verwijdering heeft versterkt en dat is dat Gods keuze op Jakob viel en niet op Ezau. Achter al deze
dingen zit de uitverkiezing van Israël. In Maleachi 2:2,3 wordt het zonder omwegen gezegd door de
HEERE: Ik heb u liefgehad, zegt de HEERE, maar u zegt: Waarin hebt U ons liefgehad? Was Ezau niet
de broer van Jakob? spreekt de HEERE. Toch heb Ik Jakob liefgehad, en Ezau heb Ik gehaat. Ook de
apostel Paulus haalt de verkiezing van Israël naar voren als hij over het volk spreekt waar hij uit
voortgekomen is. Romeinen 9:10-13 Veel mensen vinden het oneerlijk. God zou sommige mensen
voortrekken boven andere mensen. Volgens de apostel staat het God echter vrij om te doen wat Hij
wil en is het juist een teken van uitverkiezing als mensen Gods vrijmacht respecteren. Dat laatste is
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Ezau/Edom niet echt gelukt. Het is de uitverkiezing die diepe sporen getrokken heeft in de
verhouding tussen Israël en Edom. Edom heeft het nooit kunnen verkroppen dat God voor zijn
broertje koos en niet voor hem. Er is om die reden altijd een haat/liefdeverhouding gebleven. Bij de
uittocht wilde Edom Israël niet door zijn eigen land laten trekken. Rechters 11:17 We willen niet
verzwijgen dat koning David het volk Edom zware slagen heeft toegebracht bij de machtsuitbreiding
van het rijk Israël. Dat zal de vriendschap niet versterkt hebben. Toch was er soms ook sprake van
toenadering. Wie schetst onze verbazing als we bijvoorbeeld ook Edom zien bij de afgevaardigden
van de volken ten zuiden van Babel die een soort van coalitie organiseerden om de macht van Babel
van zich af te werpen. Jeremia moest het die volken van de HEERE sterk afraden. In dat verband
worden alle volken genoemd, waaronder dus Edom. 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. Ondanks het feit dat er bij tijden ogenschijnlijk een redelijke verhouding bestond tussen
Israël en Edom, loog de werkelijkheid er niet om. Toen Israël op zijn rug lag – na de val van Jeruzalem
– heeft Edom het volk Israël buitengewoon achterbaks en gemeen behandeld. Verschillende profeten
hebben in dit verband profetische woorden over Edom ontvangen.
Omdat u – Edom – een eeuwige vijandschap hebt en de Israëlieten deed neerstorten (..).

Profetieën tegen Edom
Genesis 32:3
Jesaja 34:5-8

Amos 1:11,12

Jeremia 49:20-22

En Jakob stuurde boden voor zich uit naar zijn broer Ezau, naar het land Seïr,
het gebied van Edom.
Zie, het zal neerdalen op Edom, op het volk dat Ik geslagen heb met de ban, als
een oordeel. Het zwaard van de HEERE zit vol bloed, het is verzadigd van vet,
van het bloed van lammeren en bokken, van het niervet van rammen. Want de
HEERE richt een offer aan in Bozra, een grote slachting in het land Edom. Met
hen zullen de wilde ossen neervallen, en de jonge stieren met de sterke
stieren. Hun land zal doordrenkt zijn met bloed en hun stoffige grond
verzadigd van vet. Want het zal zijn de dag van de wraak van de HEERE, het
jaar van de afrekening om de rechtszaak van Sion.
Zo zegt de HEERE: Vanwege drie overtredingen van Edom, ja, vanwege vier, zal
Ik er niet op terugkomen, omdat hij zijn broeder met het zwaard achtervolgd
heeft en zijn barmhartigheid tenietgedaan, omdat zijn toorn altijd weer
verscheurde en hij zijn verbolgenheid voor altijd koesterde. Daarom zal Ik vuur
werpen in Teman; dat zal de paleizen van Bozra verteren.
Daarom, hoor het raadsbesluit van de HEERE dat Hij over Edom genomen
heeft, en Zijn plannen die Hij bedacht heeft tegen de inwoners van Teman:
Voorwaar, de geringsten van de kudde zullen hen wegslepen! Voorwaar, men
zal hun woonplaats boven hen verwoesten! Van het geluid van hun val beeft
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Psalm 137:7
Obadja 1:1-4

Maleachi 1:1-5

de aarde, het geschreeuw – bij de Schelfzee wordt het geluid daarvan
gehoord. Zie, als een arend stijgt hij op, komt hij aanzweven, spreidt hij zijn
vleugels uit over Bozra. Het hart van de helden van Edom zal op die dag zijn als
het hart van een vrouw in barensnood.
HEERE, denk aan de Edomieten, aan de dag dat Jeruzalem viel, toen zij zeiden:
Haal neer, haal neer die stad, tot op haar fundament!
Het visioen van Obadja. Zo zegt de Heere HEERE over Edom: Een bericht
hebben wij gehoord van de HEERE, en een gezant is uitgezonden onder de
heidenvolken: Sta op! Laten wij tegen Edom opstaan ten strijde! Zie, Ik heb u
klein gemaakt onder de heidenvolken; diep veracht wordt u. De overmoed van
uw hart heeft u bedrogen, hij die woont in de rotskloven, in zijn hoge
verblijfplaats, hij die zegt in zijn hart: Wie zal mij neerhalen naar de aarde? Al
verhief u zich als een arend, en al bouwde u uw nest tussen de sterren, ook
vandaar zou Ik u neerhalen, spreekt de HEERE.
Ik heb u liefgehad, zegt de HEERE, maar u zegt: Waarin hebt U ons liefgehad?
Was Ezau niet de broer van Jakob? spreekt de HEERE. Toch heb Ik Jakob
liefgehad, en Ezau heb Ik gehaat. Ik heb zijn bergen gemaakt tot een
woestenij, en zijn erfelijk bezit prijsgegeven aan de jakhalzen van de woestijn.
Hoewel Edom zegt: Als wij verwoest worden, bouwen wij de puinhopen weer
op, zegt de HEERE van de legermachten dit: Zullen zíj bouwen, dan zal Ík
afbreken, en men zal hen noemen: Goddeloos gebied, en: Het volk waarop de
HEERE tot in eeuwigheid toornig is. Uw eigen ogen zullen het zien, en u zult
zelf zeggen: Groot is de HEERE, tot over de grenzen van Israël!

Edom in het Seïrgebergte.

Het volk Edom woonde op het Seirgebergte.
Dat gebied van Edom ligt ten Zuid-Oosten van de Dode Zee. God spreekt in het begin het volk Edom
niet aan. Dat gebeurt pas in het laatste vers waar de naam Edom valt. Ezechiël moet zich in het begin
keren tegen het gebergte Seïr waar dat volk woont. Ezechiël 35:1,2 Het woord van de HEERE kwam
tot mij: Mensenkind, richt uw blik op het Seïrgebergte en profeteer ertegen. Mensen die het weten
kunnen, maken duidelijk dat er een sterke overeenkomst gevoeld wordt tussen Ezechiël 35 en 36. In
het begin van hoofdstuk 36 moet de profeet zich richten tot de bergen van Israël. Edom wilde de
bergen van Israël voor zichzelf inpikken. Op het moment dat het volk Israël in ballingschap gevoerd
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werd zagen zij hun kans schoon. Maar in plaats van de bergen van Israël in bezit te krijgen, zullen ze
hun eigen bergland verliezen. Ezechiël 35:3 Zeg ertegen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zál u,
Seïrgebergte! Ik zal Mijn hand tegen u uitstrekken en van u een verlaten woestenij maken. Is er al
sprake van de bergen van Israël, zoveel te meer kun je het hebben over de bergen van Seir. Vooral
ook omdat veel inwoners van dat land huizen hadden uitgehouwen in de bergen. Het is nog steeds
een bezienswaardigheid voor het hedendaagse toerisme. De huizen – en andere gebouwen
uitgehouwen in de bergen – zijn er namelijk nog. Maar van het volk Edom is geen spoor meer te
bekennen. Niet alleen zijn de huizen in de bergen zonder bewoners, maar steden als Dedan en Bozra
zijn volkomen weggevaagd. Dat is ook wat God gaat doen. Hij laat het hen door de profeet Ezechiël
aanzeggen. Ezechiël 35:4 Van uw steden zal Ik een puinhoop maken, en zelf zult u een woestenij
worden. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben. Het volk Edom heeft bij de HEERE het bloed onder de
nagels weggehaald. Wie aan Israël komt, komt aan God. Misschien herinnert iemand zich nog hoe
boos God op Amalek was dat tijdens de Exodus Israël van achteren aanviel, waar de vrouwen en
kinderen liepen. Deuteronomium 25:17,18 Woedend was God. De eerste opdracht van God voor
koning Saul was de ban uit te oefenen over Amalek. God mag het een tijdlang aanzien maar Hij
vergeet niet wat mensen Zijn volk aangedaan hebben. Vroeg of laat moet men de gevolgen daarvan
dragen. Het heeft nooit geboterd tussen Edom en Israël. God spreekt van een ‘eeuwige vijandschap’.
Door wat andere profeten – Obadjah bijvoorbeeld – vertellen over Edom met elkaar te vergelijken
ontstaat er een scherper beeld van de situatie waar de HEERE boos om geworden is. Obadja 1:10-12
Vanwege het geweld tegen uw broeder Jakob zal schaamte u bedekken en zult u voor eeuwig
uitgeroeid worden. Op de dag dat u aan de kant stond, op de dag dat vreemden zijn leger als
gevangenen wegvoerden, buitenlanders zijn poorten binnentrokken en over Jeruzalem het lot
wierpen, was ook u als een van hen! U had niet mogen toekijken op de dag van uw broeder, op de
dag dat hij een vreemde voor u was. U had niet blij mogen zijn vanwege de Judeeërs op de dag van
hun ondergang. Vooral dat het hier een broedervolk betreft wordt hen zwaar aangerekend. Dat zou
je niet verwachten van een volk dat van dezelfde vader – Izaak – afstamt. Zeker, God deed Zijn volk
Israël ook pijn. Maar dat had een reden. Het volk Israël had zwaar tegen Hem gezondigd. De straf kon
niet uitblijven. Maar dat is geen reden voor Edom om Israël te kleineren en te beschadigen. Ezechiël
35:5 Omdat u een eeuwige vijandschap hebt en u de Israëlieten deed neerstorten door het geweld
van het zwaard in de tijd van hun ondergang, in de tijd van de uiterste ongerechtigheid.
Zeg ertegen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zál u, Seïrgebergte!

Edoms naam is rood als bloed.
Het is natuurlijk niet de associatie van de kleur bloed, maar wel het bloedige optreden van Edom
tegen de Joden bij de val van Jeruzalem, waardoor ze Gods toorn hebben opgewekt. Ezechiël 35:6
Daarom, zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE: Voorzeker, Ik zal u tot bloed maken en bloed zal u
achtervolgen. Omdat u het bloedvergieten niet hebt gehaat, zal bloed u achtervolgen. Het mag
misschien wat langer geduurd hebben als de Bijbellezer zou verwachten maar enkele eeuwen later

17
was er van het volk Edom niet veel meer over. Het gebied waar dit volk woonde is – op vermoedelijk
wat Bedoeïenen na – totaal verlaten woestijn. In plaats van hun aspiraties – om het land dat het volk
Israël bewoonde in te pikken – verloor men zijn eigen woongebied. Ezechiël 35:7 Ik zal het
Seïrgebergte tot een verlaten woestenij maken en Ik zal eruit uitroeien wie erdoorheen trekt of wie er
terugkeert. Het volk Edom is niet langzaam maar zeker uitgestorven, maar in de weg van oorlogen
gedecimeerd totdat er bijna niemand meer over was. De naam Edom zal men dan ook tevergeefs
zoeken in de volkerenlijst. Ezechiël 35:8 Ik zal zijn bergen met zijn gesneuvelden vullen. Op uw
heuvels, in uw dalen en bij al uw waterstromen, daar zullen zij liggen die vielen door het zwaard. Toen
men de koning van Pruisen vroeg naar een godsbewijs zei hij: ‘Het volk Israël’. De koning was
namelijk diep onder de indruk dat het Joodse volk nog bestond na zoveel pogingen om het van de
aardbodem te laten verdwijnen. De Egyptenaren hadden het Joodse volk proberen uit te roeien door
alle Joodse jongetjes te laten verdrinken in de Nijl. Exodus 1:22 Haman had in de Perzische tijd een
dag uitgeroepen waarop de Joden – die hij vogelvrij had verklaard – overal in het rijk gedood
mochten worden. Esther 7:4 Ook die aanslag tegen Gods volk mislukte. Edom hoort dus ook bijna in
dit rijtje vn vijand van Israel thuis. Niet zolang geleden – 1940-45 – heeft Duitsland zich van een
buitengewoon donkere kant laten zien. Hitler heeft het ook geprobeerd met zijn Endlösung der
Judenfrage. Gelukkig heeft de HEERE na vijf jaar aan de uitroeiing van Zijn volk een halt toegeroepen.
Tussentijds hadden de Joden het bij tijden redelijk goed, maar vaak wachtte hen een bitter lot in de
getto’s waar men dit volk had opgeborgen. Maar in 1948 is de Staat Israël uitgeroepen en woont het
Joodse volk – de afstammelingen van Israël – weer in het land dat God hen sinds Abraham heeft
toegekend. Het Joodse volk is er nog, dat valt niet te zeggen van Israëls buurvolken, zoals Edom en
Ammon en Moab en Tyrus en Sidon. Ezechiël 35:9 Ik zal u maken tot eeuwige woestenijen, uw steden
zullen niet meer bewoond worden. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben. Enkele eeuwen later zijn
nog wat overblijfsels te vinden van Edom, maar zijn rol is definitief uitgespeeld. Met – iemand uit de
familie van David – Zerubbabel vindt de vervulling plaats van Gods belofte wanneer Israel, na de
ballingschap terugkeert naar eigen land. Met Zerubbabel als stadhouder en Jozua, als hogepriester
werd gestalte gegeven aan het Joodse volk van na de ballingschap dat zich in en rondom Jeruzalem
vestigde. De eerste vervulling van deze profetie ligt in de vijfde eeuw voor Christus. Toen kreeg het
Joodse volk van de Perzische koning Cyrus/Kores toestemming om uit de ballingschap terug te keren
naar eigen land en Jeruzalem – stad en tempel – te herbouwen. Om een indicatie te geven: De
tweede tempel was klaar in 515 v Chr.
Dan zullen ze weten dat Ik met ze ben, en dat ze Mijn volk zijn, Israël, spreekt de Heere HEERE.

Volken die het eerstgeboorterecht van Israel claimen.
Het volk van Edom heeft geprobeerd om het eerstgeboorterecht dat naar Jakob = Israel ging, in
handen te krijgen. Dat deden ze door het land Israel voor een groot deel te bezetten in de tijd toen
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Israel in ballingschap was gevoerd. God heeft hen dat niet in dank afgenomen, sterker ze hebben
deze actie zwaar moeten bezuren. Hun volksbestaan zijn ze hierdoor verloren. Ook in onze tijd is
mogelijk sprake van een vergelijkbare situatie. In de tijd dat het Joodse volk verbannen was van
Jeruzalem en omgeving – sinds het jaar 70 n Chr. na de verwoesting door de Romeinse generaal
Titus – hebben andere volken zich in dat gebied gevestigd. Het zijn vooral de volken die later de
Islam aanhingen, zij claimen dat hun profeet Mohammed vanuit Jeruzalem naar de hemel is
gegaan. De Arabische volken die het betreft stammen voor een goed deel af van Ismael, de zoon
van Abraham, die hij bij zijn slavin Hagar verwekte. Ook hier heeft God een duidelijke scheidslijn
getrokken. Door Hagar met haar zoon te laten wegsturen, koos de HEERE voor Abraham en Sara
en hun zoon Izaak, uit wie later via zijn zoon Jakob het volk Israel is ontstaan. In de Koran, het boek
van de Islam zien we de naam Ismael terug – en dat niet alleen – grote delen van de Bijbelse
geschiedenis zoals veel preken over Jozef, maar ook Mozes en David en zelfs Jezus – Isa – komen
we in de Koran tegen. In de Koran wordt gezegd dat niet Izaak maar Ismael ‘de zoon van de
belofte’ is. Op die manier heeft men de toezegging van God voor Izaak betrokken op Ismael. Ismael
en niet Izaak zou ook bijna geofferd zijn door Abraham. Het Islamitische Offerfeest stamt hiervan
af. Het is vooral de naam Ismael die opmerkelijk is in verband met de claim van de Palestijnen –
dat het hun land is – en de claim van de Islamieten op Jeruzalem, dat hun heilige stad is. Hun
Dome of the Rock is gebouwd op het tempelplein waar de tempel van de God van Israel stond, op
de rots waar Abraham Izaak wilde offeren. Het is – naar Bijbelse opvatting – het land van Israel,
het erfdeel dat God hun schonk. Ook hier lijkt sprake van een broedertwist die vergelijkbaar is met
wat er zich in het verleden heeft afgespeeld tussen Jakob en Ezau, oftewel Israel en Edom.

Ismaël in de islam (Wikipedia)
Ismaïl is in de islam een profeet en boodschapper die door God werd gezonden naar het
volk van de Hidjaz. Volgens de islamitische traditie en Arabische genealogiegeleerden was
Ismaïl de voorvader van het Arabische volk en tevens de voorvader (via Kedar en Adnan)
van Mohammed.
Volgens de islamitische overleveringen werd Ismaïl bijna geofferd door Ibrahim, maar op het
allerlaatst gered. In de Hadith wordt Ismaïl wel bij name genoemd door Mohammed als
offerzoon. De bereidheid van Ibrahim om zijn zoon aan God te offeren wordt door moslims
elk jaar gevierd tijdens het Offerfeest.

Het land Israel is het erfdeel van het volk Israel.
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Edom wil het land hebben dat God aan Israël en Juda heeft gegeven.
Het venijn van dit hoofdstuk zit in de staart. Tegen het einde van Ezechiël 35 merken we namelijk de
achterliggende motieven van Edom. Waarom hebben zij het op het land van het volk Israël voorzien?
Dat zij het op Israëls grondgebied hebben voorzien laten ze duidelijk merken. Ze willen na de
ballingschap van Jeruzalem en Juda – het Noordrijk Israël was al een eeuw eerder in ballingschap
gegaan – zowel het gebied van het Noordrijk als het land van Juda in beslag nemen. Uit de manier
waarop ze dat zeggen is op te maken dat daar wel wat tegenin gebracht kan worden. Namelijk? Het
is niet het land van Israël, maar het land van God. Hij is de Eigenaar, Die het land aan Zijn volk Israël
ter beschikking stelt. Edom lijkt daar niet erg van onder de indruk. Het maakt hen niet uit of God daar
ook nog is of niet. Zij willen dat land voor zichzelf inpikken en dat gaan ze doen. Ezechiël 35:10
Omdat u zegt: Die beide volken en die beide landen zullen mij toebehoren, wij zullen ze in bezit
nemen, al zou de HEERE daar zijn. Er zit geen greintje respect in voor het volk Israël. Dat zou op zich
misschien nog te begrijpen zijn vanwege de vele misstanden in het volk van God. Maar dat men zelfs
de Naam van de God van Israël door het slijk haalt, dat gaat wel heel ver. De aanleiding is duidelijk.
Men is nog steeds jaloers dat God Jakob heeft uitgekozen en Ezau niet. Met Jakob ging God verder.
Niet met Ezau. Jakob kreeg niet alleen de belofte van een groot volk, maar ook van een eigen land,
het beloofde land. Blijkbaar heeft dit Ezau zo’n pijn gedaan dat het zijn nakomelingen nog steeds
dwars zit. Feitelijk hebben ze het NB over erfelijk bezit. Zij nemen het eigendom van Israël – hun land
– over als erfelijk bezit. Met andere woorden: Uiteindelijk pakken ze voor hun besef toch de volle
prijs van de uitverkiezing. Hoezo Israël, Hoezo ‘God van Israël?’ Altijd waren ze uit op wraak. Ze
hebben het tijden ongebruikt laten liggen, maar nu zien ze hun kans schoon om zich te wreken op
het volk en op God. Hun intentie is een lange neus te trekken naar God en Israël. Hoezo
uitverkiezing? Nou, zij zullen God en Zijn volk wel eens lelijk op hun neus laten kijken. Maar die
vlieger gaat niet op. God steekt er persoonlijk een stokje voor. Ezechiël 35:11 daarom, zo waar Ik
leef, spreekt de Heere HEERE: Ik zal handelen overeenkomstig uw toorn en overeenkomstig uw
afgunst, waarmee u uit uw haat jegens hen bent opgetreden. Ik zal Mij onder hen bekendmaken,
wanneer Ik u oordelen zal. Iemand zal zeggen dat de mensen van Edom daar vermoedelijk helemaal
niet zo mee bezig waren. Sommigen van hen zullen hun kans schoon gezien hebben toen de stad
Jeruzalem viel en het land werd schoongeveegd. Maar dat is onjuist. Men was er wel degelijk mee
bezig, sterker het was the talk of the town. Men zei in Edom tegen elkaar: ‘Ze zijn verwoest. Nu is het
land van ons.’ Men had het er wel degelijk over. De haat en de jaloezie tegen het volk Israël – de
nazaten van Jakob – spatte er van af. Ezechiël 35:12 Dan zult u weten dat Ik, de HEERE, al uw
beledigingen gehoord heb, die u tegen de bergen van Israël gesproken hebt: Ze zijn verwoest, ons tot
voedsel gegeven.
Edom, u zult geheel en al een woestenij worden! Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben.
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Er is reeds over gesproken dat het volk Israël nog steeds bestaat; sterker het is weer terug op eigen
bodem. Terwijl het volk en het land Edom van de aardbodem verdwenen is. Dat is het gevolg van hun
eigen intenties. Wat Edom Israël dacht aan te doen, dat keert – door de HEERE, de God van Israël –
als een boemerang op hun eigen hoofd terug. Edom zal volledig vernietigd worden. Niet Israël maar
Edom zal de geschiedenis verlaten. Ezechiël 35:14,15 Zo zegt de Heere HEERE: Tot blijdschap van heel
de aarde zal Ik u tot een woestenij maken. Overeenkomstig uw blijdschap over het erfelijk bezit van
het huis van Israël, omdat het verwoest is, zo zal Ik bij u doen. U, Seïrgebergte en heel Edom, zult
geheel en al een woestenij worden! Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben.
De tweede aanhechtingspunt voor de Bijbelse Toekomstverwachting is het volk Israel.
Israel is het uitverkoren volk. Dat is wat God benadrukt in Ezechiël 35. Het is verstandig om die
voorkeursplaats van Gods volk te respecteren. Het volk Edom heeft dat niet gedaan. Integendeel zij
hebben er alles aan gedaan om Israel zijn voorkeurspositie af te nemen. God heeft hen dat niet in
dank afgenomen. De rest is geschiedenis en die geschiedenis leert dat het volk Edom niet langer
onder de volken wordt gevonden. Wat overblijft is een toeristische attractie in plaatsen zoals Petra.
Ook voor ons – die zich bezighouden met de invulling van de toekomstverwachting – is het bijzonder
wezenlijk om de eerste plaats van Israel te erkennen. Als we eerlijk zijn richt de toekomstverwachting
bij Ezechiël zich enkel en alleen op Israel, het oude volk van God. De beloften zijn voor hen. Het gaat
om hun land, hun stad, hun volk en hun leven met God. Feitelijk wordt de paradijselijke situatie van
de nieuwe aarde getekend, waarop Israel gevrijwaard blijft van aanvallen van de volken en van de
wilde dieren. God heeft een vredeverbond met hen, zodat ze veilig en in vrede leven met elkaar en
met God. Ook zorgt God, Die in hun midden woont – met Zijn beschermende en zegenende hand –
ervoor dat zon en regen en oogsten bijdragen tot een leven in welvaart in de toekomst. Het is niet
onbelangrijk om te zien hoe concreet en aards de toekomstverwachting voor Gods volk is. Het gaat
om echte mensen, die boer zijn of visser en die eten en drinken en met elkaar en met God in hun
midden in een goede verhouding leven. De voorkeurspositie van Israel kan ook voor ons lastige
kanten inhouden. Wij denken: ‘En wij dan – de gelovigen uit – de volken? Komen wij ook voor in dit
plaatje?’Inderdaad niet of nauwelijks. Het is Israel voor en Israel na. Maar er is een gelukje. Verderop
zullen we zien dat de Toekomstverwachting van Ezechiël over het nieuwe Jeruzalem gaat. Wat wij in
Ezechiël zien is de tastbare en zichtbare kant van het verhaal. Gelukkig laat God in Openbaring 21 de
geestelijke dimensie zien van die stad en is er plaats ingeruimd voor de gelovigen uit de volken.
Het paradijs (zichtbaar en tastbaar) en het nieuwe Jeruzalem (geestelijke dimensie)

Joods-christelijke toekomstverwachting vanuit Ezechiël. Deel 2.

Ezechiël 36-37
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De buurvolken hadden bezit genomen van het land Israël.
Na de val van Jeruzalem kijkt de HEERE naar de toekomst die Hij met het volk Israël voorheeft. God heeft nog
steeds grote plannen met Zijn volk. Die plannen raken de beide beloftes van land en volk. Om met het land te
beginnen. Misschien dachten de volken dat het gebied waar Israël woonde – toen dat volk in ballingschap was
– aan niemand toebehoorde, maar daarin vergissen ze zich. God heeft het land aan Zijn volk Israël gegeven. De
HEERE heeft het niet voor niets over de bergen van Israël. Het volk Israël mag dan even afwezig zijn, maar zij
blijven de wettige eigenaar van het gebied. Ezechiël 36:1 En u, mensenkind, profeteer tegen de bergen van
Israël, en zeg: Bergen van Israël, hoor het woord van de HEERE! Voordat God toekomt aan beloften voor Israël,
moet Hij eerst het land vrijmaken van de mensen die het ingepikt hebben. Het land Israël staat er inderdaad
helemaal niet goed voor. Onder de volken geldt blijkbaar de regel: ‘Opgestaan, plaats vergaan.’ Het volk Israël
was nog niet in ballingschap gevoerd of andere volken claimden de nieuwe eigenaar te zijn van Israëls bergen.
Ze hadden zich voorgenomen om er voor altijd te blijven. Zodra ze er woonden, riepen ze het uit tot erfelijk
bezit. Zij zouden er wonen en hun kinderen en daarvan de kinderen tot in verre geslachten. Maar die
verwachting wordt door God meteen de kop in gedrukt. Ezechiël 36:2 Zo zegt de Heere HEERE: Omdat de vijand
over u gezegd heeft: Haha! Zelfs de eeuwige hoogten zijn ons tot erfelijk bezit geworden. Het gebied van Israël
was na de verwoesting van Jeruzalem en de ballingschap zeker niet leeg. De achterblijvers hadden het zwaar.
Ze waren buitengewoon kwetsbaar. Men ging over de tong. Het respect wat er ooit was voor Israël – en
speciaal voor de God van Israël voor wie men veel ontzag had – was bij de buurvolken veranderd in verachting
en spot. Men meende dat met het volk ook de God van Israël had afgedaan. Daar komt nog iets bij, de
omringende volken hadden het – zoals gezegd – op hun land voorzien. De Joden die achtergebleven waren,
moesten vluchten of werden gedood. God heeft dat die buurvolken buitengewoon zwaar aangerekend. Om
zo’n kwetsbare minderheid te verjagen, daar had de HEERE geen goed woord voor over. God had dit wel
degelijk gezien. Ezechiël 36:3 Profeteer daarom, en zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Daarom, omdat men u van
rondom verwoest en opgeslokt heeft, zodat u een erfelijk bezit werd voor het overblijfsel van de heidenvolken, u
over de tong ging en er kwaad gerucht bij het volk was.
Omdat de vijand over u gezegd heeft: ‘Haha! Zelfs de eeuwige hoogten zijn ons tot erfelijk bezit geworden.’

De buurvolken moeten het bezuren.
God is ditmaal niet boos op Zijn land of Zijn volk, maar op de buurvolken. Die volken hadden daar niets te
zoeken. Dat land was van Israël. Ze hadden uit respect de bestaande grenzen moeten eerbiedigen en de achter
gebleven Joden moet steunen in plaats van ze over te leveren aan hun vijand of – in het slechtste geval – zelfs
te doden. God heeft er niet alleen geen goed woord voor over, maar Zijn besluit om die volken te straffen staat
vast. Ze zullen de gevolgen van hun acties zelf ondervinden. Ezechiël 36:7 Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Ík
heb gezworen: Voorwaar, de heidenvolken die rondom u zijn, zullen zelf hun schande dragen! Bij de Bijbelse
Toekomstverwachting letten we op de nabije en de verre toekomst. Dit is nu duidelijk een verwachting die zich
in de nabije toekomst zal vervullen. In 605 v Chr. was de eerste groep ballingen naar Babel gevoerd. Vanaf 539
v Chr. ontving het Joodse volk van de Medisch/Perzische vorst Kores permissie om terug te gaan naar het eigen
land en de stad Jeruzalem te herbouwen en de tempeldienst voor de God van Israel te herstellen. Vanaf dat
moment eigende het Joodse volk zich het land Israel weer toe dat God aan hen had toegewezen als hun
erfdeel. De volken die zich in de tussentijd in dat land gevestigd hadden moesten wijken toen Israel van de
wereldleider Kores toestemming kreeg zich opnieuw in eigen land te vestigen. Volkeren zoals Edom moesten
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zich terugtrekken. Toch duurt het – volgens de geschiedenisboeken – nog tot de tweede eeuw voor Christus
voordat het volk van Edom helemaal ophield te bestaan. Ondertussen is de geschiedenis verder gegaan en is er
in het jaar 70 na Chr. een tweede verwoesting van de stad Jeruzalem en de tempel geweest. Dat was toen de
Romein Titus Jeruzalem verwoestte. De Joden werden de diaspora in gejaagd. Dat werd nog erger na de
opstand van Bar Kochba in 132 n Chr. Vanaf dat moment was het lange tijd verboden voor mensen van Joodse
achtergrond om in Jeruzalem te wonen. De naam van Jeruzalem werd gewijzigd in Aelia Capitolina. Hoewel het
een kleine tweeduizend jaar heeft geduurd is het de vraag of Gods gedachten op dit punt veranderd zijn. Het
land is en blijft van Israel. Zij zijn de geestelijke erfgenamen. Het is – in die zin – ook niet vreemd dat het recht
op terugkeer sinds 1948 de Joodse gemeenschap weer vaste voet aan de grond gegeven heeft in Israel. Zelfs
Jeruzalem is binnen hun grenzen gekomen. De Joodse Staat beheert een deel van het land dat volgens de God
van de Bijbel aan het Joodse volk toebehoort.
Voorwaar, in het vuur van Mijn na-ijver heb Ik gesproken tot het overblijfsel van de heidenvolken.

God wendt Zich eerst tot Israel, daarna tot de volken en vervolgens opnieuw tot Israel.
Wat we uit dit Bijbelgedeelte kunnen leren is dat de terugkeer van het volk Israel naar het land Israel altijd
behoorde tot de beloften van het Nieuwe Verbond. Voor het gevoel van de kerk zijn er twee beloften van het
Nieuwe Verbond voor dit leven – de verzoening van de zonden en de Heilige Geest – en twee voor het
toekomstige leven – de opstanding en het eeuwige leven. Dit is niet helemaal juist. Er ontbreken twee beloften
namelijk die van land en volk voor het Joodse volk. Dat kunnen we leren uit deze hoofdstukken van Ezechiël,
maar bijvoorbeeld ook uit Jeremia 31:31ev dat ook over het Nieuwe Verbond gaat. Ook het Nieuwe Testament
gaat ervanuit dat God Zijn plannen met Israel – land en volk – niet loslaat. Het is waar, God heeft Zijn volk
gestraft met de verstrooing wereldwijd omdat ze vrij massaal de Messias Jezus hebben afgewezen en ook geen
openheid toonden voor het Evangelie. Vanaf het begin was echter duidelijk dat God Zich opnieuw tot Zijn oude
volk zou keren en dat de geschiedenis met dat volk zou afsluiten. Die toezegging – dat de verharding van Israel
tijdelijk van aard zou zijn – lezen we bijvoorbeeld in Romeinen 11:25 Want ik wil niet, broeders, dat u geen
weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over
Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. Ook de Heere Jezus geeft bij Lucas 21 –
in Zijn rede over de laatste dingen – aan dat de verwoesting van Jeruzalem en de verstrooing van het volk Israel
zijn ‘totdat’ kent. Lucas 21:24 En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de
heidenen vervuld zullen zijn. God heeft een lange tijd voor de bekering van de volken ingelast, maar zal
uiteindelijk terugkeren tot Zijn volk Israel. De volheid van het getal van de gelovigen uit de heidenen speelt
daarbij een belangrijke rol. Dat – de wisseling van de volken naar het volk Israel – is een gegeven wat we ook in
Openbaring 7 kunnen opmerken. We zien het binnengaan van de gelovigen uit de volken. Openbaring 7:9
Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond
vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. Voordat de gelovigen
uit de volken Gods rijk in de hemel worden binnengevoerd, wendt God Zich echter tot de twaalf stammen van
Israel. Openbaring 7:4 En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend
waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. Het is een wisseling van de wacht. God wendt Zich
tegen het eind van de tijd tot Zijn oude volk Israel. De tijd van (de gedeeltelijke) verharding is voorbij. Er is nu
nog ruimte – voor de mensen die het getal van Israel volmaken – om het Evangelie te aanvaarden en Gods Rijk
binnen te gaan. Wat we op dit moment benadrukken is dat ook het land Israel – zoals blijkt uit wat God tegen
Edom zegt – altijd het eigendom van Israel blijft, ondanks het feit dat ze vanwege Gods boosheid eeuwen lang
hun land hebben moeten achterlaten. God belooft het volk Israel in Ezechiël dat het zal terugkeren naar het
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eigen land. Sommige mensen vragen zich af hoevaak dit zal gebeuren, omdat de Joodse ballingen in 539 v Chr.
ook al teruggekeerd zijn. Om die reden is het in zekere zin verblijdend dat we in de Bijbel getuige zijn van de
tweede diaspora-periode. Het is Christus, Die de verwoesting van stad en tempel – en derhalve de verstrooing
van de Joodse bevolking over deze wereld – heeft voorzegd. Marcus 13:1,2 En toen Hij uit de tempel ging, zei
een van Zijn discipelen tegen Hem: Meester, kijk, wat een stenen en wat een gebouwen! En Jezus antwoordde
hem: Ziet u deze grote gebouwen? Er zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken
zal worden. Deze profetie heeft zich voltrokken in het jaar 70 na Chr. toen de Romein Titus de stad Jeruzalem
verwoestte. Behalve de verwoesting van stad en tempel en de diaspora van het Joodse volk is – zoals gezegd –
ook uit het Nieuwe Testament op te maken, dat God een terugkeer naar het land Isael en de stad Jeruzalem in
het verschiet heeft gesteld. In die zin is 1948 niet verrassend, al duurde de afwezigheid van het Joodse volk in
eigen land ditmaal wel 2000 jaar.
Jeruzalem 2000 v Chr. - 70 na Chr.

Rome 70 - 1948 n Chr.

Jeruzalem 1948 - ….

Nieuwe beloften voor het land Israël.
Niet alleen opent God Zijn hart weer voor het volk Israël – waarover verderop – maar datzelfde gunstige lot valt
het land toe. Uiteindelijk draait God aan de knoppen bij de natuur. Wanneer Hij de knop dichtdraait levert het
land niet op wat men er van mag verwachten. De oogsten laten te wensen over. Als de mensen hun leven niet
veranderen kan het zijn dat ze geteisterd worden door hongersnood. Sommige mensen vergelijken God – wat
de natuur betreft – met een klokkenmaker. God heeft de klok gemaakt en Hij heeft hem opgewonden. Het
uurwerk zou uit zichzelf voortbewegen. Zo zou God Zich verre houden van alle ontwikkelingen in de natuur, die
gunstig of juist ongunstig uitpakken voor alles wat leeft. Maar de idee van de klokkenmaker klopt niet met de
openbaring van de God van de Bijbel. De Bijbel tekent de HEERE als de God Die niet alleen de Schepper is van
hemel en aarde, maar ook de Onderhouder. ‘Hij wekt de zon elke dag’, zingt een Psalm. Er is volgens de Bijbel
onmiskenbaar een relatie tussen zegen over het land en het leven volgens Gods geboden van Gods volk.
Wanneer het volk Zijn God verlaat, zijn de gevolgen te merken aan de natuur en de opbrengst van het
boerenland. De enige norm is de Openbaring van God. Wanneer men duidelijk afwijkt van de Openbaring dan is
dat zeker een slecht teken. Wanneer wereldwijd een beweging ervaren wordt van geloofsafval van de God van
de Bijbel, zal het geen verrassing zijn dat ook het klimaat verandert.
De natuur zegt wel iets.
Wanneer bijvoorbeeld iedereen – die er verstand van meent te hebben – beweert dat we in onze tijd te
maken hebben met een klimaatsverandering mag men het leven van de volkeren wel eens langs de meetlat
van Gods normen en waarden leggen; oftewel meten aan de hand van de Openbaring. Wanneer er – zoals in
de Westerse wereld nu het geval is – sprake is van een sterk verval van het christelijk geloof mag men bij een
aanwijsbare verandering in de natuur behalve om zich heen ook wel eens naar boven kijken. Het past bij het
Bijbelse beeld dat God in zo’n geval de natuur minder goed laat functioneren. Maatregelen om de
ontwikkeling van het klimaat gunstig te beïnvloeden, bijvoorbeeld door verlaging van de CO2uitstoot of
stikstof zijn wellicht niet onbelangrijk, maar de bekering van de volken zet meer zoden aan de dijk.

Niet alleen het volk maar ook het land Israel is in Gods belofte opgenomen.
Als we naar het verleden kijken – naar de tijd dat Israël in ballingschap werd gevoerd – komt God met een
geweldige belofte zowel voor land en volk. Beiden zullen weer floreren. De gunstige verandering in de natuur
gaat vooraf aan de diep ingrijpende verandering van het hart en de G/geest van het volk. Is dat niet geweldig?!
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Het is zeker waar dat God de natuur van maximaal naar minimaal had gedraaid, toen het volk zich van God
afkeerde. Voordat er sprake is van een herstel van de verhoudingen zegt God toe dat Hij de natuur weer zijn
volle groeikracht zal verlenen. Ezechiël 36:8 En u, bergen van Israël, u zult uw takken weer voortbrengen en uw
vruchten voor Mijn volk Israël dragen, want zij komen naderbij. Met een zeker recht mogen we God vergelijken
met de zon. Als de zon zich niet laat zien, verkwijnt de natuur. Er wil niet of nauwelijks iets groeien als de zon
zich schuilhoudt. Maar wanneer de zon door de wolken breekt of sterker – na de winter – weer meer boven
ons komt te staan en dichterbij dan kan een nieuw seizoen aanbreken. De lente breekt uit in alle kleuren groen
aan de bomen en daarbij ook nog eens in alle kleuren van paars tot geel in bloemen en planten. God is
misschien te vergelijken met de zon, maar in werkelijkheid is Zijn volk nog veel beter af wanneer de HEERE zegt
dat Hij Zich zal toewenden tot het volk. God is uiteindelijk weggegaan uit de tempel. Dat lezen we in Ezechiël.
Maar Hij zal Zich niet afzijdig houden. Integendeel. Ook de HEERE keert terug naar Zijn volk.
En u, bergen van Israël, u zult uw takken weer voortbrengen en uw vruchten voor Mijn volk Israël dragen, want zij komen naderbij.

God komt terug en ook de mensen van Israël.
Nog al logisch dat het land dan ook weer bewerkt gaat worden en nieuw zaad met een wijde boog door de
hand van de zaaier zal bewegen in de richting van de grond. Ezechiël 36:9 Want zie, Ik kom naar u toe, Ik zal Mij
naar u toewenden, en u zult bewerkt en bezaaid worden. Opmerkelijk is niet alleen de toe-wending van God
naar het land, maar ook het volk is teruggekomen. Dat kunnen we opmaken uit het bewerken en het zaaien.
Het zijn de mensen van Israël die dit werk uitvoeren. De samenwerking van God en mens zal in de toekomst
weer helemaal zichtbaar worden. De mens die de grond ploegt en egt en die – met meer of minder precisie –
het zaad in de aarde legt. De mens hoort op de een of andere manier ook bij de bergen en het land. De mens
maakt zelf ook deel uit van de natuur. De mens hoort bij het land zoals het land op zijn beurt onlosmakelijk
verbonden is met de mens. De mens met zijn cultuur aan landbouwmethodes en bouwkunst. De Israëlieten
zullen terugkeren naar hun dorpen en steden en die herbouwen. Ezechiël 36:10 Ik zal de mensen op u talrijk
maken, heel het huis van Israël, in zijn geheel. De steden zullen bewoond en de puinhopen zullen herbouwd
worden. Geloof maar dat het volk Israël een klap gekregen heeft door de ballingschap. Psychisch, sociaal,
maatschappelijk maar zeker ook qua aantal. Als we lezen dat uiteindelijk een kleine zevenhonderd mensen uit
Jeruzalem wordt gehaald – na de val van de stad – dan is dat toch niets vergeleken met de tienduizenden
inwoners die Jeruzalem bevolkten in goede tijden. Het volk Israël is redelijk gedecimeerd in de ballingschap.
Maar God is de belofte aan Abraham – van een de menigte zo talrijk als de sterren en de zandkorrels aan de
oever van de zee. Genesis 15:5 – nog niet vergeten. Opnieuw valt die belofte van het uitbreken in menigte. De
HEERE doet er qua belofte zelfs nog een schepje boven op. Ezechiël 36:11 Ik zal mens en dier op u talrijk
maken, zij zullen talrijk worden en vruchtbaar zijn. Ik zal u doen bewonen als in uw vroegere tijden, ja, Ik zal u
meer goeddoen dan in uw begin. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben. Voordat we nu denken dat de HEERE is
overgestapt van een profetie over het land Israël naar een profetie over het volk Israël, wordt duidelijk dat het
nog steeds over het land gaat als we horen dat ‘de mensen over u zullen lopen’.
Land en volk Israel.
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Nooit meer hongersnood.
De HEERE zegt er meteen maar bij wie dat dan zijn, zodat er geen misverstand kan ontstaan over welk volk er
over het land Israël loopt; het volk Israël natuurlijk. Niet mensen uit Edom of een ander buurvolk. Het volk
Israël zal het land in bezit nemen. Zij zullen het bewonen en het land zal overgaan van ouders op kinderen. Het
is hun erfelijk bezit. Daar komt nog iets bij; Het land zal zich niet opnieuw tegen hen keren zoals eerder wel
gebeurd is. Ezechiël 36:12 Ik zal mensen over u doen lopen, namelijk Mijn volk Israël. Zij zullen u in bezit nemen,
u zult voor hen tot erfelijk bezit zijn en u zult hen voortaan niet meer van kinderen beroven. Omdat de
buurvolken stikken van jaloezie letten ze heel goed op zaken die fout gaan in het land Israël. Vanwege de
tegenslagen kreeg het land Israël op die manier een slechte naam. Het land zou mensen verslinden in die zin
‘dat het niet zorgt voor leven en voorspoed, maar eerder tegenspoed en dood’. Het is niet bij voorbaat
duidelijk waar men op doelt, maar aangezien een latere belofte hongersnood voor de toekomst uitsluit, zou het
zo maar kunnen dat misoogsten en droogte aanleiding gaven tot deze spot. God wil een definitief einde maken
aan de achterklap en foute geruchten die in omloop waren over de bergen van Israël. Hij zegt toe dat het niet
meer zal voorkomen dat het land zich – bij wijze van spreken – keert tegen de eigen bevolking. Voor de
Bijbellezer is duidelijk dat het land niet beschikt over de mogelijkheid een goed of een slecht product te
leveren, maar dat God hier achter zit. In het hoofdstuk over zegen en vloek wordt haarfijn uit de doeken
gedaan dat de vloek van God het land van melk en honing in zijn tegenovergestelde verandert. Deuteronomium
28:15-19 In die zin is het – in het licht van de zonde en hardnekkigheid van het volk – niet zo vreemd dat het
land niet deed wat men er van verwachtte. Maar dat gaat dus veranderen volgens de belofte van God. Ezechiël
36:13,14 Zo zegt de Heere HEERE: Omdat zij tegen u zeggen: U bent een mensenverslinder, en u bent een land
dat uw volken van kinderen berooft, daarom zult u geen mens meer verslinden en uw volken niet meer van
kinderen beroven, spreekt de Heere HEERE. Omdat niet alleen het land, maar ook het volk van God een
ingrijpende verandering ten goede ondergaat, zal de relatie van het volk Israël met God nooit meer tot het
nulpunt dalen. Integendeel, straks – als het volk aan de beurt is – zal duidelijk worden wat de HEERE in petto
heeft om de ogenschijnlijk ongeneeslijke ongehoorzaamheid en zonde van zijn volk om te keren in
gerechtigheid en heiligheid. Ezechiël 36:15 Ik zal de smaad van de heidenvolken over u niet meer doen horen en
u zult de schande van de volken niet langer dragen. U zult uw volken niet meer doen struikelen, spreekt de
Heere HEERE.
Ik zal mensen over u doen lopen, namelijk Mijn volk Israël. Zij zullen u in bezit nemen, u zult voor hen tot erfelijk bezit zijn.

Christenen kunnen weten dat God Zijn volk Israel – en dus ook hen – straft als het nodig is.
Tot tweemaal toe heeft de HEERE Zijn volk Israel gestraft: Het Noordrijk Israel bij de ballingschap naar Assur in
722 c v Chr. en Juda met de ballingschap naar Babel in 586 v Chr. God heeft de stad Jeruzalem inclusief de
tempel en het paleis laten verwoesten. Het was een vonnis over de zonden van het volk Israel dat van zijn kant
het verbond met God verbroken had. De straf voor Israel heeft het aanzien van de God van Israel schade
gedaan. Niet alleen het vonnis van 586 v Chr. maar ook die van 70 na Chr. is door de Bijbel aangekondigd. De
laatste nog wel door de Heere Jezus Zelf. God heeft Jeruzalem laten verwoesten in 70 n Chr. Omdat het Joodse
volk Christus Jezus als Messias niet had aanvaard. De Heere Jezus zei er het volgende van in Marcus 13:1,2 En
toen Hij uit de tempel ging, zei een van Zijn discipelen tegen Hem: Meester, kijk, wat een stenen en wat een
gebouwen! En Jezus antwoordde hem: Ziet u deze grote gebouwen? Er zal niet één steen op de andere steen
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gelaten worden die niet afgebroken zal worden. De ballingschap van het Joodse volk duurde de eerste maal 70
jaar. In 539 v Chr. kreeg men permissie om terug te keren. De tweede ballingschap – oftewel diaspora, zoals
het ook wel genoemd wordt – heeft geduurd tot 1948 v Chr. Na een kleine 2000 jaar mocht het Joodse volk
terugkeren naar het land dat God hen had gegeven. God doet het voor Zijn eigen naam, niet omdat het volk
zich anders heeft opgesteld en inzag wat er fout gegaan was. Voor de (christenen uit) de volken is het goed om
van deze geschiedenis kennis te nemen. In het Nieuwe Testament worden we ons bewust van het
rechtvaardige karakter van onze God. God heeft de zondaar lief, maar haat de zonde. God laat het vaak ook
voelen wanneer Zijn kinderen over de schreef gaan. Paulus laat ons hier iets van voelen in een vrij uitvoerig
gedeelte van 1 Korintiërs 10:1-12 En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt dat onze vaderen allen
onder de wolk waren en allen door de zee zijn gegaan, en dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de
zee, en allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben, en allen dezelfde geestelijke drank gedronken
hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots, die hen volgde; en die rots was Christus. Maar in de
meesten van hen heeft God geen welgevallen gehad, want zij zijn neergeveld in de woestijn. En deze dingen zijn
gebeurd als voorbeelden voor ons, opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen, zoals ook zij verlangd
hebben. En word geen afgodendienaars zoals sommigen van hen, zoals geschreven staat: Het volk ging zitten
om te eten en te drinken en zij stonden op om te feesten. En laten wij geen hoererij bedrijven, zoals sommigen
van hen hoererij bedreven hebben, en op één dag vielen er drieëntwintigduizend. En laten wij Christus niet
verzoeken, zoals ook sommigen van hen Hem verzocht hebben en door de slangen omgekomen zijn. En mor
niet, zoals ook sommigen van hen gemord hebben en omgekomen zijn door de verderver. Al deze dingen nu zijn
hun overkomen als voorbeelden voor ons, en ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons, over wie het einde
van de eeuwen gekomen is. Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Het kan het ontzag
voor de God van Israel vergroten, wanneer wij zien dat de HEERE een rechtvaardig God is Die de zonde en de
geloofsafval niet over zijn kant laat gaan, maar ook dat Hij trouw is aan Zijn eeuwige beloften en de
uitverkorenen tot op de laatste man, vrouw en kind zal redden. In die zin is – zo gebruikt Paulus het ook – de
geschiedenis van het volk Israel met al zijn ups en dows een waarschuwing voor ons gelovigen uit de volken.
Het Oude Testament getuigt van onbegrip van de volken, maar eenmaal opgenomen in Gods volk, zullen de
gelovige niet-Joden de gerechtigheid en heiligheid van God erkennen.

.

God straft de zoon die Hij liefheeft.

Christenen kunnen weten dat God Zijn volk Israel – aan het eind van de tijd – nog een kans geeft.
God neemt de spot van de volken op de koop toe, maar de HEERE is nog niet klaar met Zijn volk. Hij spaart hen
omdat Hij nog grote plannen heeft voor de toekomst. Mogelijk veracht men de HEERE om de harde aanpak van
Zijn volk. Het zij zo. Wanneer Hij hen echter terugbrengt in hun land en hun een andere mentaliteit geeft dan
zullen de volken toch anders over Hem gaan denken. Ezechiël 36:21 Maar Ik spaarde hen vanwege Mijn heilige
Naam. Het huis van Israël had die ontheiligd onder de heidenvolken waarheen zij gegaan waren. Eén ding moet
Israël echter goed onthouden. God doet het niet omdat zij zich zo keurig hebben gedragen en zelfs niet omdat
zij tot inzicht zijn gekomen en zelf ook anders willen; Nee, God doet het enkel en alleen voor Zichzelf. De
redenen – voor de verlossing van Zijn volk – vindt de HEERE niet in Zijn volk, maar in Zichzelf. Het gaat Hem om
de Naam en de eer van God. Dat is niet alleen voor het volk Israël bijzonder gunstig, maar opmerkelijk genoeg
ook voor de heidenvolken. Wanneer mensen neerzien op het volk Israël en zich verachtelijk uitlaten over de
God van Israël dan zullen ze zelf weinig aanstalten maken om ook in God te geloven. Maar als God trouw blijft
aan Zijn volk en uit hen en door hen verlossing brengt voor de mens in zijn algemeenheid dan zullen de mensen
uit andere volken mogelijk ook dichterbij komen en zich eventueel aansluiten bij die nieuwe beweging, bij dat
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nieuwe volk met die nieuwe mentaliteit. Ezechiël 36:22 Zeg daarom tegen het huis van Israël: Zo zegt de Heere
HEERE: Ik doe het niet om u, huis van Israël, maar om Mijn heilige Naam, die u ontheiligd hebt onder de
heidenvolken waarheen u gegaan bent. De HEERE is niet ongevoelig voor ‘wat de mensen ervan zeggen’. Mozes
bijvoorbeeld gebruikte dit als argument om de HEERE af te houden van Zijn toorn tegen het volk Israël. 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. God moest op Zijn goede Naam letten, vond Mozes. ‘Een goede naam is beter
dan olie’, zegt het boek Spreuken. Daarbij ging het – zoals we hebben gezien – blijkbaar niet alleen om Gods
volk Israël, maar ook wel degelijk om de volken die God via Zijn volk wilde bereiken met het Evangelie. God zag
graag dat die mensen respect voor Hem hadden en tegen Hem opkeken. Dat zou helpen om hen er later bij te
betrekken. Ezechiël 36:23 Ik zal Mijn grote Naam heiligen, die onder de heidenvolken ontheiligd is, die u in hun
midden ontheiligd hebt. Dan zullen de heidenvolken weten dat Ik de HEERE ben, spreekt de Heere HEERE, als Ik
in u voor hun ogen geheiligd word. Mogelijk verwijst de HEERE hier ook naar de laatste fase van de
geschiedenis waarin Hij Zich opnieuw tot Zijn oude volk zal wenden. God zegt toe de gedeeltelijke verharding –
die Hij over Israel gelegd heeft vanwege hun ongeloof – op een bepaald moment weer weg te nemen. Dat
moment is een cesuur in de heilsgeschiedenis. Tot op dat moment had God Zijn genadig Gezicht getoond aan
alle (andere) volken op de wereld. Op het moment dat deze volken vergeten dat ze uit genade geboren zijn en
neerzien op het Joodse volk – met alle consequenties van dien – zal God Zich, zoals gezegd opnieuw tot zijn
oude volk wenden. Christenen zijn daar als het goed is blij mee. Wij gunnen het Joodse volk het geloof in de
Heere Jezus en de redding door Zijn Naam. We gunnen hen deze laatste kans van harte en hopen en bidden dat
velen de uitgestoken had van God aanpakken.
Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal Ik u naar uw land brengen.

Het land Israël maakt deel uit van de belofte van Het Nieuwe Verbond.
De eerste daad waarmee God eer inlegt is de terugkeer van Israël naar het land van herkomst. Begrijpelijk.
Terwijl er van de omliggende volken als volk niet veel overbleef, is het opmerkelijk dat God Zijn volk door dik en
dun trouw is. Hij mag het volk Israël dan hard aanpakken, uiteindelijk komt het voort uit liefde om die mensen
een andere houding te leren, die hen kan redden. Het is hoe dan ook buitengewoon verrassend om het volk
Israël na 2000 jaar in 1948 weer terug te zien keren naar het land dat God hen gegeven heeft. De omliggende
Islamitische volken hebben dat niet alleen met argusogen aanschouwd, maar voor hen is het ronduit
schokkend. Zij dachten met de bouw van de Al Aqsa-moskee op de tempelberg voor eens en voor altijd de
herinnering aan de God van Israël uitgewist te hebben. Maar nu moeten ze met lede ogen aanzien dat – ook
door hun eigen gedoe – het volk Israël inmiddels de rijke bezitter is, niet alleen van een groot deel van het land
maar ook van de eeuwige stad Jeruzalem met daarop de tempelberg. Het enige wat ontbreekt is de herbouw
van de tempel. Ezechiël 36:24 Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal Ik u
naar uw land brengen. Niet Edom is de uitverkoren zoon waar God mee verder gaat en ook Ismael niet, maar
Jakob. En het land Israel blijft voor altijd van Israel. Het is het erfdeel dat ze van God hebben gekregen.
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Israel en de volken.

God zal Zijn volk reinigen van zonden.
We willen het niet vergeten: Het land Israël – en de terugkeer van de Joodse gemeenschap naar het land van
herkomst – hoort ook bij de toezeggingen van het Nieuwe Verbond. Maar dan volgt onmiskenbaar de
verzoening of de reiniging van de zonden. Net als bij het land moet de mens eerst verlost worden van het
verkeerde – de zonden – voordat hij deel kan hebben aan het goede – de Heilige Geest. Men moet immers
eerst de ruïne afbreken voordat de bouw van het nieuwe huis kan beginnen. Er wordt iets weggenomen – de
ongerechtigheden – voorat er iets wordt toegevoegd, de Heilige Geest. De oude mens moet sterven dan kan de
nieuwe mens tot leven komen. Symbool voor de reiniging staat het water. Bij de Heilige Doop wordt gezegd:
Zoals het water het vuil afwast, zo worden wij door het bloed van Christus gereinigd van onze zonden. Maar er
wordt – in lijn met het sacrament van de Heilige Doop – ook gezegd: Zo zeker als het water het vuil afwast, zo
zeker worden wij door het bloed van Christus gereinigd van onze zonden. Dat is de belofte van het Nieuwe
Verbond. Ezechiël 36:25 Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van
al uw stinkgoden zal Ik u reinigen. In het Jodendom kent men ook de wassing. Men heeft er zelfs een ritueel
bad voor, de mikwa. Wanneer een niet-Jood tot het Jodendom overgaat wordt hij of zij gereinigd in dit bad.
Ook de priesters – Aaron en zijn zonen – moesten gewassen worden alvorens ze met hun ambt bekleed
werden. Voor de tempel stond het koperen wasvat waarin de priesters hun handen en voeten moesten wassen
voordat ze de tempel binnengingen. Exodus 40:30-32 Vervolgens plaatste hij het wasvat tussen de tent van
ontmoeting en het altaar, en hij deed er water in om te wassen. Mozes, Aäron en zijn zonen wasten daarmee
hun handen en hun voeten. Telkens wanneer zij de tent van ontmoeting binnengingen en het altaar naderden,
wasten zij zich, zoals de HEERE Mozes geboden had. Men was/is in het Jodendom dus zeker wel bekend met de
rituele reiniging door water. Water heeft behalve een huishoudelijke dus ook een religieuze betekenis. Men
waste normaal bijvoorbeeld zijn handen van vuil, maar in religieus opzicht reinigde God met het water van het
wasvat de persoon ook van zonden. Toch is het onmiskenbaar dat dit water – waarmee God belooft de
gelovige te reinigen van zonden – verwijst naar de Heilige Doop zoals we die uit het Nieuwe Testament kennen
als ritueel waarmee de gelovige wordt opgenomen in de christelijke gemeenschap, het volk van God. Johannes
de Doper – let op zijn naam – bereidde op deze wijze de weg voor de komst van de Heere Jezus Christus. Toen
Johannes doopte was de Geest nog niet uitgestort.
Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden.

De mikwa
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God zal Zijn volk de Heilige Geest schenken.
De christelijke Doop is niet alleen een doop van ‘reiniging van zonden’. God reinigt – door het bloed van Zijn
Zoon Jezus Christus – de betrokkene van zonden, maar werkt ook het nieuwe leven in hem/haar uit door de
Heilige Geest. Johannes, de Evangelist heeft het in dit opzicht vaak over water en Geest. Johannes 3:5 Jezus
antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het
Koninkrijk van God niet binnengaan. In zijn eerste brief herhaalt hij dit inzicht. 1 Johannes 5:7,8 Want drie zijn
er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één. En drie zijn er die
getuigen op de aarde: de Geest, het water en het bloed; en deze drie zijn één. De apostel Paulus noemt de
Heilige Doop het bad van de wedergeboorte. Titus 3:4,5 Maar toen de goedertierenheid van God, onze
Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van
rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de
wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Paulus legt er de nadruk op dat de oude mens als het
ware ondergaat in het water en sterft, terwijl de nieuwe mens daaruit opstaat door de Heilige Geest en leeft.
Vergelijk Romeinen 6 – 8. De Heere heeft de apostel Petrus – in de situatie met de Romeinse officier Cornelius
– overtuigd van het geschenk van de verzoening én de Heilige Geest aan niet-Joden, door dat geschenk te
geven voordat die gelovigen uit de volken gedoopt waren. Handelingen 10:44-48 Terwijl Petrus deze woorden
nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het Woord hoorden. En de gelovigen die van de besnijdenis waren,
zovelen als er met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf dat de gave van de Heilige Geest ook op de
heidenen uitgestort werd, want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God grootmaken. Toen
antwoordde Petrus: Kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen, die evenals wij de Heilige Geest
ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden? En hij beval dat zij gedoopt zouden worden in de Naam van
de Heere. Toen vroegen zij hem enkele dagen bij hen te blijven. Deze belofte is dus in principe in het Nieuwe
Testament vervuld. Dat is ook zo gek nog niet want Nieuw Testament kan ook vertaald worden met Nieuw
Verbond. Er is gekozen voor het woord testament omdat het nieuwe verbond bij wijze van spreken eenzijdig is:
door de dood van Gods Zoon valt ons als kinderen en erfgenamen van God de belofte toe van verzoening en
vernieuwing. Vermoedelijk heeft het boek Hebreeën een belangrijke rol gespeeld bij de overgang van de term
verbond naar testament. Hebreeën 9:15-18 En daarom is Hij de Middelaar van het nieuwe verbond, opdat, nu
de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de
geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Immers, waar een testament is, daar is het
noodzakelijk dat de dood van de maker van het testament vastgesteld wordt. Want een testament is bindend
na iemands dood. Het wordt immers nooit van kracht zolang de maker van het testament nog leeft. Daarom is
ook het eerste niet zonder bloed ingewijd. Er is gekozen voor het woord testament omdat het nieuwe verbond
bij wijze van spreken eenzijdig is: Door de dood van Gods Zoon valt ons als kinderen en erfgenamen van God de
belofte toe van verzoening en vernieuwing.
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De zalving/de Doop met de Heilige Geest.
Behalve de verzoening van de zonden is daar ook de belofte van de Heilige Geest. Het was het volk Israël niet
gelukt om God te gehoorzamen. Natuurlijk zijn er de uitzonderingen die de regel bevestigen. Iemand als koning
David wordt een man naar Gods hart genoemd. Hij is een rechtvaardig mens. Ook mensen die nu op de
proppen komen met Davids zonden – de zonde met Bathseba en de volkstelling – weten dat hij daarvoor zijn
spijt betuigd heeft en een gepaste straf heeft ondergaan. David biedt zijn welgemeende verontschuldigingen
aan in Psalm 51 en smeekt God om de Heilige Geest niet van hem te nemen. Psalm 51:12,13 Schep mij een rein
hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en
neem Uw Heilige Geest niet van mij weg. Dat gebed was heel begrijpelijk want God had van koning Saul zijn
Geest afgenomen, toen die bleef zondigen. Als gezalfde koning was David een Messias die de gave van de
Heilige Geest had ontvangen. Met de priester en de profeet was de koning de enige persoon in het Rijk die over
zo’n bijzondere geestes-gave beschikte. De Geest ontvingen ze met de zalving/mesjiach van hun roeping. Dat
werd anders toen de Heere Jezus Christus gekomen was. Jezus is de Christus (= Grieks voor Gezalfde). Hij Jezus
verenigde de drie zalvingen in zijn persoon. Hij is onze eeuwige koning en onze enige hogepriester en onze
hoogste profeet. Petrus vertelt namelijk dat de Heere Jezus bij Zijn doop in de Jordaan gezalfd is. Handelingen
10:37,38 U weet wat er gebeurd is in heel Judea, wat begon in Galilea na de doop die Johannes gepredikt heeft:
hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. Omdat wij met het sacrament
van de Heilige Doop als gelovigen de Heilige Geest hebben ontvangen worden wij – naar Christus – christenen
(= Grieks voor gezalfde) genoemd. Handelingen 11:26 Het is deze belofte van het Nieuwe Testament – de
Heilige Geest – waar Ezechiël na de reiniging van de zonden op wijst. Ezechiël 36:26 Dan zal Ik u een nieuw hart
geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een
hart van vlees geven. De Heilige Geest is niemand minder dan God Zelf Die in ons woont. Dankzij de Heilige
Geest worden de gelovigen rijk uitgerust voor het nieuwe leven als mens en als broeders en zusters en als
kinderen van God. Zo ontvangen we met de Geest de vruchten en de gaven van de Heilige Geest. 1 Korintiërs
12 Galaten 3:22 De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid,
geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Hoewel er dus vele en mooie extra’s zijn die de gelovigen dankzij de
Heilige Geest van God ontvangen, gaat het toch vooral om de nieuwe gehoorzaamheid. Ezechiël wijst daarop in
Ezechiël 36:27 Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat
u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. De Heere Jezus bepaalt ons daar ook bij met de woorden van de
Bergrede. Mattheus 5:17,18 Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet
gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde
voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is. De apostel
Paulus wijst ook op de ingrijpende verandering die de mensen in Tessalonica op dit punt hebben ondergaan. 1
Thessalonicenzen 1:9,10 Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u
zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen, en Zijn Zoon uit de
hemelen te verwachten, Die Hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, Die ons verlost van de komende
toorn.
De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing .
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Het volk heeft met zijn nieuwe mentaliteit ook weerslag op het land.
Zoals het volk hoort bij het land, zo is omgekeerd hetzelfde het geval. Het land hoort onlosmakelijk bij het volk
Israël. De vernieuwde toestand van het hart van de mensen is buitengewoon goed nieuws voor het land. Israël
is Gods volk en Hij is hun God. Wanneer de relatie tussen God en Zijn volk goed is, zal het land hen ook
toegenegen zijn. Want het land wordt – zoals we nu weten – bezield door God. Ezechiël 36:28 U zult wonen in
het land dat Ik uw vaderen gegeven heb, u zult een volk voor Mij zijn en Ík zal een God voor u zijn. Het feit dat
Israël een veranderde houding tegenover God laat zien, hebben ze overigens aan God te danken. Hij maakt het
mogelijk door hun zonden te vergeven en hun mentaliteit ingrijpend te veranderen. Dat zal – in gunstige zin –
zijn weerslag hebben op het land en de opbrengst van de oogst. Ze zullen niet opnieuw op een houtje hoeven
te bijten. Ezechiël 36:29 Ik zal u verlossen van al uw onreinheden. Ik zal roepen tegen het koren en Ik zal het veel
doen worden: Ik zal u geen hongersnood opleggen. Het was misschien wel vooral de hongersnood die de
buurvolken tegen Israël gebruikten. Het land zou zijn volk slecht gezind zijn. Voor hen was de hongersnood ‘de
stok waarmee ze de hond konden slaan’. Ze maakten God en Zijn volk Israël belachelijk met de tegenvallende
oogsten en de lege schappen op de markt. Maar dat zou nu tot het verleden behoren. Het land zou zijn
vruchten opbrengen. Ezechiël 36:30 Ik zal de vrucht van de bomen en de opbrengst van het veld vermeerderen,
zodat u onder de heidenvolken de smaad van de hongersnood niet meer ontvangt. Er is nog een bijproduct van
de verlossing door God: het berouw over de zonde. Het is opmerkelijk dat niet het vonnis, maar juist het
herstel van de beloften en de zegeningen het volk tot inkeer zullen brengen. Als ze zien hoe goed het op een
gegeven moment met hen gaat, zullen ze breken en zich zelf verwijten maken over het verleden. Hoe hadden
ze dat kunnen doen? Waarom waren ze niet meer gehoorzaam geweest? Hoe konden ze God – die hen verlost
had uit Egypte en zo’n mooi land had gegeven – zo afvallen? Met deze en andere gedachten zal men zich
pijnigen omdat het zo fout gelopen is tussen God en Zijn volk. Ezechiël 36:31 U zult zich uw slechte wegen en
uw daden die niet goed waren, herinneren. U zult walgen van uzelf om uw ongerechtigheden en om uw
gruweldaden. Mocht bij een van hen de gedachte opkomen dat God Zijn hand over zijn hart had gestreken
vanwege hun verdiensten dan heeft zo iemand het wel heel erg verkeerd begrepen. God doet dit niet om
dingen die Hij in Zijn volk vond, maar Hij doet dit voor Zichzelf. Hij doet het om de dingen die Hij in Zichzelf
vindt aan barmhartigheid en verzoening. Er is weinig waarvoor Israël zich op de borst kan slaan. Integendeel.
Laten ze zich diep schamen. Ezechiël 36:32 Ik doe het niet omwille van u, spreekt de Heere HEERE, laat dat u
bekend zijn. Schaam u en word te schande vanwege uw wegen, huis van Israël.
U zult wonen in het land dat Ik uw vaderen gegeven heb, u zult een volk voor Mij zijn en Ík zal een God voor u zijn .

God geeft Zijn volk de wil in het hart om de draad weer op te pakken.
God belooft dat ook de steden in volle glorie hersteld zullen worden. Alles is vergeven en vergeten. Het volk
Israël maakt een nieuwe start. Ditmaal beter toegerust dan ooit. Niet alleen de zonden zijn vergeven, maar met
een nieuw hart en een nieuwe Geest in hun binnenste zal ook het volk zich aan de herbouw zetten. Want één
ding is duidelijk. De mensen zullen het moeten doen. Zij zullen zin moeten hebben om terug te keren naar hun
verwoeste land. Zij zullen elke dag moeten opstaan om te bedenken hoe ze die ruïnes gaan herstellen. Maar
het is niet alleen een kwestie van zin hebben of niet. Ook hier is God bij betrokken. De verzoening van de
zonden zal ook een nieuw enthousiasme losmaken bij de mensen om terug te gaan en de wederopbouw van
het land ter hand te nemen. Ezechiël 36:33 Zo zegt de Heere HEERE: Op de dag dat Ik u reinig van al uw
ongerechtigheden, zal Ik de steden doen bewonen en zullen de puinhopen herbouwd worden. Mogelijk is dit
herkenbaar voor gelovige mensen dat ze de neiging hebben hun huis in goede staat te houden en de
voorkomende problemen op te lossen. God en de mensen van Israël kijken in zo’n situatie uit naar de dag
waarop het ‘klaar’ is. De muren zijn herbouwd, de poorten kunnen gesloten worden en geopend. De straten
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liggen er ordelijk bij en de huizen zijn mooi afgebouwd. Na de verwoesting en de puinhopen van gisteren is het
aangenaam de herstelde woonplaatsen te laten zien aan de bezoekers die voorbij komen. Ezechiël 36:34 Het
verwoeste land zal bewerkt worden, in plaats van een woestenij te zijn voor de ogen van ieder die erdoorheen
trekt. Het land zal zelfs gedachten oproepen die alleen een paradijs kan oproepen. Niet dat iemand er geweest
is, maar zo moet de hof van Eden er ook ongeveer uitgezien hebben met bomen en planten en kwetterende
vogels en bloemen en een akkerland waarop de tarwe ruist in de wind. Het volk Israël heeft verschillende
momenten gekend waarop het teruggekeerd is naar het land. Zo’n moment doet zich voor reeds een kleine 70
jaar – na de onderwerping aan Babel – in de jaren dertig van de vijfde eeuw v Chr. De Joden ontvangen
permissie van Kores, de koning van de Perzen om naar huis terug te keren. Jesaja 45. Onder leiding van
Zacharia en Haggai als profeten en Zerubbabel als stadhouder en Jozua als hogepriester zal de gemeenschap
gestimuleerd worden om verder te gaan met de herbouw van de tempel. Laten we eerlijk zijn: de één stond te
juichen toen de herstelde tempel werd ingewijd, maar anderen – die de oude tempel nog hadden gekend –
stonden er bij te huilen. Ezra 3:10-13 Bij Ezra en Nehemia begint een volgende terugkeer met de introductie
van een juridisch systeem met wetten en rechters en een volksregister en de bouw van de muur van Jeruzalem
en de huizen in de stad. Maar dan zitten we al halverwege de vierde eeuw v Chr. Het is tot nu toe nooit
helemaal geworden wat men er van verwacht had. Jeruzalem blijft een zeer enerverende hoofdstad, ook in die
zin dat voorbijtrekkende legers en vorsten het er op gemunt hadden om het land en het Joodse volk op te
nemen in de eigen staat. Zo deed Syrië onder Antiochus Epiphanes IV dit in het begin van de tweede eeuw v
Chr. Het was en bleef een kwetsbaar bezit tot het jaar 70 na Chr. toen de Romeinen de stad en de tempel in
vuur en vlam zetten. De Joden gingen opnieuw in de verstrooiing. Wij beleven sinds 1948 een herstel van het
volk Israel en het land en de eeuwige stad Jeruzalem.
Het verwoeste land zal bewerkt worden, in plaats van een woestenij te zijn voor de ogen van ieder die erdoorheen trekt.

Jeruzalem als eeuwige hoofdstad.
Ook nu de Joden sinds de 20ste eeuw teruggekeerd zijn en Jeruzalem weer als ‘eeuwige hoofdstad’ in bezit
hebben, is de spanning niet van de lucht. Zeker, er is onnoemelijk veel bereikt. Israël is op dit moment een rijk
en welvarend land dat aan de westerse eisen van een moderne samenleving voldoet. Toen, maar ook nu is er
jaloezie is bij de buurvolken. Ze hebben het dan toch maar weer geflikt. God, de God van Israël laat er geen
gras over groeien. Wat Hij belooft maakt Hij waar. Ezechiël 36:35 Zij zullen zeggen: Dit land, dat verwoest was,
is als de hof van Eden geworden. De steden die verwoest lagen, verwoest en afgebroken, zijn versterkt en
bewoond. Het is niet zo dat de volken om Israël heen staan te juichen wanneer de Joden zich opnieuw vestigen
in het land dat God hun gaf. Integendeel, men ziet dit volk liever gaan dan komen. De nieuwe leiders in de
omgeving hebben er alles aangedaan om in de 5de eeuw v Chr. het herstel van de stad Jeruzalem te
dwarsbomen. Maar uiteindelijk konden ze niet op tegen de tolerante houding van Medië/Perzië. Ook vandaag
de dag mobiliseren de omliggende Moslimvolken de Palestijnen en de VN om tegen Israël en tegen de muur en
tegen de nieuwe nederzettingen te protesteren, maar tot nu toe trekken ze aan het kortste eind. Het Joodse
volk blijft heer en meester in eigen land en als het even meezit, zullen ze uiteindelijk op het tempelplein de
oude tempel weer willen laten herrijzen. Daar staan nu nog twee Islamitische gebouwen waaronder de Al
Aqsa-moskee. Maar als God het wil wordt de weg gebaand voor dit plan dat zeker onder de Joden leeft.
Ezechiël 36:36 Dan zullen de heidenvolken die om u heen overgebleven zijn, weten dat Ik, de HEERE, Zelf
herbouw wat afgebroken is en beplant wat verwoest is. Ík, de HEERE, heb gesproken en Ik zal het doen. Het lijkt
inmiddels weer over het land te gaan, maar die indruk is niet juist. Het gaat nog steeds over de mensen, maar
dan wel in relatie tot het land en de herbouw van de steden en de dorpen en de boerenplaatsen. De
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onlosmakelijke band tussen volk en land maakt duidelijk dat – ook in de toekomst van de nieuwe hemel en de
nieuwe aarde – de mens niet zonder de natuur en de natuur niet zonder mensen zal zijn. Hoewel dit het
initiatief van God is en Zijn kracht er uit naar voren komt, maakt dit ook wel iets los bij de mensen. Sterker, de
Joden gaan God vragen om Zijn zegen over de uitbreiding van hun volk. Ze zullen de mensen nodig hebben om
het land te bewerken en alles te doen wat gedaan moet worden. Opnieuw komt de geliefde metafoor tot
uitdrukking als de HEERE het volk vergelijkt met schapen. Misschien doet de samenbindende kracht die het
geloof vormt de mensen ook weer meer lijken op de kudde die zich laat leiden en de Herder volgt. Ezechiël
36:37 Zo zegt de Heere HEERE: Opnieuw zal Ik hierom door het huis van Israël gevraagd worden om dit voor hen
te doen. Ik zal hen even talrijk aan mensen maken als aan schapen. Bij God roept de herinnering aan de
metafoor van de schapen de herinnering op aan de hoogtijdagen van het volk Israël in de tijd toen de relatie
nog goed was. Zoals in die dagen de schapen door de straten van Jeruzalem gevoerd werden in de richting van
de tempel, waar ze als brandoffer en lof- en dankoffer dienden om ‘de zonden te verzoenen’ van het volk en
God te danken en te eren. Er worden hoe dan ook mooie herinneringen opgeroepen als God denkt aan hoe het
eens zal zijn. Herinneringen aan het Paradijs en aan de grote feesten in Jeruzalem, wat een prachtige tijd was
dat. De tijd die achter hen ligt, ligt ook weer voor hen. Het zal mooi worden, heel mooi voor God en Zijn volk.
De toekomst is vol van Gods heerlijkheid. Ezechiël 36:38 Als met de geheiligde schapen, als met de schapen van
Jeruzalem op hun vaste feestdagen, zo vol zullen de verwoeste steden worden met kudden mensen. Dan zullen
zij weten dat Ik de HEERE ben.

Ik zal hen even talrijk aan mensen maken als aan schapen.

Het dal van de dorre doodsbeenderen
Ezechiël 37
Ditmaal geeft de HEERE aan Ezechiël een openbaring door middel van een visioen. God wil de profeet wat laten
zien. Het is de profeet reeds eerder overkomen dat God in een vallei met hem sprak. Terwijl Ezechiël in Ezechiël
3:22/ 8:4 zelf naar de vallei gaat, is het ditmaal de HEERE Die Ezechiël opneemt en er neerzet. Er is iets
bijzonders aan de hand met deze vallei. Het dal ligt vol menselijke beenderen. Ezechiël 37:1 De hand van de
HEERE was op mij, en de HEERE bracht mij in de geest naar buiten en zette mij neer, midden in een vallei. Die
lag vol beenderen. Hoe gaat dat? Soms denk je achteraf in een geval als dit: ‘Lagen er wel zoveel beenderen?’
Om elk misverstand te voorkomen en elke twijfel bij voorbaat weg te nemen laat de HEERE de profeet om het
dal heenlopen en dan nog eens. Ezechiël kon zich er persoonlijk van overtuigen dat het een dal vol dorre
doodsbeenderen was.
Het dal vol dorre doodsbeenderen.
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Want die indruk dringt zich aan hem op. Het zijn er echt heel veel. En dan nog iets. Het zijn niet zomaar
doodsbeenderen, er is totaal geen herinnering aan leven in deze beenderen. De mensen waar die beenderen
van geweest zijn, waren morsdood. Daar was geen twijfel aan. Ezechiël 37:2 Hij deed mij er aan alle kanten
omheen gaan. En zie, er lagen er zeer veel op de grond van de vallei, en zie, ze waren zeer dor. Net als Ezechiël
tot de slotsom is gekomen dat die beenderen ‘wel heel erg dood’ waren, stelt God hem een vraag; ‘Of die
beenderen tot leven zouden komen?’ Op zich kent het Oude Testament de opstanding uit de dood. De mensen
weten al dat God over dood en leven gaat. Zo heeft Elia een gestorven jongetje tot leven mogen wekken en
heeft Jesaja die verwachting voor zijn volk en ook voor zichzelf uitgesproken. Jesaja 26:19 Uw doden zullen
leven – ook mijn dood lichaam – zij zullen opstaan. Ontwaak en juich, u die woont in het stof, want Uw dauw zal
zijn als dauw op jong, fris groen en de aarde zal de gestorvenen baren. Ook Daniël – een tijdgenoot van Ezechiël
– leefde in de verwachting van de opstanding der doden. Daniël 12:3 En velen van hen die slapen in het stof van
de aarde, zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen. Ezechiël zal
diezelfde verwachting toegedaan zijn, maar dat is nog geen antwoord op de vraag die God hem stelt. Ezechiël
vermoedt dat God een plan heeft en antwoordt dat hij het niet weet. God Zelf zal wel weten wat Hij met deze
beenderen van plan is. Ezechiël 37:3 Hij zei tegen mij: Mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? En
ik zei: Heere HEERE, Ú weet het!
Ezechiël moet namens God tot de doodsbeenderen spreken.
Wat Ezechiël niet verwacht zal hebben is dat hij ter plekke getuige zou worden van de opstanding der doden.
Sterker, hij krijgt van God daarvoor een belangrijke taak toebedeeld. Hij moet het doen. Hij moet NB tegen die
dorre beenderen praten alsof ze oren hebben en hem kunnen verstaan. Hij moet hen oproepen naar het
Woord van de HEERE te luisteren. Hij lijkt daarin wel een beetje op de Heere Jezus, Die Lazarus – die al enkele
dagen in het graf lag en al begon te ontbinden – toesprak. Johannes 11:43 De Heere Jezus deed dat toen om
duidelijk te maken dat Hij de macht over dood en leven had. Ook Ezechiël moet namens God spreken tegen
mensen die – in dit geval – al lang geleden overleden zijn. Ezechiël 37:4 Toen zei Hij tegen mij: Profeteer tegen
deze beenderen en zeg tegen hen: Dorre beenderen, hoor het woord van de HEERE. Voordat het zover is – dat
Ezechiël de opdracht namens God uitvoert – vertelt God wat Hij met de beenderen van overleden mensen gaat
doen. Het belangrijkste is dat God hen – zoals Hij ook bij Adam deed – de levensadem zal inblazen. Dat zal de
overgang markeren tussen dood en leven. Ezechiël 37:5 Zo zegt de Heere HEERE tegen deze beenderen: Zie, Ik
ga geest in u brengen en u zult tot leven komen. Maar er is nog een verandering die de beenderen moeten
ondergaan. Voordat ze tot leven gewekt kunnen worden moeten ze eerst nog bekleed worden met pezen en
vlees en huid. Dat zal voorafgaan aan de inblazing van de geest. Blijkbaar is het voor Ezechiël niet onbelangrijk
om te weten wat hij namens God moet zeggen, maar ook dat hij van te voren weet in welke stadia de HEERE
zal werken aan de opstanding uit de doden. Ezechiël 37:6 Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen, een
huid over u heen trekken, en geest in u geven, zodat u tot leven komt. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben.

Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen.
Bij opstanding denken wij mogelijk meer aan de terugkomst van de gelovigen die naar de hemel zijn gegaan,
maar God lijkt meer te denken vanuit de overblijfselen hier op aarde. Het ziet er zelfs naar uit dat de
beenderen die oorspronkelijk bij elkaar gehoord hebben in het lichaam van een dezelfde mens, elkaar
opzoeken om weer samen die mens te vormen. Ezechiël 37:7 Toen profeteerde ik zoals mij geboden was, en er
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ontstond een geluid zodra ik profeteerde, en zie, een gedruis! De beenderen kwamen bij elkaar, elk been bij het
bijbehorende been. Het is opmerkelijk dat de HEERE bij de opstanding der doden – in dit visioen – feitelijk
gebruik maakt van het aanwezige materiaal en dat weer opbouwt. We zijn in die zin niet een totaal nieuwe
schepping, maar een gereviseerde schepping. Voor zover er nog gebeente is, wordt dit door God bekleed met
pezen en vlees en dat wordt door de Geest weer tot leven gewekt, althans in deze voorstelling van zaken. We
weten – zoals gezegd – dat God uit het niets kan scheppen (Hebreeën 11:1), maar dit – van die
doodsbeenderen – is mooi en troostrijk omdat het de verbinding/de continuïteit tussen de mens van de oude
en de nieuwe bedeling zo goed laat zien. Op die manier wordt ook de oude aarde opnieuw gebruikt. Misschien
moeten we wat wennen aan de idee dat God uit het oude het nieuwe opbouwt, maar het mooie is dat er
continuïteit is en dat niets van het bestaande onnodig wordt weggeworpen. Zo wordt ook de eigenheid van de
gelovige mens bewaard. Daar zit Gods trouw in aan de Schepping en de mens. Ezechiël 37:8 En ik zag, en zie, er
kwamen pezen op, er kwam vlees op en Hij trok er een huid overheen, maar er was geen geest in hen. Net als bij
de schepping van de eerste mens is er eerst de vorming van het lichaam en vervolgens wordt de geest
ingeblazen.
Geloof in de opstanding uit de doden in de tijd van het Oude Testament.
Er zijn nogal wat mensen die zich openlijk afvragen of men in de tijd van het Oude Testament geloofde in de
opstanding uit de doden. Hoewel niet elke bladzijde ervan getuigt behoren de wonderen van de opwekking van
overleden mensen niet exclusief tot het Nieuwe Testament. Zo weten we dat op het gebed van Elia de zoon
van de weduwe – die hem gastvrij onderdak bood – tot leven kwam. Toen zijn opvolger Elisa tijdens zijn
begrafenis – vanwege schermutselingen in de buurt van de begraafplaats – maar even snel in een graf gelegd
werd, stond de persoon die daar begraven lag, op uit de dood. Het wonder van de opstanding – aan deze zijde
van de dood – is dus ook in het Oude Testament niet onbekend. Integendeel, de verwachting van de
opstanding is tussen de regels door en soms zelfs met zoveel woorden te lezen. Bijvoorbeeld in Psalm 16:9-10
Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich, ook zal mijn lichaam veilig wonen. Want U zult mijn ziel
in het graf niet verlaten, U laat niet toe dat Uw Heilige ontbinding ziet. Het is de apostel Petrus die op de eerste
Pinksterdag deze tekst naar voren haalt. Petrus zegt dat David dit niet van zichzelf zei, maar van de Christus
Jezus, de Zoon van David voor Wie het in vervulling is gegaan bij de opstanding. Handelingen 2:29-32
Mannenbroeders, het is mij toegestaan over de aartsvader David vrijuit tegen u te zeggen dat hij én gestorven
én begraven is, en dat zijn graf tot op deze dag bij ons is. Aangezien hij een profeet was en wist dat God hem
met een eed gezworen had dat Hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het zijn vlees betrof, de Christus zou
doen opstaan om Hem op zijn troon te zetten, daarom voorzag hij dit en zei hij over de opstanding van Christus
dat Zijn ziel niet is verlaten in het graf en dat Zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. Deze Jezus heeft God doen
opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn.

De opstanding der doden.
Deze tekst gaat dus wel degelijk over de verwachting van de opstanding der doden, al is die belofte bij en door
Christus werkelijkheid geworden. We zouden ook nog kunnen wijzen op de verwachting waarin Daniël
gestorven is. Daniël 12:12 Maar u, ga heen tot het einde, want u zult rusten, en u zult opstaan in uw
bestemming, aan het einde van de dagen. De verwachting van het visoen van de dorre doodsbeenderen liegt er
niet om. Het valt op – wanneer we op de apostel Paulus letten – dat hij de neiging heeft om naar zijn Joodse
broeders toe juist deze belofte, die in Christus vervuld wordt naar voren te brengen. Dit wordt voelbaar op het
moment dat het conflict tussen Paulus en de Joodse gemeenschap tot uitbarsting komt. Op het tempelplein
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ging het mis. Men verdacht Paulus – die christen geworden was – ervan dat hij het Joodse geloof totaal achter
zich liet. Maar dat verhaal klopt van geen kant. In de de twee verhoren waar we in Handelingen getuige van
zijn, is het juist het geloof in de opstanding, waardoor Paulus het hart van zijn Joodse volksgenoten zoekt.
Handelingen 24:15,16 Ik heb hoop op God – zij zelf verwachten het ook – dat er een opstanding van de doden
zal zijn van zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen. En daarom oefen ik mijzelf om altijd een zuiver geweten
te hebben voor God en de mensen.
De hoop op de opstanding.
Het is opmerkelijk dat de apostel Paulus zich op deze belijdenis beroept als hij in de Joodse gemeenschap in de
problemen is gekomen. Wat was het geval? De apostel was van uiterst radikale Farizeeër bekeerd tot het
christendom, wat men in die tijd ‘de Weg’ noemde. Men nam hem deze verandering van geloof niet in dank af.
Ook deden er allerlei verhalen over Paulus de ronde. Hij zou het Joodse geloof aan alle kanten afvallen enz.
enz. Op het moment waarop de apostel juist bezig is om in de tempel van Jeruzalem aan iedereen te laten zien
dat hij – hoewel christen – nog volop Joods is, wordt hij door zijn Joodse volksgenoten bijna gelynched omdat
het gerucht gaat dat hij heidenen bij zich heeft. Gelukkig kijken de Romeinen op dat moment vanuit de
Antoniuskazerne over het tempelplein. Die hebben Paulus ontzet en namen hem mee voor verhoor. In het
boek Handelingen 19 lezen we deze geschiedenis terwijl Paulus zich verderop in dat boek verschillende malen
verantwoordt voor zijn keuzes, voor de Joodse Raad en ten overstaan van de Romeinse stadhouders. Bij de
verdediging van zijn geloof beroept de apostel zich nu juist op de overtuiging van de opstanding uit de doden.
Daar zit een zekere taktiek achter. De apostel sluit aan bij het geloof van de Farizeese geloofsrichting. Die
geloven namelijk ook de hoop voor Israel en in de opstanding. Dit in tegenstelling tot de Sadduceeën, ook een
belangrijke vertegenwoordiging in het Sanhedrin. Het werkt als een soort van stok in het hoenderhok. De
Farizeeën en de Sadduceeën vliegen elkaar in de haren op dit punt, en Paulus blijft buiten schot. Handelingen
23:6 En Paulus, die wist dat het ene deel bestond uit Sadduceeën en het andere uit Farizeeën, riep in de Raad:
Mannenbroeders, ik ben een Farizeeër en zoon van een Farizeeër. Ik word geoordeeld over de hoop en de
opstanding van de doden. Ook als het taktisch een slimme zet was, dan nog blijft dit punt van belang, omdat de
apostel met deze overtuiging aansluit bij een diep en breed gedeelde Toekomstverwachting van het Joodse
volk. Een geloofsovertuiging die bijvoorbeeld in het visioen van de dorre doodsbeenderen wordt gewekt en
versterkt. Dat het Paulus menes is, blijkt als hij zich ook later juist op dit punt beroept. Handelingen 24:14 Maar
dit erken ik voor u: dat ik volgens die Weg die zij sekte noemen, op die manier de God van de vaderen dien, en
dat ik alles geloof wat er in de Wet en in de Profeten geschreven staat. Ik heb hoop op God – zij zelf verwachten
het ook – dat er een opstanding van de doden zal zijn van zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen. En
daarom oefen ik mijzelf om altijd een zuiver geweten te hebben voor God en de mensen. De apostel zoekt de
verbinding. Hij komt niet met de belijdenis dat Jezus de Zoon van God is of met de redding van de volken door
het verlossingswerk van Christus Jezus. De apostel benadrukt dat hij helemaal niet zo sterk veranderd is als de
Joden denken. Hij gelooft op het punt van de opstanding uit de doden hetzelfde als zij, met dien verstande dat
zij het verwachten en dat Paulus dit – in de opstanding van de Heere Jezus uit de doden – reeds vervuld ziet.

Joodse graven bij Jeruzalem.
Wij weten van de apostel dat de opstanding van de Heere Jezus uit de dood de kroon is op het verlossingswerk.
Ook weten we dat volgens Paulus’ visie de Heere Jezus de Eerstgeborene is van de hele schepping. Kolossenzen
1:15. De Heere heeft – bij wijze van spreken – de weg geëffend voor allen die op Hem hopen. Met de
opstanding van Christus is ook de vraag beantwoord ‘of God in Christus de gerechtigheid en de heiligheid van
de gelovigen heeft veilig gesteld’. Zonder opstanding zouden we nog verloren liggen in schuld. Met de
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opstanding is ook de verzoening van de zonden en de belofte van de Heilige Geest verworven. 1 Korintiërs
15:16 Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is
opgewekt, is uw geloof zinloos; u bent dan nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn,
verloren. Het geloof in de opstanding is een ijzersterke verbinding met de Joodse geloofsovertuiging. Dit geloof
kan het gesprek openen over de wijze waarop God deze belofte vervuld heeft in Christus Jezus. In die zin sluit
deze naadloos aan bij de Bijbelse Toekomstverwachting die God wekt in het boek Ezechiël.
1. De komst van de Herder.
2. De belofte van terugkeer van land en volk Israel.
3. De gave van de verzoening van de zonden en de Heilige Geest.
4. De belofte van de opstanding uit de doden.
Een voorlopige of definitieve vervulling?
Wanneer we letten op de uitleg die de HEERE geeft van het visioen dan zijn er twee zaken die in het oog
springen. Die menigte van mensen – die uit de dood opstond – staat voor heel Israël. Verder lijkt de HEERE met
het visioen antwoord te geven op de verslagenheid die onder het volk Israël leeft. Ze zeggen: Onze beenderen
zijn verdord en onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden! Met het visioen lijkt de HEERE het volk een hart
onder de riem te willen steken. Dat is ook zeker het geval. Toch zou het niet goed zijn om het visioen als het
ware symbolisch op te vatten. In dat geval is het een hart onder de riem en zegt de HEERE: ‘Kop op. Moed
verloren al verloren. Het komt goed!’ Maar daarvoor lijkt de ellende te groot. We moeten ons realiseren dat
het volk 70 jaar in ballingschap zou gaan. Ze zijn vermoedelijk nog niet eens op de helft. In die zeventig jaar
zouden zeker één maar vermoedelijk twee generaties het leven laten. Al die mensen worden begraven in
Babel. De ellende is nog niet over en het einde is nog niet in zicht in de jaren dertig van de vijfde eeuw v. Chr.
Die mensen voelen zich werkelijk afgesneden en – laten we eerlijk zijn – als er geen opstanding der doden is
dan hebben ze gewoon gelijk. Om die reden gaat het visioen van God aan Ezechiël verder dan een
bemoedigend idee. Wanneer er niet werkelijk een opstanding uit de doden is en een herstel van alle dingen ziet
hun toekomst er niet goed uit. Dat wordt bevestigd in het vervolg. De HEERE heeft het heel concreet over ‘hun
doden’ en over ‘hun graven en over opstanding uit de dood’ en ‘een terugkeer naar het land Israël’. Ezechiël
37:12 Profeteer daarom, en zeg tegen hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal uw graven openen en Ik zal u uit
uw graven doen oprijzen, Mijn volk, en Ik zal u brengen in het land van Israël.
Zo zegt de HEERE: Zie, Ik zal uw graven openen en u uit uw graven doen oprijzen, Mijn volk, en Ik zal u brengen in het land van Israël.

Indien dit zo is – en zo is het – dan roept dit de vraag op aan welke tijd de HEERE refereert? In die zin doen we
er wellicht goed aan te onderscheiden tussen een voorlopige en definitieve vervulling van Gods beloften. Dit
visioen gaat in principe over de definitieve vervulling. Het gaat in dit visioen niet in de eerste plaats over de
terugkeer naar het land Israël in de tijd van de Perzische vorst Kores. Dit speelde in de jaren dertig van de 5 de
eeuw v Chr. In die tijd keerden veel Joden terug naar Jeruzalem en omgeving om de stad en de tempel te
herbouwen. Daarvoor hadden ze toestemming van de Perzische vorst. In feite heeft men dit ook tot stand
gebracht onder leiding de latere hogepriester Jozua en de stadhouder Zerubbabel en later van Ezra en
Nehemia. Dit is een vervulling van de woorden van God, zeker maar het is een voorlopige vervulling niet de
definitieve vervulling. Jeruzalem werd herbouwd en veel Joden woonden in die stad en in het Joodse land en er
was door de tijden heen – soms groter maar vaak beperkt – een zekere mate van zelfstandigheid. Omdat het in
dit gedeelte van Ezechiël gaat over de Herder en de verzoening van zonden en de gave van de Heilige Geest
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gaan onze gedachten naar het begin van de eerst eeuw na Chr. Na de Joodse oorlog in 70 na Chr. werden de
Joden opnieuw de stad Jeruzalem uitgejaagd en wereldwijd verstrooid. Het zou 20 eeuwen duren voordat de
Joden – in 1948 na Chr. – terug mochten naar het land dat hun door God was geschonken om er een eigen
Staat Israël te stichten. In dit verband moeten we nog iets anders naar voren brengen. De apostel Paulus
verwacht niet alleen een terugkeer van God tot Israel, maar ook andersom: een terugkeer van Israel tot God,
wanneer tegen het eind van de tijd de gedeeltelijke verharding is weggenomen. Paulus ziet NB het –
aanvaarden door Joodse mensen van Jezus als Messias – als opstanding uit de dood. In dit verband is dit een
opmerkelijke uitspraak. Romeinen 11:15 Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat
betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? Er is sprake van een terugkeer naar het land Israel
én van een terugkeer tot God. Opnieuw is er op dit moment een zekere mate van vrijheid en zelfstandigheid al
is die voortdurend bedreigd en laat de bouw van de tempel nog op zich wachten. Ook is er een groei te
bespeuren bij de Messias belijdende Joden waarvan er 10 tot 15.000 van in Israel wonen. De zaken die zich in
de feitelijke geschiedenis aftekenen lijken een voorlopige realisatie te zijn van de belofte die God hier aan Zijn
volk doet.
Messiasbelijdende Joden.

De belofte van de opstanding uit de dood en het eeuwige leven.
Het valt niet te ontkennen dat we na de profetie over de Herder Die God zal zenden – waar wij de Heere Jezus
Christus in herkennen – komt te spreken over de beloften van de reiniging van de zonden en het geschenk van
de Heilige Geest. Met deze beloften is het hart van het Evangelie verwoord – althans voorzover we daar als
gelovigen per direct deel aan krijgen. Er zijn – voortkomend uit het verlossingswerk van onze Heere Jezus
Christus – ook nog beloften die uitstaan. Daar zullen we pas bij de wederkomst van Christus in delen: De
wederopstanding der doden en het Koninkrijk van God. Het is de belofte van de opstanding der doden die de
Heere Jezus bijvoorbeeld bij de opwekking van Lazarus, maar ook bij de jongen van Nain als teken aan het
Joodse volk van die tijd geeft. In een discussie met de Sadduceeën had de Heere reeds duidelijk gemaakt dat
de overleden gelovigen leven bij God in de hemel. Mattheus 22:31,32 En wat de opstanding van de doden
betreft, hebt u niet gelezen wat door God tot u gesproken is, toen Hij zei: Ik ben de God van Abraham en de God
van Izak en de God van Jakob? God is niet een God van doden, maar van levenden. Het is opmerkelijk dat het
gesprek gaat over de opstanding uit de dood. De Heere ziet de overgang van de gelovige naar de hemel feitelijk
als opstanding. Het kan voor de gelovige, die deel krijgt aan het hemelse leven niet meer misgaan. In de Bijbel
is er sprake van de eerste en de tweede dood. Het gaat om ongelovige/goddeloze mensen die na hun dood naar
het dodenrijk gaan en na het laatste oordeel naar de hel. Openbaring 20:6a Zalig en heilig is hij die deelheeft
aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Voor die mensen gaat het in twee
stappen, maar voor de gelovige is er feitelijk maar één stap: de opstap naar de hemel. Op de jongste dag
ontvangt zo iemand de vereniging met zijn lichaam – in de opstanding uit het graf – maar dat gebeuren kan dus
niet meer in gevaar komen. De Bijbel spreek op twee wijzen over de opstanding: de overstap naar de hemel en
de lichamelijke opstanding op de jongste dag. Vanaf de eerste stap is men op weg naar de nieuwe aarde. Het is
– in dit licht – ook niet vreemd wanneer de Heere Jezus tegen de (goede) moordenaar aan het kruis zegt:
‘Heden zult u met Mij in het paradijs zijn’. Lucas 23:43 Bij de opwekking van zijn vriend Lazarus – waarvan het
lichaam al aan het verteren was – liet de Heere zien dat Hem de macht is gegeven over dood en leven.
Johannes 11:41-44 En Jezus hief de ogen omhoog en zei: Vader, Ik dank U dat U Mij verhoord hebt. En Ik wist
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dat U Mij altijd verhoort, maar ter wille van de menigte die om Mij heen staat, heb Ik dit gezegd, opdat zij
geloven dat U Mij gezonden hebt. En toen Hij dit gezegd had, riep Hij met een luide stem: Lazarus, kom naar
buiten! En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn gezicht
was omwonden met een zweetdoek. Jezus zei tegen hen: Maak hem los en laat hem weggaan. Er is bij de
opstanding een probleem en dat is dat de dood een oordeel van God is over de zondige mens. Het is door de
verzoening van de zonden – tot stand gebracht door het dragen van de schuld van de wereld aan het kruis van
Golgotha – dat de Heere de banden van de dood verbroken heeft. De lichamelijke opstanding van onze Heere
uit het graf is de garantie van de opstanding van de gelovigen. 1 Korintiërs 15:12 Als nu van Christus gepredikt
wordt dat Hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van
de doden is? De opstanding uit het graf blijft – ondanks het feit dat de gestorven gelovigen leven bij God in de
hemel een onmisbare schakel in het herstel van alle dingen. Om die reden worden de zielen van de gestorven
gelovigen – bij de wederkomst van onze Heere Jezus Christus – met onze lichamen verenigd en worden we
weggevoerd met de Heere naar de hemel. De gelovigen die op dat moment leven worden in een oogwenk
veranderd van de oude naar de nieuwe situatie. 1 Thessalonicenzen 4:16-18 Want de Heere Zelf zal met een
geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in
Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen
opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de
Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden.
De nieuwe aarde.

De gelovigen uit de volken.
Ook is de situatie van de binnenkomst in Gods Koninkrijk van niet-Joden redelijk nieuw en mogelijk
onverwacht, zodat dit soms in de kantlijn wordt verteld zoals bijvoorbeeld ook in Johannes 10. In Johannes 10
heeft de Heere Jezus het over de goede Herder. Hij, Jezus Christus is de goede Herder. De kudde is het volk
Israël. Maar er wordt ook ruimte gemaakt voor de niet-Joden als de Heere zegt, in Johannes 10:16 Ik heb nog
andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem
horen en het zal worden één kudde en één Herder. De Heilige Geest is de Geest van de opstanding. Romeinen
8:11 En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de
doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont. De Geest
brengt niet alleen het nieuwe leven tot stand, een leven dat spoort met de bedoeling en de geboden God. Ook
dat leven is er trouwens pas door dood en opstanding heen. In die zin kun je terecht zeggen dat wij ‘opstaan
tot een nieuw leven’. In de Heilige Doop wordt gesymboliseerd dat wij met Christus zijn gestorven en dat we
met Hem – door de Geest – opstaan tot een nieuw leven. Romeinen 6:3,4 Of weet u niet dat wij allen die in
Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood,
opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven
zouden wandelen. Over dat nieuwe leven volgens Gods geboden gaat het hier. Tegelijkertijd raakt het ook de
opstanding uit de dood. Christus zal de Geest uitzenden op de dag van de opstanding en dan zullen de
lichamen van de gestorven gelovigen worden opgewekt. De Geest zal ons nieuw leven inblazen en wij –
gelovigen uit de volken die waardig gekeurd zijn – zullen opstaan en met Christus naar de hemel gaan. Daarna
zullen wij met het Nieuwe Jeruzalem neerdalen op aarde en vervolgens naar onze ‘vroegere’ landen gaan op de
nieuwe aarde. Het volk Israel – althans de uitverkorenen – gaat naar het land dat God aan Abraham beloofde,
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het land Israël. Het is Openbaring 21 waar zowel van het Nieuwe Jeruzalem wordt gesproken – met poorten en
fundamenten – als van Gods wonen in het midden van het volk van God. Ezechiël 37:14 Ik zal Mijn Geest in u
geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat Ík, de HEERE, dit gesproken en
gedaan heb, spreekt de HEERE. Het is en het blijft bijzonder dat wij in de eschatologie van Ezechiël een aantal
zaken tegen komen die – voor een deel – vervuld zijn. Zaken zoals de Herder (= de Heere Jezus Christus), de
terugkeer van het Joodse volk, de verzoening van de zonden en de uitstorting van de Heilige Geest (door het
offer van Christus) en de opstanding van onze Heere Jezus Christus uit het graf. Een aantal zaken staat nog uit,
zoals de eenheid van Gods volk, de definitieve opstanding uit de dood, de strijd van Gog en Magog en de
nieuwe tempel op de nieuwe aarde. Maar hetgeen vervuld is geeft goede moed om ook de zaken die nog niet
vervuld zijn van dichtbij te bekijken en er op te vertrouwen dat ook deze toekomstverwachting werkelijkheid
zal worden.
Het nieuwe Jeruzalem met twaalf poorten (stammen) en 12 fundamenten (apostelen).

‘Het reeds en het nog niet’ in het Nieuwe Testament.
Er is – wat de vervulling van Gods beloften betreft – iets aan de hand in de Bijbel. We zien dit bijvoorbeeld in de
Pinksterpreek van Petrus. Petrus citeert – op de dag van de uitstorting van de Heilige Geest – de profeet Joël.
Uit die profetie ontstaat het idee dat de Geestesgave en het laatste oordeel heel dicht achter elkaar liggen.
Maar het is een bekend feit dat tussen deze twee zaken nu al een ruimte van 2000 jaar ligt. Handelingen 2:1621 Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël: En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal
uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen
visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in
die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren. En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en
tekenen op de aarde beneden: bloed, vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan
in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. En het zal zo zijn dat ieder die de Naam
van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. De Heilige Geest werd uitgestort zo’n 2 millennia geleden terwijl
het laatste oordeel nog in het verschiet ligt. De kerk leert op die manier spreken van ‘het reeds en het nog niet’.
De apostel Paulus helpt ons daarbij als hij duidelijk maakt dat de Heilige Geest een soort van voorschot is op
het verblijf op de nieuwe aarde. Paulus noemt de Geest namelijk een onderpand. Een onderpand ontvangt
iemand als een voorschot waardoor de zekerheid van de volledige inlossing versterkt wordt. In die zin is de
Heilige Geest een voorschot. Efeziërs 1:13,14 In Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de
Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof
van Zijn heerlijkheid. We hebben wel een nieuwe Geest, maar nog geen nieuw lichaam. We hebben Gods Geest
reeds ontvangen terwijl ons nieuwe lichaam in de Persoon van de opgestane Heere in de hemel gegarandeerd
is. Dat leert ons ook de Hedelbergse Catechismus.
Heidelbergse Catechismus zondag 18 Vraag en antwoord 49
Wat nut ons de hemelvaart van Christus?
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Ten eerste, dat Hij in den hemel voor het aangezicht zijns Vaders onze Voorspreker is.
Ten andere, dat wij ons vlees in den hemel tot een zeker pand hebben, dat Hij, als het Hoofd, ons, zijn
lidmaten, ook tot zich zal nemen.
Ten derde, dat Hij ons zijn Geest tot een tegenpand zendt , doorwiens kracht wij zoeken dat daarboven is,
waar Christus is, zittende terrechterhand Gods, en niet dat op de aarde is.

Paulus verwoordt het breedgedragen ‘verlangen naar de verlossing van ons lichaam’ in Romeinen 8:23. Dat
komt nog. Op het moment van de opstanding uit de doden zullen we een nieuw lichaam ontvangen dat
gestempeld is door de Geest. 1 Korintiërs 15:46-49 Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke en
daarna komt het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk; de tweede Mens is de Heere uit de hemel.
Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen, en zoals de Hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen.
En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de Hemelse dragen.
Ook over het moment van de opstanding laat de apostel Paulus zich uit: Eerst is er Christus met de opstanding
en de Hemelvaart. Wanneer Christus terug komt op aarde zullen wij in de opstanding delen. 1 Korintiërs
15:22,23 Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter
in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst.
In de absis van de grafkapel de Chorakerk in Istanboel: Christus die Adam en Eva uit hun graven trekt.

De stammen rondom Juda en Efraïm worden weer één volk.
Niet alleen is er de toezegging van de opstanding uit de dood van Gods volk Israël, maar expliciet – u zult tot
leven komen en Ik zal u in uw land zetten – is er ook sprake van de terugkeer naar het land dat God hen in de
belofte heeft geschonken. Het is duidelijk dat de HEERE geen herhaling van zetten wil. God wil een volkomen
herstel van de verhouding van het volk met Zijn God. Maar ook de onderlinge verhouding tussen de stammen
van Israël – zwaar beschadigd bij de scheuring van het rijk in Israël en Juda – zal hersteld worden. Om dat
duidelijk te maken moet Ezechiël een stuk hout nemen en daarop Juda schrijven met de mensen die daarbij
horen en nog een stuk hout waarop hij de naam Jozef moet schrijven met iedereen die daarbij hoort. Ezechiël
37:15,16 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. Het land en het volk dat
gebroken werd – na de zonden van koning Salomo die zijn buitenlandse vrouwen hun goden liet vereren –
wordt nu geheeld. 1 Koningen 11:11 Daarom zei de HEERE tegen Salomo: Omdat het bij u gebeurd is dat u Mijn
verbond en verordeningen, die Ik u geboden heb, niet in acht hebt genomen, zal Ik het koninkrijk zeker van u
losscheuren en het aan uw dienaar geven. De namen van de twaalf stammen hebben eerder een plek gehad op
een staf van God. Dat was in de tijd van Mozes en wel op het moment dat het volk problemen had met de
keuze van God voor Aaron. Mozes kreeg de opdracht dat elke stam een staf moest inleveren met de naam van
de stam er op en de stam van Levi met de naam van Aaron. De staven werden voor de HEERE neergelegd in de
tent der samenkomst. De stam die bloeide zou de stam zijn die door God aangewezen was. Het werd de stam
van Aaron. Op die wijze kwam er rust onder de mensen. God had gekozen voor Aaron als hogepriester. Ditmaal
waren de leidinggevende stammen geschreven op twee stukken hout, die van Juda en die van Efraïm. Efraim
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staat voor de noordelijke stammen en Juda voor die van het zuiden. In de hand van Ezechiël zouden die twee
stukken hout tot een stuk hout samensmelten, symbool van de herstelde eenheid van het volk van God.
Ezechiël 37:17 Breng ze dan bij elkaar, het ene bij het andere, tot één stuk hout, zodat ze in uw hand één
worden. De mensen die om de profeet heen staan zien het maar ze begrijpen het niet en dus vragen ze aan
Ezechiël wat hij hiermee wil zeggen. Ezechiël 37:18 Als dan uw volksgenoten tegen u zeggen: Wilt u ons niet
vertellen wat deze dingen voor u betekenen? Jozef en Juda, dat waren beslist geen vrienden. Jozef was
aanvankelijk de grote man onder de stammen van Israël. Hij was onderkoning van Egypte geweest en had het
volk Israël gered van de hongerdood. Ook had hij ze een plek gegeven aan de waterrijke delta van Egypte – het
gebied van Gosen – waar ze hun kleinvee konden hoeden. Toen de andere zonen van Jakob zich voor Jozef
neerbogen in Egypte, was zijn leiderspositie onbetwist. Hij was zelfs zo onomstreden dat zijn stam in tweeën
werd opgedeeld – Efraïm en Manasse – toen God de stam Levi tussen de stammen uithaalde voor de dienst
aan God. Efraïm heeft bij wijze van spreken de leidersrol van Jozef overgenomen. Het is in het gebied van die
stam – om precies te zijn in Silo – waar de HEERE aanvankelijk woonde in de tabernakel die daar stond
opgesteld. Maar het ging helemaal niet goed in Silo met de hogepriester Eli en Hofni en Pinehas als priesters.
Die twee priesters waren wel ongeveer de druppel die de emmer deed overlopen. Dit maakte dat God op zoek
ging naar een andere stam en Juda vond. Psalm 78:67-72 Het heeft David, die uit Bethlehem Juda kwam, in de
aanloop naar zijn koningschap heel wat moeite gekost om ook koning te worden van de Noordelijke stammen.
Maar toen zijn zoon Salomo de mist inging was het zeker niet toevallig dat het daar – waar de oude breuklijn
zat tussen Juda en de Noordelijke stammen – opnieuw brak. Maar die oude breuk die ontstaan was rondom
het jaar 900 v Chr. zou in de toekomst volledig gerepareerd worden. Ezechiël 37:19 Spreek dan tot hen: Zo zegt
de Heere HEERE: Zie, Ik zal het stuk hout van Jozef nemen, dat zich in de hand van Efraïm bevindt, en van de
stammen van Israël, zijn metgezellen, en Ik zal het bij het stuk hout van Juda voegen, en Ik zal ze tot één stuk
hout maken. Ze zullen in Mijn hand één worden.
Ik zal ze – Efraim en Juda – tot één stuk hout maken. Ze zullen in Mijn hand één worden.

Eén koning en één volk.
God heeft een plan met de stammen van Israël die nu nog verstrooid wonen in een grote kring rondom het
land Israël, maar in het bijzonder in de gebieden van Assur en Babel. God zal alle Joden terugbrengen naar hun
eigen land. Ze worden dus niet alleen samengevoegd tot één volk, maar als volk mogen ze ook terugkeren naar
het land van herkomst. God gaat daarvoor zorgen. Ezechiël 37:21 En spreek tot hen: Zo zegt de Heere HEERE:
Zie, Ik ga de Israëlieten nemen uit de heidenvolken waarheen zij gegaan zijn. Ik zal hen van rondom
bijeenbrengen en hen naar hun land brengen. Nu komt ook naar voren de manier waarop God denkt de
eenheid van Zijn volk Israël te kunnen herstellen. Dat is niet alleen door hen samen te brengen in het land
Israël. Op zich woonden de stammen van Israël lange tijd samen in het beloofde land zonder echt een eenheid
te vormen. Honderden jaren was er sprake geweest van het Noordrijk Israël en het Zuidrijk Juda. Er waren in
die tijd op hetzelfde moment twee koningen die het bewind voerden; één in Israël en één in Juda. Het huis van
David regeerde in Jeruzalem, maar in Samaria was een andere koninklijke familie die aan de touwtjes trok. Een
wisselende familie in het Noorden overigens omdat sommige machthebbers werden verdreven en vervangen
door anderen. Maar ditmaal zou het anders gaan. Niet alleen zou God de stammen terugvoeren naar het land
Israël, maar Hij zou ook één koning over hen aanstellen. In de koning zouden ze een nieuwe eenheid vinden.
Eén herder en één kudde. Ezechiël 37:22 Ik zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen van Israël. Zij
zullen allen één Koning als koning hebben. Zij zullen niet langer als twee volken zijn, en niet langer nog in twee
koninkrijken verdeeld zijn. De mensen van Israel zullen na het oordeel van de ballingschap en het nieuwe
Verbond dat God met hen opricht uit echt veranderde mensen bestaan. Dat zal te merken zijn aan hun manier
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van leven. Ze zullen wandelen op de weg van de HEERE en alle verfoeilijke zonden – zoals afgoderij enz.
waarover ze Gods woede opriepen – zullen niet langer aangetroffen worden in Gods volk. In tegendeel zelfs.
Niet alleen zal het kwade ontbreken, maar het goede zal in rechtvaardigheid en barmhartigheid volop aanwezig
zijn in de harten en daden van Israël. Ook dit is elementair voor de eenheid van Gods volk: de terugkeer naar
het land Israël en de nieuwe koning, maar zeker ook een andere manier van leven en denken. God kan niet
wonen onder mensen die in alle opzichten met Hem gebroken hebben en van God los leven. Wanneer ze
daarentegen gereinigd zijn van zonden en op een aan God toegewijde manier leven, zal de HEERE Zijn plaats
weer innemen in het midden van Zijn volk. Dan is het opnieuw: Hij zal hun God zijn en zij Zijn volk. Ezechiël
37:23 Dan zullen zij zich niet meer verontreinigen met hun stinkgoden en met hun afschuwelijke afgoden en met
al hun overtredingen. Ik zal hen verlossen in al hun woongebieden, waar zij gezondigd hebben, en Ik zal hen
reinigen. Dan zullen zij een volk voor Mij zijn en Ík zal een God voor hen zijn.
Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik ga de Israëlieten van rondom bijeenbrengen en hen naar hun land brengen.

Koning David.
Dan valt de naam van David en dat is geen toeval. Hij is de man naar Gods hart. Bij iemand als David is – omdat
hij zich door God liet leiden – moeilijk te onderscheiden tussen de dingen die van hem en die van God zijn. Feit
is dat deze man in beeld kwam in Israël vanwege zijn bijzondere liefde en ontzag voor de God van Israël. De
eerste maal dat hij de publieke geschiedenis binnenrolt is in de legerplaats waar hij zijn grote broers van
voedsel moet voorzien. Hij kan het niet hebben dat de reus Goliath vanuit het leger van de Filistijnen de God
van Israël bespot. Hij neemt het tegen hem op en verslaat de reus door de kracht van God, Die hem ook altijd
terzijde stond als hij de wilde dieren bij zijn kudde vandaan wilde houden. Niet alleen is er David die vanaf de
aarde zich uitstrekt naar de geschiedenis van Israël, maar van Gods kant is er ook beweging – en meer dan dat
– als God hem roept tot koning. Met de roeping en de zalving ontvangt David ook de Heilige Geest van God, Die
het hem mogelijk moet maken om een goed koning te zijn van Gods volk. 1 Samuël 16:13 Het is de verdienste
van David dat hij het volk van Israël samengesmeed heeft, toen hij toenadering zocht tot Abner de generaal van
koning Saul en de overige stammen onder zijn macht en invloed kwamen. David heeft vermoedelijk aangevoeld
dat het niet verstandig zou zijn om vanuit Juda te opereren. Het zou de jaloezie oproepen van de andere
stammen, wanneer hij bijvoorbeeld Bethlehem zijn geboorteplaats tot het centrum van de macht zou maken.
David koos ervoor om de stad Jebus (=Jeruzalem), in Benjamin te veroveren dat meer centraal lag en dat –
militair gezien heel aantrekkelijk – ook nog op een berg. Die stad maakte David tot zijn metropool.

De tempelberg en de stad van David.
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Koning David geeft aan God een plaats te midden van het volk.
Nog zijn de verdiensten van koning David niet samengebracht. Er ontbreekt nog een belangrijke daad en dat is
dat hij de ark van God Jeruzalem binnenbracht en onderbracht – weliswaar provisorisch – in een tent. David
maakte een eenheid van het volk Israël en gaf aan de HEERE de centrale rol in Jeruzalem, het middelpunt van
gelovig Israël. In die tijd ontstond bij David al het plan voor God een tempel te bouwen in Jeruzalem, maar
omdat hij te veel bloed aan de handen had werd dit toevertrouwd aan zijn zoon, Salomo. Die David aan wie
God een eeuwig koningschap beloofd had, Die David – iemand uit Zijn bloedlijn – zou de koning worden van
het nieuwe Israël. Inmiddels weten wij dat dit de Heere Jezus is, de Zoon van God en de Zoon van David. Lucas
1:31-33 En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn
en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David
geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde
komen. De Heere Jezus staat met de armen gespreid tussen het Oude en het Nieuwe Testament in. Hij is de
drager van Gods beloften, o.a. van de instelling van de tempel en de offerdienst. Met het offer van Zijn leven
voor de mensheid draagt de Heere ook de offers van het Oude Testament en de verzoening die aan Gods volk
in die tijd geschonken is. Dankzij het verlossingswerk van de Heere Jezus is er niet alleen in het Nieuwe
Testament verzoening van de zonden maar ook de gave van de Heilige Geest voor gelovige Joden en heidenen
waardoor de gelovigen kunnen wandelen in Gods wegen. Ezechiël 37:24 En Mijn Knecht David zal Koning over
hen zijn. Voor hen allen zal er één Herder zijn. Zij zullen in Mijn bepalingen wandelen en Mijn verordeningen in
acht nemen en die houden. Het feit dat deze voorzegging is vervuld in de tijd van de Heere Jezus. Hij brengt
door Zijn gerechtigheid de gelovige Joden samen in één volk, het volk Israel. We weten dat – met ‘de reeds en
nog niet gedachte’ – de uiteindelijke vervulling op de nieuwe aarde geschiedt. Dan zal Gods volk worden
verzameld en zijn plaats krijgen met als locatie het Israel op de Nieuwe Aarde.
En Mijn Knecht David zal Koning over hen zijn. Voor hen allen zal er één Herder zijn.

Het recht op terugkeer naar het land dat God Israël schonk.
Het Nieuwe Verbond raakt de mens naar ziel en lichaam in de opstanding van het lichaam, maar ook is het volk
van God niet zonder land. Met land bedoelt de HEERE echt hetzelfde land dat Hij aan Abraham heeft
toegezegd. Opmerkelijk is dat de HEERE ditmaal de belofte vastmaakt aan Jakob, voor wie de HEERE die belofte
overigens – net als tegen Izaäk – heeft herhaald. Het feit dat de HEERE hier spreekt van Jakob kan er mee te
maken hebben dat allerlei gegadigden voor het volk en het land – mensen die uit de aartsvaders geboren
waren of tenminste familie waren – zoals Lot, de neef van Abraham met zijn zonen Ammon en Moab, maar
zeker ook Ismaël, de zoon van Abraham en niet te vergeten Ezau (=Edom) de zoon van Izaak er aanspraak op
zouden kunnen maken. Door specifiek Jakob te noemen – als degene over wie de verbondslijn verder liep –
maakt God de aspiraties van mogelijke concurrenten bij voorbaat zinloos. Ezechiël 37:25 Zij zullen wonen in het
land dat Ik aan Mijn knecht, aan Jakob, gegeven heb, waarin uw vaderen gewoond hebben. Zij zullen daarin
wonen, zij met hun kinderen en hun kleinkinderen, tot in eeuwigheid, en Mijn Knecht David zal tot in eeuwigheid
hun Vorst zijn. Met het Verbond van vrede dat God bij dezen aanbiedt gaan onze gedachten naar paradijselijke
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toestanden. In Ezechiël 34 was immers ook al sprake van het Verbond van de vrede. Daar wordt een situatie
gecreëerd waar de mens veilig buiten kan slapen. Iets wat feitelijk alleen kan in een soort van paradijs. Ezechiël
34:25 Ik zal een verbond van vrede met ze sluiten en de wilde dieren uit het land wegdoen. Ze zullen onbezorgd
wonen in de woestijn en slapen in de wouden. De term eeuwig valt hier. Uit de geschiedenis van God met Zijn
volk Israel kunnen we opmaken wat daarmee bedoeld wordt. Denk aan Jeruzalem, de eeuwige stad. Bij tijden
was die stad verwoest en werden de Joden zelfs als inwoner geweigerd. Maar – dit is de betekenis van het
woordje eeuwig – God vergeet Zijn toezegging niet. Altijd opnieuw staat die stad op uit de as. Telkens opnieuw
wordt Jeruzalem weer bewoond door mensen die afstammen van Jakob. We zien Gods trouw aan deze belofte
ook in het Nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt. Openbaring 21. Bij het Nieuwe Jeruzalem zien we ook
als het ware paradijselijke toestanden ontstaan als de rivier – die leven schept en schenkt van onder de troon
van God – de Dode Zee opnieuw maakt tot een zee van levend water waar vissen zwemmen en vissersboten op
de oever liggen. Daar – vanuit het nieuwe Jeruzalem – zal de Zoon van David voor altijd als koning heersen.
De voorlopige en de definitieve vervulling van Gods beloften.
Hoewel er veelvuldig sprake is van eeuwig – onze gedachten gaan naar het moment waarop deze bedeling
wordt afgewisseld met de toekomstige van de nieuwe aarde en de nieuwe hemel – is er onmiskenbaar toch
ook sprake van een groei van het volk als de HEERE belooft het volk talrijk te maken. Omdat er in de
toekomstige heerlijkheid volgens Christus, de Heere niet langer sprake is van een huwelijk – en dus niet van
gezinsuitbreiding – moet de uitbreiding van Gods volk zich feitelijk reeds voor de afsluiting van de oude
bedeling hebben voorgedaan. Opnieuw stuiten we hier weer op de bijzondere manier waarop verwachting en
vervulling in de Bijbel werkt: De verwachtingen die de HEERE wekt voor de toekomst zullen niet in een keer
maar zeker in tweekeer – met een voorlopige en een definitieve vervulling – werkelijkheid worden. Hoe we dat
weten? De realiteit leert ons dit. Neem de verwachting die door de HEERE gewekt wordt in Joël. Zie hierboven
in Handelingen 2. De verwachting wordt gewekt dat de gave van de Heilige Geest samenvalt met de eindtijd en
het begin van de nieuwe wereld. Maar feitelijk wordt die belofte verdeeld in een voorlopige vervulling van de
gave van de Heilige Geest en een latere definitieve vervulling van de eindtijd en het aanbreken van de nieuwe
aarde en hemel. De dag van de HEERE lijkt samen te vallen met de uitstorting van de Heilige Geest, maar
feitelijk blijkt dat er tussen die dag van de Geest en de nieuwe hemel en aarde nu al een ruimte van zo’n 2000
jaar zit. Is dat erg? Nee, dat leert ons dat er wel een belofte is en dat die belofte ook vervuld wordt, maar niet
altijd op een en dezelfde dag. De Heilige Geest blijkt een voorschot te zijn uit de hemel door God gezonden
naar de gelovigen om hen te helpen eerlijk en gelovig te leven. Dit leert ons spreken en denken in termen van
het ‘reeds’ en het ‘nog niet’.
De uitstorting van de Heilige Geest en het laatste oordeel door de tijd gescheiden.

Voor altijd zal God in het midden van Zijn volk wonen.
Opnieuw worden we in het visioen bepaald bij de definitieve vervulling van de verwachtingen als God voorzegt
dat Zijn tabernakel bij hen zal zijn. Ezechiël 37:26,27 Ik zal met hen een verbond van vrede sluiten. Het zal een
eeuwig verbond met hen zijn, Ik zal hun een plaats geven en hen talrijk maken, en Ik zal Mijn heiligdom in hun
midden zetten tot in eeuwigheid. Mijn tabernakel zal bij hen zijn, Ik zal een God voor hen zijn en zíj zullen een
volk voor Mij zijn. De tabernakel herinnert aan de tabernakel die in de tijd van Mozes met Gods aanwijzingen
gebouwd is. Exodus 25 Toen de tent van de HEERE klaar was nam de HEERE er Zijn intrek. Op deze wijze
woonde God te midden van Zijn volk en trok Hij met hen op vanuit de Sinai-woestijn naar het beloofde land.
Met het visioen van Ezechiël 40-48 laat God de nieuwe tempel zien waar Hij zal wonen op de nieuwe aarde te
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midden van Zijn volk Israël. Ook die tempel wordt soms tent genoemd. Later – in de Openbaring van Johannes
– worden we getuige van het visioen van Johannes die met eigen ogen waarneemt hoe God Zijn tent opslaat
onder Zijn volk op de nieuwe aarde. Openbaring 21:3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de
tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en
hun God zijn. Straks – Ezechiël 40 t/m 48 – zullen we het visioen van de nieuwe tempel van dichtbij bezien,
maar nu al is er sprake van dat God op de nieuwe aarde in de tempel te midden van Zijn volk zal wonen. Het is
niet juist om te zeggen dat God alles doet voor de omstanders ‘de heidenvolken’. Maar het is wel degelijk een
belangrijke factor in Gods handelen. Wanneer de heidenvolken zien dat God Zijn volk niet in de steek laat maar
zelfs door ballingschap en dood heen bewaart met het oog op Zijn heerlijke toekomst, zullen zij ook God
verheerlijken. Er zullen heidenen zijn die op Israël neerkijken, maar de ware gelovige is blij met alle goeds dat
God aan Zijn oude volk Israël toebedeelt. Feitelijk is voor de gelovigen uit de volken het Oude Testament een
bron van kennis van de genade en het rechtvaardige oordeel van de God van Israel. Wij gelovigen uit de volken
– die persoonlijk niet aan den lijve ondervonden hebben wat het volk Israel heeft doorgemaakt in de loop van
de geschiedenis – kunnen ons toch op de hoogte stellen van de ernst van onze situatie en het ontzag wat God,
de Vader en de Zoon en de Heilige Geest toekomt. Ezechiël 37:28 Dan zullen de heidenvolken weten dat Ik de
HEERE ben, Die Israël heiligt, wanneer Mijn heiligdom voor eeuwig in hun midden zal zijn.

en Ik zal Mijn heiligdom in hun midden zetten tot in eeuwigheid.

Woont God op de nieuwe aarde ook in een tempel te midden van Zijn volk?
Veel mensen die Ezechiëls tempelvisioen lezen hebben moeite met de idee dat God op de nieuwe
aarde – nog steeds – in een tempel zal wonen. Wat hen ook parten speelt is de uitspraak van
Johannes in Openbaring 21:22 Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar
tempel, en het Lam. Deze opmerking past precies in de gedachtengang van veel gelovigen uit de
volken. Voor hun besef heeft Christus met het offer van Zijn leven de weg tot Gods hart geopend.
Feitelijk is Christus in de plaats van de tempel gekomen. Hij is het offer. Hij is de hogepriester. Hij is
de ‘nieuwe en levende weg tot God’ zoals Hebreeën 10:20 zegt. De argumenten tegen de idee van
Gods wonen in de tempel stapelen zich op. Noemt de apostel Paulus de gelovige niet ‘een tempel
van de Heilige Geest?’ 1 Korintiërs 6:19 Van de christelijke gemeente kan hetzelfde gezegd worden.
1 Korintiërs 3:16 Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? Toch is
hier wel wat tegenin te brengen. Om iets te noemen. De Heilige Geest heeft een woning in de
gelovige van nu en straks, maar waar woont God de Vader? En verder: Johannes spreekt in
Openbaring 21 over God de Vader en de Zoon bij wijze van metafoor: Christus is het Lam. Hij is de
zon. Toch opent Openbaring met de mededeling dat Gods tent = de tempel onder de mensen is.
Openbaring 21:3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de
mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.
Daar komt nog iets bij. Niet alleen het tempelvisioen maar ook wat daaraan vooraf over de toekomst
wordt gezegd gaat er van uit dat God op de nieuwe aarde in een tempel te midden van Zijn volk
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woont. Ezechiël 37:26,27 Ik zal met hen een verbond van vrede sluiten. Het zal een eeuwig verbond
met hen zijn, Ik zal hun een plaats geven en hen talrijk maken, en Ik zal Mijn heiligdom in hun midden
zetten tot in eeuwigheid. Mijn tabernakel zal bij hen zijn, Ik zal een God voor hen zijn en zíj zullen een
volk voor Mij zijn. Sommige mensen menen dat met de kennis van toen aan een tempel wordt
gedacht, maar dat wij met de kennis van nu aan Christus moeten denken, omdat de verzoening van
de schuld en de gave van de Heilige Geest pas na Christus is gekomen. Dat laatste klopt, maar
realiseren we ons dat God ook in Ezechiël reeds over deze zaken – de Herder en de verzoening van
zonden en de gave van de Heilige Geest – heeft gesproken? Niet Ezechiël geeft een Bijbelse
Toekomstverwachting, maar God Zelf. Ergo; God zal ook op de nieuwe aarde in een tempel wonen te
midden van Zijn volk.
God zal ook op de nieuwe aarde in een tempel wonen te midden van Zijn volk.

De Bijbelse Toekomst Verwachting van Ezechiël 33 t/m 39 die aan de nieuwe aarde doen denken.
Ezechiël 34:25-31

Ezechiël 36:7-11

Ik zal een verbond van vrede met ze sluiten en de wilde dieren uit het land
wegdoen. Ze zullen onbezorgd wonen in de woestijn en slapen in de
wouden. Ik zal hun en het gebied rond Mijn heuvel een zegen geven, en Ik zal
de regen op zijn tijd doen neerdalen. Regens van zegen zullen er zijn. De
bomen op het veld zullen hun vrucht geven, het land zal zijn opbrengst
geven, en ze zullen onbezorgd in hun land wonen. Dan zullen ze weten dat Ik
de HEERE ben, wanneer Ik de stangen van hun juk breek en ze red uit de
hand van hen die zich door hen lieten dienen. Ze zullen niet meer tot een
prooi zijn voor de heidenvolken, en de wilde dieren van de aarde zullen ze
niet meer verslinden, maar ze zullen onbezorgd wonen en niemand zal ze
schrik aanjagen. Ik zal een Plant van naam voor ze doen opkomen. Dan
zullen ze niet langer weggenomen worden door honger in het land, en de
smaad van de heidenvolken zullen ze niet langer dragen. Dan zullen ze
weten dat Ik, de HEERE, hun God, met ze ben, en dat ze Mijn volk zijn, het
huis van Israël, spreekt de Heere HEERE. En u, Mijn schapen, schapen van
Mijn weide, u bent mens, maar Ik ben uw God, spreekt de Heere HEERE.
Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Ík heb gezworen: Voorwaar, de
heidenvolken die rondom u zijn, zullen zelf hun schande dragen! Maar u,
bergen van Israël, u zult uw takken weer voortbrengen en uw vruchten voor
Mijn volk Israël dragen, want zij komen naderbij. Want zie, Ik kom naar u
toe, Ik zal Mij naar u toewenden, en u zult bewerkt en bezaaid worden. Ik zal
de mensen op u talrijk maken, heel het huis van Israël, in zijn geheel. De
steden zullen bewoond en de puinhopen zullen herbouwd worden. Ik zal
mens en dier op u talrijk maken, zij zullen talrijk worden en vruchtbaar zijn. Ik
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Ezechiël 36:33-38

Ezechiël 37:11-14

Ezechiël 37:24-25

Ezechiël 37:26-28

zal u doen bewonen als in uw vroegere tijden, ja, Ik zal u meer goeddoen dan
in uw begin. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben.
Zo zegt de Heere HEERE: Op de dag dat Ik u reinig van al uw
ongerechtigheden, zal Ik de steden doen bewonen en zullen de puinhopen
herbouwd worden. Het verwoeste land zal bewerkt worden, in plaats van
een woestenij te zijn voor de ogen van ieder die erdoorheen trekt. Zij zullen
zeggen: Dit land, dat verwoest was, is als de hof van Eden geworden. De
steden die verwoest lagen, verwoest en afgebroken, zijn versterkt en
bewoond. Dan zullen de heidenvolken die om u heen overgebleven zijn,
weten dat Ik, de HEERE, Zelf herbouw wat afgebroken is en beplant wat
verwoest is. Ík, de HEERE, heb gesproken en Ik zal het doen. Zo zegt de
Heere HEERE: Opnieuw zal Ik hierom door het huis van Israël gevraagd
worden om dit voor hen te doen. Ik zal hen even talrijk aan mensen maken
als aan schapen. Als met de geheiligde schapen, als met de schapen van
Jeruzalem op hun vaste feestdagen, zo vol zullen de verwoeste steden
worden met kudden mensen. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben.
Toen zei Hij tegen mij: Mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van
Israël. Zie, ze zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan,
wij zijn afgesneden! Profeteer daarom, en zeg tegen hen: Zo zegt de Heere
HEERE: Zie, Ik zal uw graven openen en Ik zal u uit uw graven doen oprijzen,
Mijn volk, en Ik zal u brengen in het land van Israël. Dan zult u weten dat Ik
de HEERE ben, als Ik uw graven open en als Ik u uit uw graven doe oprijzen,
Mijn volk. Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in
uw land zetten. Dan zult u weten dat Ík, de HEERE, dit gesproken en gedaan
heb, spreekt de HEERE.
En Mijn Knecht David zal Koning over hen zijn. Voor hen allen zal er één
Herder zijn. Zij zullen in Mijn bepalingen wandelen en Mijn verordeningen in
acht nemen en die houden. Zij zullen wonen in het land dat Ik aan Mijn
knecht, aan Jakob, gegeven heb, waarin uw vaderen gewoond hebben. Zij
zullen daarin wonen, zij met hun kinderen en hun kleinkinderen, tot in
eeuwigheid, en Mijn Knecht David zal tot in eeuwigheid hun Vorst zijn.
Ik zal met hen een verbond van vrede sluiten. Het zal een eeuwig verbond
met hen zijn, Ik zal hun een plaats geven en hen talrijk maken, en Ik zal Mijn
heiligdom in hun midden zetten tot in eeuwigheid. Mijn tabernakel zal bij
hen zijn, Ik zal een God voor hen zijn en zíj zullen een volk voor Mij zijn. Dan
zullen de heidenvolken weten dat Ik de HEERE ben, Die Israël heiligt,
wanneer Mijn heiligdom voor eeuwig in hun midden zal zijn.
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De rivier met het levenswater stroomt van onder de troon van God.

Joods-christelijke toekomstverwachting vanuit Ezechiël. Deel 3

Ezechiël 38 en 39

Wat mag het volk Israël na de ballingschap verwachten?
De HEERE is nog steeds bezig de belangrijkste zaken die – na de ballingschap van Zijn volk Israël zullen spelen –
op een rijtje te zetten. Nadat de profeet Ezechiël het bericht over de definitieve val van Jeruzalem ter ore is
gekomen, richt de HEERE Zich op de nabije en verre toekomst van het Israël na de ballingschap. Ezechiël 33:21
Het gebeurde in het twaalfde jaar van onze ballingschap, in de tiende maand, op de vijfde van de maand, dat er
iemand die uit Jeruzalem ontkomen was, naar mij toe kwam en zei: De stad is verslagen. God maakt duidelijk
wat Zijn volk allemaal mag verwachten voor de tijd na 586 v Chr. het jaar van de verwoesting van Jeruzalem.

Ezechiël 33-48 in grote lijnen.
1. God trekt de leiding van Israël naar Zichzelf toe. De HEERE is zeer ontevreden over de zogenaamde
2.
3.
4.
5.
6.
7.

herders tot op dat moment. God gaat Zelf voor een Herder zorgen en wel in het bijzonder door de
komst van ‘Gods knecht David’.
Edom was een van de buurvolken die – na de ballingschap – het openliggende gebied van Israël in
beslag nam en voor zichzelf bestemde. God rekent af met Edom en de buurvolken. Het land Israël zal
opnieuw opgebouwd worden voor Gods volk met steden en dorpen en opnieuw vruchten dragen.
Met de hernieuwde belofte van land en volk houdt God niet alleen vast aan een leven als mens en volk
hier op aarde, maar zegt God ook toe het volk in de toekomst te reinigen van zonde en een nieuw hart
te geven en een nieuwe Geest in uw binnenste, zodat het anders om zal gaan met Gods geboden.
De genoemde beloften worden nog eens onderstreept door het visioen van de dorre doodsbeenderen,
die tot leven worden gewekt. Dat gaat niet alleen gepaard met lichamelijke opstanding uit de dood
maar ook met de terugkeer naar het land Israël uit de diaspora.
God keert terug tot Zijn volk Israel. De opstanding uit de dood staat ook voor de terugkeer van – een
deel van – Israel tot God.
God laat vervolgens de verwachting klinken van de hereniging van het volk dat op dat moment – met
Juda en Jozef – uit twee delen bestaat. Die hereniging vindt plaats door hen onder de leiding van de ene
koning en Herder uit Davids huis te brengen.
God belooft voor altijd in hun midden te wonen in Zijn heiligdom compleet met priesters en offers.

De profetie over Gog en Magog.
Nu volgt – in Ezechiël 38 en 39 – de profetie over Gog en Magog. Daarin wordt duidelijk dat het volk Israël door
de geschiedenis heen altijd een zekere kwetsbaarheid zal behouden. Er wordt een soort van onherleidbare
vijandschap getekend van de volken tegen Israël. Die strijd tussen Israël en haar vijanden zal zijn dieptepunt
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vinden in de eindtijd. We komen hierop omdat in de tekst Ezechiël 38:16 sprake is van de Hebreeuwse term –
Be-acharit Hajamim – hetgeen in het laatste der dagen betekent. Wanneer de vijand zich in Israel bevindt –
met als doel om dat volk voor altijd te vernietigen – zal God reddend vanuit de hemel ingrijpen en aan alle
vijanden en alle vijandschap een einde maken. De vijandschap van het volk van Gog en Magog – tegen het eind
van de tijd – doet ons beseffen dat het verbond van vrede nog niet is begonnen. Dit wordt anders wanneer God
Ezechiël betrekt in het zogenaamde tempelvisioen – Ezechiël 40 t/m 48 – dat daarna werkelijkheid wordt. Dit is
het visioen van Gods wonen te midden van Zijn volk Israel op de nieuwe aarde.
Gog en Magog.

Het volk Israel de tijden door bedreigd.
Uit de geschiedenis van Israel wordt duidelijk dat – vanaf het begin van zijn volksbestaan – het volk bedreigd is
met dood en ondergang. De achterliggende reden wordt niet opgehelderd. Psalm 2 stelt de vraag naar het
‘Waarom?’ Het is een strijd tegen het volk Israel, maar misschien wel vooral tegen de God van Israel. Israel is
nog geen volk of in Egypte – waar ze tijdelijk onderdak vonden in de tijd van Jozef – worden ze reeds met de
dood en uitroeiing bedreigd. Exodus 1:15,16 Bovendien zei de koning van Egypte tegen de vroedvrouwen van
de Hebreeuwse vrouwen, van wie de naam van de een Sifra was en de naam van de ander Pua, hij zei: Als u de
Hebreeuwse vrouwen bij het bevallen helpt en u let op de stenen baarstoel, dan moet u, als het een zoon is, hem
doden, maar als het een dochter is, mag zij blijven leven. Bij de Exodus was de Farao van plan het volk Israel
alsnog uit te roeien. God keerde zijn plan om in zijn tegendeel. In de Perzische tijd was het een zekere Haman
die zich voornam om de Joden – die in alle landen van het grote rijk woonden – uit te roeien. Hij had
toestemming van de Perzische vorst en de dag was reeds bepaald door het lot (Pur). Ware het niet dat God er –
via Mordechai en Esther – een stokje voor gestoken had, anders had het er slecht voor hen uitgezien. Esther
3:8-11 Toen zei Haman tegen koning Ahasveros: Eén volk is er dat verstrooid en verspreid is onder de volken in
alle gewesten van uw koninkrijk. Hun wetten zijn anders dan die van alle volken en er is niemand die de wetten
van de koning uitvoert. Het past de koning niet hen met rust te laten. Als het de koning goeddunkt, laat er dan
geschreven worden dat men hen ombrengt. Dan zal ik tienduizend talent zilver afwegen op de handen van hen
die het werk doen, om die naar de schatkist van de koning te brengen. Toen nam de koning zijn zegelring van
zijn hand en gaf die aan Haman, de zoon van Hammedatha, de Agagiet, de tegenstander van de Joden. En de
koning zei tegen Haman: Laat het zilver u geschonken zijn, en het volk, om daarmee te doen wat goed is in uw
ogen. Het Joodse volk viert nog steeds het Purimfeest om de dag van de bevrijding te gedenken. Ook in de tijd
van Antiochus Epiphanes IV – 167 t/m 164 v Chr. – wordt het volk bedreigd in zijn diepste wezen, zijn geloof in
de God van Israel. Deze koning stelt het beeld van de Griekse god Zeus op in de tempel van Jeruzalem. 3.5 jaar
komt de tempeldienst stil te liggen, terwijl de gelovige Joden worden vervolgd en gedood om het bezit van de
Thora en het uitvoeren van de besnijdenis en het vieren van de sabbat. Na 3.5 jaar wordt de Syrische vorst
verdreven en wordt de tempel opnieuw ingewijd. Het is het Joodse Chanoekafeest dat hier zijn oorsprong
heeft. Van de grote volken in het Noorden heeft Israel veel dreiging en ballingschap ondervonden; van Assur en
Babel maar ook van Medië/Perzië en het Griekse- en het Romeinse Rijk, dat in het jaar 70 na Chr. Jeruzalem en
de tempel verwoestte en het Joodse volk de diapora indreef. Hoewel er de belofte was van terugkeer naar het
land van herkomst zou het – na 70 AD – een kleine 2000 jaar duren voordat het Joodse volk weer zou wonen in
het land Israel. We doelen op het moment van 1948 toen de Joodse Staat werd gesticht. Vóór die tijd doemde
echter een enorme vijand op in de persoon van Adolf Hitler en Duitsland die zich had voorgenomen om het
Joodse volk volledig uit te roeien. Zes miljoen Joden vonden de dood in de concentratiekampen totdat de

51
wereldgeschiedenis een wending nam in de overwinning op Nazi Duitsland. De Volkerenbond gaf de verdrukte
Joden de kans om in het land van herkomst de Joodse Staat te stichten; hetgeen nu reeds zo’n 70 jaar gestalte
heeft gekregen in het land Israel waar het Joodse volk – na veel oorlogen en bedreigingen – de hoofdstad
Jeruzalem uitgeroepen heeft tot eeuwige hoofdstad van de Staat Israel.
De Staat Israel sinds 1948

Psalm 2
1 Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is?
2 De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn
Gezalfde:
3 Laten wij Hun banden verscheuren en Hun touwen van ons werpen!
4 Die in de hemel woont, zal lachen, de Heere zal hen bespotten.
5 Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen.
6 Ik heb Mijn Koning toch gezalfd over Sion, Mijn heilige berg.
7 Ik zal het besluit bekendmaken: De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon, Ík heb U heden
verwekt.
8 Eis van Mij en Ik zal U de heidenvolken als Uw eigendom geven, de einden der aarde als Uw bezit.
9 U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, U zult hen in stukken slaan als aardewerk.
10 Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde.
11 Dien de HEERE met vreze, verheug u met huiver.
12 Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer Zijn toorn slechts even
ontbrandt. Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen!

Het volk Israël wordt ingesloten door Gog, de vijand uit het noorden.
De vijand van Israël komt – zoals van ouds – uit het Noorden. Dat merk je ook bijvoorbeeld in Jeremia 6:22 Zo
zegt de HEERE: Zie, een volk komt uit het land in het noorden, een grote natie zal opgewekt worden van de
uithoeken van de aarde. De volken en landen – waar Ezechiël de naam van noemt – bevinden zich inderdaad in
gebieden ten noorden van Israël. Mesech en Tubal moeten we in de richting van de Zwarte Zee zoeken.
Sommigen weten de locatie precies te duiden met Frygië en Cappadocië, namelijk het huidige Turkije. Ezechiël
38:1,2 Het woord van de HEERE kwam tot mij: Mensenkind, richt uw blik op Gog, het land van Magog, de
oppervorst van Mesech en Tubal, en profeteer tegen hem. Magog kennen we uit de volkerenlijst van Genesis
10. Dit volk komt voort uit Jafeth, een van de drie zonen van Noach. Ook Tubal en Mesech worden daar al
genoemd. Genesis 10:2 De zonen van Jafeth zijn: Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesech en Tiras. De
HEERE lijkt namen gekozen te hebben die in Israël tot de verbeelding spreken. Het zijn de machten die in de
zesde eeuw gedomineerd hebben in het Midden Oosten. Het lijkt er op dat Gog de naam is van de oppervorst –
de president van het land Magog – die ook de heerschappij voert over Mesech en Tubal. Het feit dat Magog
gelocaliseerd is in het huidige Turkijke hoeft er niet op te wijzen dat de eindstrijd tegen het volk en het land
Israel uitgaat van de Islamitische landen, maar het is niet uitgesloten. Het mag duidelijk zijn dat Israël vanaf de
val van Jeruzalem in 586 v Chr. met een zekere regelmaat geconfronteerd is geworden met supermachten die
met een bijzonder toegerust leger een grote bedreiging vormden voor vrede en veiligheid van de regio. Tegelijk
is voor de hand liggend om er – vanwege de relatie met Openbaring 20 – vanuit te gaan dat de profetie zich
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vooral op de eindtijd richt en dat de vijandelijke macht tegen die tijd wereldwijde proporties heeft
aangenomen.
Ezechiël 38:3 Zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zál u, Gog, oppervorst van Mesech en Tubal!

Het hele Midden Oosten onder de wapens tegen Israël.
Uit de gegevens die wij hebben, kunnen wij opmaken – iets wat overigens ook gold voor de legers van Assur en
Babel – dat het militaire apparaat van Gog een grote diversiteit kent qua samenstelling van ruiters en voetvolk.
Uit alle onderworpen volken werden soldaten opgeroepen. Daar komt nog iets bij. Als de namen Cusj en Put
vallen, bewegen onze ogen over de landkaart van het Noorden van Israël – het stroomgebied van de Eufraat en
de Tigris – naar het Zuiden, want deze twee volken beheerden begin van de zesde eeuw de hele Nijldelta. De
Perzen komen uit het Noorden met Gomer en Beth Togarma, maar de Cusjieten en de Puteeërs worden
gelocaliseerd in het gebied ten zuiden van Israël oftewel Noord Afrika. De oorlog die wordt aangekondigd lijkt
het hele Midden Oosten onder de wapens te roepen tegen Israël. Het heeft wel iets weg van de zesdaagse
oorlog die Israël – wonderlijk genoeg – gewonnen heeft. Het speelde in de zestiger jaren om precies te zijn in
juni 1967. Het volk Israël moet zich ingesloten gevoeld hebben toen op dat moment van de Noord- en Oost- en
Zuidkant de vijand dreigend dichterbij kwam. Ezechiël 38:5,6 Bij hen zijn Perzen, Cusjieten en Puteeërs, allen
met schild en helm, Gomer met al zijn troepen, Beth-Togarma, in het uiterste noorden, met al zijn troepen, vele
volken met u. Omdat de leider van deze coalitie – Gog – in het Noorden zit, komt het gevaar voor het gevoel
van de Bijbellezer toch vooral uit het noorden. Maar feit is dat het volk Israël op het moment van die oorlog
blijkbaar ingesloten zit aan alle grenzen. De landen van Noord Afrika tot en met Turkije zijn op dit moment
Islamitische landen. Het is – zoals gezegd – mogelijk dat we in deze richting moeten denken als het gaat om de
vraag welke vijandelijke macht zich tegen Israel zal ontwikkelen? Feit is dat op dit moment de Islamitische
volken reeds een sterke afkeer voelen voor het Joodse volk. Het staat zeker niet los van het feit dat het
Jodendom (en het christendom) beleefd wordt als een concurrerende godsdienst in die zin dat de Islam meent
de ware god Allah te aanbidden. Hoewel men in deze veronderstelling leeft, valt niet te ontkennen dat
Mohammed grote delen van de Bijbel heeft overgenomen in de Koran, zoals de schepping en de aartsvaders,
Mozes en David en vooral ook Jozef. Zelfs Jezus (Isa) en zijn moeder Maria (Mirjam) komen in de Koran voor,
weliswaar als profeet, maar toch. Uit de Koran blijkt een groot spanningsveld met de andere godsdiensten van
het boek. Zo wordt tegenover het Christendom gezegd dat Allah geen zonen heeft. Het lijkt een vrij
onomwonden aanval op de belijdenis ‘dat Jezus Gods Zoon is en werkelijk mens.’ Met het Jodendom wordt het
spanningsveld op twee punten gevoeld. De Arabische volken stammen af van Ismael, de zoon die Abraham
verwekte bij Hagar, zijn slavin. Het feit dat de God van Israel Ismael en zijn moeder wegstuurde en voor Izaak
koos, zit hen nog altijd dwars. Het valt op dat in de Koran Ismael ‘de zoon van de belofte’ wordt genoemd,
terwijl in de Bijbel die titel aan Izaak is gegeven. Soera 19:54 en Soera 37:83-109 Ook zou het volgens de Koran
niet Izaak, maar Ismael zijn die door Abraham werd ‘geofferd’ op de berg Moria. Men ontleent zelfs het
offerfeest aan deze geschiedenis. De berg Moria is de tempelberg waar de Islamitische Gouden Koepel als
gedenkplaats is opgericht. De Arabische volken lijken met hun geschiedenis te willen bewijzen dat hun God de
ware God is en dat Jeruzalem van hen is. Op het tempelplein in Jeruzalem hebben ze redelijk triomfantelijk de
Al-Aqsamoskee gebouwd. Dat zou gebeurd zijn op de plek waar Mohammed volgens hun overlevering naar de
hemel zou zijn gevaren. Het is – niet toevallig – ook de plek waar de God van Israel in de tempel eeuwen
gewoond heeft te midden van het Joodse volk. Het feit dat het land weer in handen is van het Joodse volk – en
ook de stad Jeruzalem – wordt door de Islamitsche volken gevoeld als een ongewenste situatie. Het is
menselijkerwijs gesproken te danken aan het feit dat de Soennieten en de Sjiieten, twee Moslimgroepen elkaar
naar het leven staan, dat het Joodse volk nog redelijk overeind blijft. De Staat Israel voelt zich vooral bedreigd
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door een land als Iran met zijn Sjiietische bevolking en heeft als tegenwicht vermoedelijk een vrij
vriendschappelijke relatie met Saoedie Arabië. Of van deze volken de bedreiging uitgaat in de eindtijd, is
onzeker maar niet onmogelijk. De macht van de Islam lijkt voorbij na de Arabische Lente met de radikale
moslimbroeders. Het kan maar zo dat de eindtijd-vijandschap vooral uit zal gaan van de voormalige christelijke
werelddelen, zoals Europa en de Verenigde Staten van Amerika.
Bij hen zijn Perzen, Cusjieten en Puteeërs, allen met schild en helm, Gomer met al zijn troepen, BethTogarma, in het uiterste noorden, met al zijn troepen, vele volken met u.

Dreiging voor Israel (mogelijk) vanuit voormalige christelijke werelddelen.
Naast de bedreiging die er van de Islam uitgaat, is er nog een gevaar dat komt van godsdienstige kant en dat is
de dreiging vanuit een post-christelijke wereld, Europa en Amerika. Wat wil het geval? Vanaf het begin van de
genadige toewending van Israels God tot de volken, worden de heiden-christenen gewaarschuwd voor
overmoed. Het is namelijk zo dat God volgens Romeinen 11 veel takken – oftewel mensen met een Joodse
achtergrond uit de olijfboom, die symbool staat voor Israel – heeft weggebroken vanwege hun ongeloof in de
Messias Jezus Christus. Op die opengevallen plaatsen op de olijfboom worden vanaf de komst van Christus de
nieuwe takken geënt, wat feitelijk christenen uit de volken zijn. Vanaf het begin worden die mensen
gewaarschuwd voor overmoed. Romeinen 11:17 Als nu enige van die takken afgerukt zijn, en u, die een wilde
olijfboom bent, in hun plaats bent geënt en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de
olijfboom, beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt: U draagt de wortel niet, maar de
wortel u. Ons – christenen uit de volken – past bescheidenheid want de stam wordt gevormd door Israel. Het is
een boom die er bij wijze van spreken al 4000 jaar staat. Neerkijken op Israel zou ook getuigen van een idee dat
‘wij beter zouden zijn dan zij’. Toch is het op dit punt vaak misgegaan. In de geschiedenis van na Christus
hebben de Joden, die in allerlei landen een veilig heenkomen gezocht hadden, het vaak moeten ontgelden.
WOII vormt wat dat betreft wel het dieptepunt als het Joodse volk – als geheel – bedreigd wordt in zijn
voortbestaan. Adolf Hitler had als motto ‘die endlösung der Judenfrage’en was van zins het Joodse volk volledig
te vernietigen. Het zou niet verbazen dat met WOII ook de omslag volgt van Gods sympathie van de volken
naar Israel. Het is namelijk zo dat de apostel Paulus die omslag aankondigt in Romeinen 11. Paulus ziet als het
ware een beweging van Gods sympathie naar Israel – vervolgens naar de volken – om uiteindelijk weer terug te
keren tot Zijn oude volk Israel. Uit het verband van Romeinen 11 zouden we kunnen opmaken wat daarvan de
aanleiding is: de hoogmoed van de gelovigen uit de volken waarvan de Joodse gemeenschap zwaar de dupe
zou worden. Romeinen 11:25 Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet
wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de
heidenen is binnengegaan. Uit bovenstaande zouden we kunnen opmaken dat het er voor de Joodse
gemeenschap niet echt goed uitziet, wanneer de christelijke gemeenschap van zijn wortels vervreemdt.
Wanneer de gelovigen uit de volken vergeten dat ze uit genade geboren zijn, moet het Joodse volk dat
vermoedelijk zwaar ontgelden. Dit bleek in WOII. Paulus spreekt over de volheid van de heidenen. Hij bedoelt
dat het getal van de mensen die gered worden uit de volken op een gegeven moment vol raakt en dat God Zich
daarna opnieuw tot Zijn volk Israel zal wenden zodat ook het getal van dat volk vol kan worden. De toewending
van God tot Zijn volk Israel zou opgemaakt kunnen worden uit de toestemming van de Volkenbond om een
eigen Staat te stichten in het land van herkomst.

54
In 1948 is de Staat Israel gesticht en zijn veel Joden verhuisd naar het land van de vaderen.

Niet alleen in Romeinen 9 t/m 11 zien we deze gedachtengang, maar ook in Openbaring 7 waarin we aan de
ene kant zien dat de volheid van de volken binnengaat in de hemel. Openbaring 7:9 Hierna zag ik en zie, een
grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór
het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. Het is opmerkelijk dat de binnenkomst van
de gelovigen uit de volken in de hemel geschiedt nádat de toewending van God – van de volken – naar Zijn
oude volk Israel, heeft plaatsgehad. Is er die ene kant dan is er ook de andere zijde, wanneer God Zich op aarde
wendt tot Zijn oude volk Israel. Indien deze waarneming juist is bevinden we ons op dit moment in de situatie
dat de laatste gelovigen uit de volken de hemel worden binnengeleid. Het zal – indien we dit juist zien – een
tijd worden van sancties van God vanwege de geloofsafval wereldwijd. Wat wij nu reeds ervaren zijn zaken als
de klimaatsverandering, de grote branden in Australië, het coronavyrus, een sprinkhanenplaag. Heftige
bewegingen van de aarde en de hemel dienen om de vroegere gelovigen uit de volken terug te brengen tot
God, maar ze geven volgens de vewachting geen sjoege. Openbaring 9:20,21 Niemand keert terug tot God. Bij
het oude volk van God ligt dit anders. Terwijl in deze jaren de laatste gelovigen uit de volken de hemel worden
binnengeleid gaat God verder met de focus op Israel. Openbaring 7:3,4 Breng geen schade toe aan de aarde, en
ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. En
ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren er verzegeld uit alle
stammen van de Israëlieten. Het mag duidelijk zijn dat de geschiedenis – zoals die zijn vervolg krijgt in
Openbaring 8 t/13 – zich focust op Israel en Jeruzalem. Iets wat zijn climax ontvangt in de aanval Gog en Magog
op Jeruzalem. Openbaring 11:1,2 En mij werd een meetlat gegeven, die op een staf leek. En de engel was erbij
komen staan en zei: Sta op en meet de tempel van God, het altaar en hen die daarin aanbidden. Maar laat de
buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de
heilige stad vertrappen, tweeënveertig maanden lang. Het zal de oplettende lezer opvallen dat er in de eindtijd
opnieuw een tempel in Jeruzalem verondersteld wordt. Dat is iets wat de Heere Jezus (Marcus 13:14) en de
apostel Paulus (2 Thessalonicenzen 2:4) overigens bevestigen. De antichrist laat namelijk in de tempel in
Jeruzalem zien dat hij ‘god’ is. Voor ons als christenen uit de volken zal het zaak zijn om – bij de ontwikkeling
van de eschatologie – in de huid te kruipen van de Joodse christenen. Voor hen is het wonen van God in de
tempel en de offerdienst veel meer vanzelfsprekend. Om iets te noemen: wij zien Christus in de plaats van de
tempel gekomen. Hij is het offer. Hij is de hogepriester. Hij is een verzoening voor onze zonden. Voor Joodse
christenen bleef de tempeldienst echter – ook na de opstanding en de Hemelvaart van Christus – gewoon
doorgaan. Zelfs de apostel Paulus blijft – in zijn contact met God – op de tempel gericht. Zo deed hij een gelofte
waarvoor Hij naar Jeruzalem naar de tempel van de HEERE moest. Handelingen 18:18 En toen Paulus er nog
vele dagen gebleven was, nam hij afscheid van de broeders en vertrok vandaar per schip, in gezelschap van
Priscilla en Aquila, naar Syrië, nadat hij zijn hoofd in Kenchreeën kaalgeschoren had. Hij had namelijk een
gelofte gedaan. Ook de HEERE God is – na de Hemelvaart van Christus – in een tempel in de hemel blijven
wonen. Openbaring 11:19 En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van Zijn verbond werd
zichtbaar in Zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel.
Volgens het tempelvisioen van Ezechiël 40 t/m 48 zal de HEERE op de nieuwe aarde ook in een tempel te
midden van Zijn volk wonen.
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Jezus en/of de tempel?

God geeft Gog een ekstra zetje als hij het plan opvat om Israël te vernietigen.
Hoewel Gog de leiding heeft, heeft het er toch alle schijn van dat hij van boven af – door de God van Israël –
gestimuleerd wordt. Gog bereidt zich voor op een oorlog. Het is een gigantische militaire operatie. Voor de
Joodse gemeenschap is dit buitengewoon bedreigend. Een buitenlandse supermacht die zich bewapent om hen
aan te vallen. Hoe moeten we dat opvatten? Het blijkt in overeenstemming met het plan van God te zijn.
Ezechiël 38:3,4 Zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zál u, Gog, oppervorst van Mesech en Tubal! Ik zal u
omkeren, Ik zal haken in uw kaken slaan en Ik zal u doen uittrekken. De HEERE doet dat niet om Zijn volk te
straffen, integendeel. God doet het om voor eens en voor altijd af te rekenen met de vijandschap die in deze
wereld telkens opnieuw oplaait tegen het volk Israël en tegen de God van Israël. Sommige mensen zullen zich
er aan storen dat God de hand lijkt te hebben in de eindstrijd. Het lijkt alsof de HEERE de vijand aanzet tot een
aanval op Israël. Dat is ook zo. Iets dergelijks zien we overigens vaker in de geschiedenis van Gods volk. Zo zet
de HEERE ook de farao aan om het vluchtende volk Israël te achtervolgen met als doel om de farao met zijn
leger in de Rode Zee te laten omkomen. Het is niet zo dat God de vijandschap bedenkt, integendeel. De farao
heeft zich buitengewoon vijandelijk opgesteld bij het verzoek van Israël om te mogen vertrekken om God te
dienen in de woestijn en wel zodanig dat God dat vuurtje nog wat hoger opstookt. Datzelfde zien we in de
eindstrijd. Het is niet God Die de vijandelijkheden in hun hart legt, maar Hij laat de wereldmachten – in hun
haat tegen het volk Israël en de God van Israël – doorschieten zodat ze in hun eigen mes lopen. Want dat is het
doel. God zal de vijanden van Israël in de eindtijd een gigantische nederlaag bezorgen. Hij zal voor eens en altijd
met hen afrekenen. Ezechiël 38:8 Na vele dagen zult u gestraft worden. Het is duidelijk dat het om het volk en
het land Israël gaat. Zij zijn het volk ‘dat hersteld is van het zwaard’. Zij zijn ‘het volk wat uit alle werelddelen
weer teruggekeerd is om zich te vestigen op de bergen van Israël’ om daar – in het land van herkomst – een
bestaan op te bouwen. De Joden zullen zich in Israël veilig voelen. Dat wil overigens niet zeggen dat ze geen
militair apparaat hebben. Het wil zeggen dat ze zich na jaren van diaspora – verstrooid over de hele wereld
omdat ze niet veilig waren in eigen land – weer terug zijn in het land en het volk van God. Uit het onbezorgde
leven mag ook het vertrouwen spreken jegens de HEERE dat Hij voor hen zorgt. Ezechiël 38:8 Aan het einde van
de jaren zult u komen in een land dat hersteld is van het zwaard, bijeengebracht uit vele volken op de bergen
van Israël, die tot een blijvende verwoesting waren geworden. Als zij uitgeleid zijn uit de volken, zullen zij allen
onbezorgd wonen. Wat maakt dat de volken zich aan Israël willen vergrijpen? Is dat hun onbezorgdheid? Is dat
het feit dat ze opnieuw in het land van de belofte wonen? Dat laatste is zeer goed mogelijk. Achter de
terugkeer van het Joodse volk naar Israël ligt de overtuiging dat de God van Israël, de levende God is Die
regeert. Alles geschiedt volgens Zijn plan. Men mag het volk Israël pijn doen, men mag hen vervolgen, men mag
hen het land uitjagen enz enz, maar men zal er niet in slagen de plannen van God te dwarsbomen. Door de
geschiedenis heen vervult de HEERE al Zijn beloften aan Zijn oude volk, zo ook deze: het recht op terugkeer en
de hereniging van de Joden in Israël op Israëlisch grondgebied. De plannen van Gog zijn ons ook niet onbekend.
Hij is van plan als een trein over het land te banjeren en het land en het volk Israël volledig te vernietigen. Zijn
leger is groter dan groot. Overdreven, een dergelijke omvang is feitelijk niet nodig om zo’n relatief klein volk te
overschaduwen. Maar hij, Gog wil als een donkere wolk zijn en heel het land bedekken. Ezechiël 38:9 U zult
oprukken, u zult komen als een verwoesting; u zult als een wolk zijn en het land bedekken, u en al uw troepen en
vele volken met u.
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Wie deed het? Is dat nu God of Gog zelf of toch de duivel?

De oorlog van Gog en Magog tegen Israel en zijn God.
We kunnen aan ons hoofdstuk vragen: ‘Wie zet Gog aan om tegen Israël te gaan vechten?’ ‘God’, zegt de
HEERE bij monde van Ezechiël. ‘Ik ben het’, zegt de HEERE. God haalt Gog dus over om een oorlog te beginnen
tegen Israël. Dat zegt de Bijbel. Maar Gog zelf denkt daar heel anders over. Hij denkt dat hij het zelf is. ‘Ik heb
het zelf bedacht’. Dat kan hij met een eerlijk geweten zeggen, want inderdaad de gedachte kwam bij hem op
en hij is die gedachte gevolgd. Ezechiël 38:10 Zo zegt de Heere HEERE: Op die dag zal het gebeuren dat er
overleggingen in uw hart zullen opkomen en dat u een kwaad plan beramen zult. Gog denkt dat het zijn eigen
plan is. Nu we hier bij stil staan is het goed om ook het boek Openbaring te raadplegen. In dat boek komen de
namen Gog en Magog inclusief de eindstrijd ook voor en wel in Openbaring 20. Het is ook vooral in verband
met deze overeenstemming dat we vanuit Ezechiël een eschatologie proberen te ontdekken. Niet alleen Gog
en Magog maar ook het Nieuwe Jeruzalem vertoont sterke overeenkomsten met het tempelvisioen van
Ezechiël. Openbaring 20:8,9 En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde
bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. En zij
kwamen op over de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad.
Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. Verrassend genoeg komt het boek
Openbaring – waar de eindstrijd van Gog dus ook voorkomt – met nog een andere verklaring. Die legt de volle
verantwoordelijkheid bij de duivel. Als God de duivel vrijlaat uit zijn onderaardse gevangenis zal hij de wereld in
brand zetten. Openbaring 20:7,8 En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn
gevangenis worden losgelaten. En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de
aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. Het is alle drie waar. Daar komt
misschien nog iets bij. ‘Gug’ is het Soemerische woord voor ‘duisternis’. Die Gog is geen frisse jongen. Het gaat
vermoedelijk om een politiek leider, een president. Volgens het boek Openbaring 13 werkt hij nauw samen met
de draak en het beest. Openbaring 13:2,7 En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de
heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. Het komt bij Gog
op om met zijn immense legers op te trekken tegen een buitengewoon kwetsbare natie. Niet alleen hebben die
mensen nauwelijks bescherming in muren en poorten – want die hebben ze niet – maar het is ook nog eens
een volk met de dramatische geschiedenis van vervolging en pogroms en pogingen om hen als volk volkomen
van de aardbodem te laten verdwijnen. Het is niet echt een edele gedachte, integendeel ‘Wat voor iemand ben
je als zulke gedachten bij je opkomen en je je er vervolgens ook nog eens door laat leiden?’ Ezechiël 38:11 U
zult zeggen: Ik zal optrekken tegen een niet ommuurd land, komen bij mensen die rustig en onbezorgd wonen,
die allen zonder muur en grendel wonen en geen poorten hebben. Je kunt je afvragen wat iemand motiveert om
zoiets te doen? Het verhaal gaat dat het hem om de buit zou gaan. Het volk Israël zou een gemakkelijke prooi
zijn. Verder zou het beschikken over veel kostbaarheden aan goud en zilver en goederen en veel vee, waar Gog
zich mee denkt te kunnen verrijken. Hij denkt of zegt dat het hem om de buit gaat, maar feitelijk is er die
andere kant van het verhaal, de vernietiging van een volk, de verwoesting van een geloof. Ezechiël 38:12
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De Aliyah naar Israel.

De kooplui bemoeien zich ermee.
Het is niet helemaal duidelijk waarom de handelssteden en hun kooplieden zich er plotseling tegen aan
bemoeien. Sjeba en Dedan liggen aan de Afrikaanse kust van de Rode Zee. Tarsis wordt door sommigen in
Spanje, door anderen aan de kust van het huidige Turkije gelokaliseerd. Het zijn zeehavens waar handel
gedreven wordt. Het zijn vooral de schepen die op en rondom de Middellandse Zee de handelswaar van
verschillende landen vervoeren. In het boek Ezechiël 27 komen we een lijst tegen van steden en landen en de
goederen die zij importeren en exporteren. Ook Jeruzalem wordt genoemd. Op zich hebben de kooplieden niet
veel op met oorlog. Oorlog is onrust. Soms mag het ‘goed’ zijn voor de markt omdat er aan bepaalde goederen
– zoals militair materieel – buitengewoon grote behoefte ontstaat. Een behoefte gerichte markt stuwt de prijs
omhoog wanneer bepaalde goederen schaars worden door oorlogsgeweld.
Ook in het boek Openbaring zijn het de kooplieden die van een afstandje de vernietiging van het grote Babel
waarnemen. Zij zijn in shock vooral ook omdat ze hun hele handel naar de Filistijnen zien gaan. Openbaring
18:11 En de kooplieden van de aarde zullen over haar huilen en treuren, omdat niemand hun waren meer
koopt. Begrijpelijk dat de handel reageert. Het is alleen de vraag wat ze met hun opmerking denken te
bereiken. Juichen ze de oorlog tegen Israël toe omdat ze denken een graantje mee te pikken van de buit? 1
Makkabeeën 3:41 versterkt die indruk: Toen de kooplui uit de streek het nieuws ter ore kwam, gingen zij met
zeer veel zilver en goud evenals boeien naar het kamp om de Israëlieten als slaven op te kopen. Bij het Syrische
leger sloten zich ook troepen uit Idumea en het land van de Filistijnen aan. Of laten ze zich horen – als zijnde
een belangrijke belangenorganisatie – om Gog af te remmen in zijn strijdvaardigheid? Dat laatste zou ook
zomaar kunnen. Grote handelswegen worden door de legers vanuit het Noorden bevolkt. Geen gezellig volkje,
militairen tot de tanden gewapend. Gewapende overvallen dreigen. Uiteindelijk is die Gog bezig hun nering
naar zijn grootje te helpen. Ezechiël 38:13 Sjeba, Dedan, de kooplieden van Tarsis en al hun jonge leeuwen
zullen tegen u zeggen: Komt u om een roof te plegen? Hebt u uw strijdmacht bijeengebracht om buit te roven,
om zilver en goud mee te voeren, om vee en bezit mee te nemen, om een grote roof te plegen? Dit brengt ons
opnieuw bij de vraag naar het motief.

Sjeba, Dedan, de kooplieden van Tarsis (..) zullen tegen u zeggen: Komt u om een roof te plegen?

Mensen met Joodse achtergrond hebben vaak invloedrijke posities.
Nu moet gezegd worden dat de Joodse gemeenschap in de landen waar ze naar uitgeweken zijn – zowel toen
als nu – niet behoren tot de armste delen van de bevolking. Integendeel op het punt van handel en wetenschap
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en de vooraanstaande posities in de politiek en literatuur, juridische en bancaire zaken doen mensen met een
Joodse achtergrond sterk van zich spreken. Het is misschien wel jaloezie waardoor mensen gedreven worden
om de Joodse gemeenschap af te vallen. Daar komt mogelijk bij een zekere onbezorgdheid die de Joodse
gemeenschap uitstraalt. Hoewel er natuurlijk ook sociaal culturele factoren aan te wijzen zijn, heeft het er – op
dit moment – alle schijn van dat ze gezegend worden. Is hun onbezorgdheid niet de menselijke kant van de
hemelse bewaring? Stoort het de internationale gemeenschap dat het die mensen (vaak) goed afgaat en dat
niemand hen een strobreed in de weg legt of struikelen ze over de God van Israël, Die Zijn volk weer
terugbrengt in het land dat Hij aan de eerste Jood – Abraham – had toegezegd? God vraagt zich af of het wel
nodig is om Gog aan te zetten tot oorlog. Dat is nodig, zeker. Die overweging hebben we gehoord en goed
begrepen. Maar ditmaal vraagt de HEERE Zich in goede gemoede af of de onbezorgde staat van Zijn volk de
wereldheerser zal ontgaan? Nee, sterker die onbezorgde staat – van het uit de volkeren teruggekeerde Joodse
volk – zal Gog overhalen dit volk meedogenloos te gronde te willen richten. Ezechiël 38:14 Profeteer daarom,
mensenkind, en zeg tegen Gog: Zo zegt de Heere HEERE: Zult u het op die dag, wanneer Mijn volk Israël
onbezorgd woont, niet te weten komen? Feit is dat men het gewoon niet kan uitstaan dat Israël zich bij tijden
zo gunstig ontwikkelt. Het was feitelijk niet nodig dat God Gog ook nog een zetje in de rug gaf, de gunstige
positie van dat volk Israël is voldoende om de poging te wagen dit volk volledig te vernietigen. Het is
ontegenzeggelijk waar dat het volk Israel zich op dit moment een redelijk vaste plek veroverd heeft in het hart
van het Midden Oosten. Ze hebben met toestemming van de Volkerenbond in 1948 in het land een eigen Staat
Israel gesticht. Ook hebben ze de oorlogen die vanuit de directe omgeving tegen hen ondernomen zijn – met
Gods hulp – winnend weten af te sluiten. Met die oorlogen en de strijd hebben ze hun grondgebied sterk
vergroot. Ook Jeruzalem valt – als eeuwige hoofdstad van Israel – binnen hun grenzen. Enkele grote landen –
waaronder de VS – hebben hun ambassade naar Jeruzalem verplaatst en daarmee erkend dat Jeruzalem de
hoofdstad is van de Staat Israel. Israel beschikt over de meest geavanceerde wapensystemen. Ook kernwapens
staan tot hun beschikking. Verder beschikken ze over een inmiddels beroemde of beruchte veiligheidsdienst,
de Mossad. Volgens de HEERE is het jaloersmakende beeld dat Israël oproept voldoende om Gog in beweging
te krijgen. Ezechiël 38:15 U zult uit uw woonplaats komen, uit het uiterste noorden, u en vele volken met u,
allen ruiters, een grote menigte en een talrijk leger. Gog houdt er blijkbaar niet serieus rekening mee dat het
volk Israël van iemand is, van God nog wel. Dat komt hem duur te staan.
Zo zegt de HEERE: ‘Zult u het op die dag, wanneer Mijn volk Israël onbezorgd woont, niet te weten komen?’

Profetieën bij andere profeten over de oorlog tegen de heilige stad aan het eind van de tijd.
De profetie van Ezechiël over Gog en Magog en de eindstrijd tegen Jeruzalem en Israels God staat niet op
zichzelf. Ook andere profeten gewagen van deze strijd al doen ze dat wel met hun eigen woorden en eigen
accenten. Omdat we Schrift met Schrift vergelijken kunnen we ons alleen maar verheugen over de
overeenkomsten in de Bijbelse Toekomstverwachting uit het Oude Testament. Bij de profeet Joël ontdekken we
dat de strijd zich zal afspelen in het dal van Josafat. Joël voorzegt ook een aardbeving al heeft hij het er over dat
de ‘hemel en aarde zullen beven’. Ook Sefanja voorziet dat God de volken bij elkaar brengt in hun strijd tegen
Israel met als doel dat God hen kan oordelen. Zacharia vertelt over ‘de perskuipen die overstromen’. Net als in
Openbaring 14 wordt de bloedige strijd met zijn vele doden onder Gods vijanden verbeeld met de metafoor
van de rode wijn in de wijnpersbak. Zacharia laat iets doorschemeren over de aardbeving die Jeruzalem zal
treffen waardoor de Olijfberg in tweeën zal splitsen. De wederkomst van de Heere Jezus op de Oijfberg wordt
voorzegd. In het boek Openbaring wordt vanuit verschillende invalshoeken gesproken over de laatste fase in de
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geschiedenis, de eindtijd. Zo zijn we in Openbaring 11 ook getuige van de aardbeving die voorafgaat aan de
wederkomst van de Heere Jezus. De grote eindstrijd wordt in Openbaring reeds gemeld in Openbaring 13, maar
ook verderop – in Openbaring 19 en 20 – komt de Heere daarop terug.
Profetieën bij andere profeten over de oorlog tegen de heilige stad aan het eind van de tijd.
Joël 3:1-3

Joël 3:12-17

Sefanja 3:8

Zacharia 14:1-5

Openbaring 11:13

Openbaring 13:7
Openbaring 14:19,20

Openbaring 20:7-10

Want zie, in die dagen en in die tijd, als Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem, zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen en hen doen
afdalen naar het dal van Josafat. Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren,
vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël, dat zij onder de heidenvolken verstrooid
hebben. Mijn land hebben zij verdeeld. Zij hebben het lot geworpen over Mijn volk.
Laten de heidenvolken opgewekt worden en oprukken naar het dal van Josafat, want
daar zal Ik zitten om te berechten alle heidenvolken van rondom! Sla de sikkel erin,
want de oogst is rijp. Kom en daal af, want de wijnpers is vol. De perskuipen stromen
over, want hun kwaad is groot. Menigten, menigten in het dal van de dorsslede,
want de dag van de HEERE is nabij in het dal van de dorsslede. Zon en maan worden
in het zwart gehuld en de sterren hebben hun schijnsel ingetrokken. De HEERE zal
vanaf Sion brullen als een leeuw, vanuit Jeruzalem zal Hij Zijn stem laten klinken,
zodat hemel en aarde zullen beven. Maar de HEERE is een toevlucht voor Zijn volk en
een vesting voor de Israëlieten. Dan zult u weten dat Ik, de HEERE, uw God ben, Die
op Sion, Mijn heilige berg, woont.
Daarom, verwacht Mij, spreekt de HEERE, op de dag dat Ik opsta om buit te halen,
want Mijn oordeel is de heidenvolken te verzamelen, de koninkrijken bijeen te
brengen, om over hen Mijn gramschap uit te storten, heel Mijn brandende toorn.
Want door het vuur van Mijn na-ijver zal heel dit land verteerd worden.
Zie, er komt een dag voor de HEERE waarop de buit, op u behaald, in uw midden zal
worden verdeeld. Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen
Jeruzalem. (..) Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals
de dag dat Hij streed, op de dag van de strijd. Op die dag zullen Zijn voeten staan op
de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën
gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal
ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft
ervan naar het zuiden. Dan zult u vluchten door het dal van Mijn bergen, want het
dal tussen de bergen zal reiken tot Azal. Ja, u zult vluchten, zoals u gevlucht bent
voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de HEERE,
mijn God, komen: al de heiligen met U!
En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats, en het tiende deel van de
stad stortte in. En bij die aardbeving werden zevenduizend met name bekende
personen gedood. En de overigen werden zeer bevreesd, en gaven eer aan de God
van de hemel.
En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen
te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk.
En de engel zond zijn sikkel op de aarde en oogstte de druiven van de wijnstok van
de aarde, en wierp die in de grote wijnpersbak van de toorn van God. En de
wijnpersbak werd getreden buiten de stad, en er kwam bloed uit de wijnpersbak, tot
aan de tomen van de paarden, zestienhonderd stadiën ver.
En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn
gevangenis worden losgelaten. En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich
in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor
de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. En zij kwamen op over de
breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde
stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. En de
duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook
het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden
in alle eeuwigheid.
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Het laatste oordeel.
Het is duidelijk dat de vernietiging van het leger van Gog apocalyptische trekken heeft. De HEERE, de God van
Israël heeft zich eeuwen ingehouden, al zijn de buurvolken van Israël wel zo zwaar gestraft dat hun namen uit
de volkerenlijst geschrapt zijn. Zo kennen wij geen Edom en geen Moab of Ammon meer. Ook Tyrus en Sidon
zijn ontdaan van hun vroegere grootheid. Hoewel de regel – wie aan Israël komt, komt aan God – vaak opgaat,
moet de HEERE de vijanden van zijn volk toch nog vaak ontzien hebben. Daar komt bij dat – volgens interne
informatie uit het boek Openbaring 20 – de satan wordt losgelaten tegen het einde van de tijd. Wanneer deze
samenspant met de wereldheerser in een gezamenlijke oorlog tegen Jeruzalem, is bij de HEERE de maat vol.
Twee vliegen in één klap. Ezechiël 38:18 Op die dag zal het gebeuren, op de dag dat Gog over het land van
Israël komt, spreekt de Heere HEERE, dat Mijn grimmigheid in Mijn neus zal opstijgen. De effecten op de aarde
zijn ook van dien orde dat ze de gebruikelijke wapens van God overstijgen. Het gaat om een enorme
aardbeving die het land van Israël zal treffen. Het mag duidelijk zijn dat een aardbeving niet alleen de vijand
raakt, maar ook de vrienden wat het land en volk Israël betreft. Dat is ook zo, alleen ligt de focus op wat God
doet tegen de agressor van Zijn volk en land. De Bijbelse gegevens over de toekomst – die de Bijbel voor zich
ziet alvorens God reddend van boven ingrijpt – kennen aan de ene kant de redding van de uitverkorenen, maar
aan de andere kant de verwoestende vernietiging van al Gods vijanden, incluis de satan en zijn kompanen.
Zoals gezegd, de ogen zijn ditmaal vooral gericht op hetgeen God doet met Zijn tegenstanders. Ezechiël 38:19
Want in Mijn na-ijver, in het vuur van Mijn verbolgenheid, heb Ik gesproken: Voorwaar, op die dag zal een
zware aardbeving het land van Israël treffen! Daarna volgt het laatste oordeel. Alle levende wezens op aarde –
de vissen, de vogels de landdieren en de mensen – zullen de schrik van hun leven krijgen. De mensen zullen de
dood zoeken. Ze hopen maar dat de bergen die schudden en omvallen op hen zelf vallen zodat dit over is. De
dingen waarvan men in het eindoordeel getuige is zijn blijkbaar zo angstaanjagend dat ze dat niet mee willen
maken. Ezechiël 38:20,21 De vissen in de zee, de vogels in de lucht, de dieren van het veld, al de kruipende
dieren die op de aardbodem kruipen en alle mensen die op de aardbodem zijn, zullen voor Mijn aangezicht
beven. De bergen zullen omvergehaald worden, de bergwanden zullen instorten en alle muren zullen op de
grond neervallen.
De vissen in de zee, de vogels in de lucht, de dieren van het veld, al de kruipende dieren die op de aardbodem kruipen ..

God heeft een rechtszaak tegen de volken.
Hoewel het geweld wereldwijd is, is God nog niet klaar met Gog en het helse leger dat hij op de been gebracht
heeft. God zal verwarring stichten zodat men elkaar niet langer vertrouwt. Zo zal het wapen van de een zich
tegen de ander keren. In totale verwarring zal het leger achterblijven. Ezechiël 38:21 Op al Mijn bergen zal Ik
een zwaard tegen hem oproepen, spreekt de Heere HEERE. Ieders zwaard zal tegen zijn broeder zijn. In allerlei
Bijbelgedeeltes komt tot uitdrukking dat God een rechtszaak heeft tegen de volken en dat dit dus een vonnis is
dat de hoogste Rechter op aarde de volken oplegt. God is daarbij niet alleen de Rechter die een eerlijk vonnis
uitspreekt maar het vonnis ook ten uitvoer brengt. Het vonnis wordt merkbaar o.a. in de pestziekte, maar ook
in de neerslag – een regen van hagel en zwavel – die een weergaloze kracht heeft waardoor niets meer heel
blijft, terwijl de zwavel gedachten oproept aan de hel. Het is echt het einde, zoals het boek Openbaring 20:9,10
ook stelt: En zij kwamen op over de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de
geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. En de duivel, die hen
misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En
zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid. God treft hier de vijand van Zijn volk, de legers van
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de heidenvolken. De rechtszaak is niets meer en niets minder dan ‘het laatste oordeel’. Ezechiël 38:22 Ik zal
met hem een rechtszaak voeren door pest en door bloed. Ik zal een alles wegspoelende regen, en hagelstenen,
vuur en zwavel op hem doen regenen, op zijn troepen en op de vele volken die met hem zijn. In het vonnis dat
God heeft geveld en uitgevoerd, verheft God Zijn Naam. ‘Eindelijk gerechtigheid’ zullen de gelovigen denken.
Alles zal rechtvaardig toegaan bij de redding van de wereld. Gods Zoon heeft in Zijn lijden en sterven aan het
kruis het eerlijke vonnis over deze wereld ondergaan. God heeft Hem in Zijn Verlossingswerk bevestigd met de
opstanding uit de dood en het zitten aan Gods Rechterhand. Alle mensen die de Heere Jezus aangenomen
hebben en leven door de verzoening van hun zonden en de vernieuwing van de Heilige Geest – en zich aan
Gods geboden houden – worden gered. Al die mensen die Gods aanbod van genade hebben afgeslagen vallen
onder het oordeel. Ezechiël 38:23 Zo zal Ik Mijn grootheid tonen en Mij heiligen en voor de ogen van vele
heidenvolken bekend worden. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben. Voor ons christenen uit de volken is het
wellicht nuttig om te bedenken dat – zoals gezegd – de volheid van de volken reeds is ingegaan in Openbaring
7. De wereldbevolking van Openbaring 8 en volgende kent hoegenaamd geen overtuigde christenen meer. Dat
blijkt ook wel, want ook als God Zijn straffen over de wereld laat komen is er feitelijk niemand van de volken
die zich door God laat corrigeren. Openbaring 9:20,21 En de overige mensen, die niet door deze plagen werden
gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun handen; zij bleven de demonen aanbidden en de gouden,
zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, horen of lopen. Ook bekeerden zij zich niet
van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht en het plegen van diefstal. Wanneer we opmerken dat God niets
en niemand heel laat van de vijandelijke volken dan kan dat dus wel kloppen; feitelijk bevinden zich onder hen
geen uitverkoren christenen meer. Dat ligt anders bij de Joodse bevolking. Dat zijn ook niet allemaal overtuigde
Messias belijdende Joden, maar wanneer God de wereld straft met de grote aardbeving zijn er niet alleen veel
slachtoffers, maar de mensen die het overleven in Jeruzalem, bekeren zich tot God. Openbaring 11:13 En op
datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats, en het tiende deel van de stad stortte in. En bij die
aardbeving werden zevenduizend met name bekende personen gedood. En de overigen werden zeer bevreesd,
en gaven eer aan de God van de hemel.
Op al Mijn bergen zal Ik een zwaard tegen hem oproepen, spreekt de Heere HEERE.

Het laatste oordeel.
Psalm 149:5-9

Jesaja 66:14-16

Jeremia 25:30-31

Laten Zijn gunstelingen om die eer opspringen van vreugde, laten zij vrolijk zingen op
hun slaapplaatsen. Gods lofzangen klinken uit hun mond, een tweesnijdend zwaard is in
hun hand, om wraak te oefenen over de heidenvolken, bestraffingen over de natiën,
om hun koningen te binden met ketenen en hun aanzienlijken met ijzeren boeien, om
het beschreven recht aan hen te voltrekken. Dát zal de glorie van al Zijn gunstelingen
zijn. Halleluja!
Dan zal de hand van de HEERE gekend worden door Zijn dienaren, maar op Zijn
vijanden zal Hij toornig zijn. Want zie, de HEERE zal komen in vuur, en Zijn strijdwagens
zullen komen als een wervelwind, om in grimmigheid Zijn toorn te laten gelden, Zijn
bestraffing in vlammen van vuur. Want met vuur en met Zijn zwaard zal de HEERE een
rechtszaak voeren met alle vlees. Zij die door de HEERE dodelijk gewond zijn, zullen
talrijk zijn.
En ú moet tegen hen al deze woorden profeteren, en tegen hen zeggen: De HEERE zal
brullen als een leeuw vanuit de hoogte, vanuit Zijn heilige woning Zijn stem laten
klinken. Hij zal geweldig brullen tegen Zijn woonplaats, Hij zal een vreugderoep als van
druiventreders aanheffen tegen alle bewoners van de aarde. Vreselijk gedruis zal
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Ezechiël 38:22

komen tot aan het einde der aarde, want de HEERE heeft een rechtszaak met de
volken; Híj zal een rechtszaak voeren met alle vlees. De goddelozen heeft Hij
overgegeven aan het zwaard, spreekt de HEERE.
Ik zal met hem een rechtszaak voeren door pest en door bloed. Ik zal een alles
wegspoelende regen, en hagelstenen, vuur en zwavel op hem doen regenen, op zijn
troepen en op de vele volken die met hem zijn.

De oorlog van Gog tegen de God van Israël.
God is nog niet klaar met Gog, de vijand van Israël. God zet Gog aan tot de strijd tegen Israël. Dit niet om het
volk Israël op de een of andere manier pijn te doen, maar juist om Gods macht – door het verslaan van Gog –
aan iedereen op een overweldigende wijze te laten zien. Ezechiël 39:2 Ik zal u omkeren, u meeslepen, u doen
optrekken uit het uiterste noorden en u op de bergen van Israël brengen. Eenmaal in Israël aangekomen zal God
het leger van Gog ontwapenen. Zo te zien komt er geen leger van Israël aan te pas. Het is de strijd van God
tegen de vijand van Zijn volk, Gog. Het is de HEERE Die Zijn heerlijkheid en grote overmacht toont. Ezechiël 39:3
Maar Ik zal uw boog uit uw linkerhand slaan, en uw pijlen uit uw rechterhand doen vallen. Niet alleen zal de
HEERE de vijanden van Zijn volk ontwapenen, maar Hij zal hen ook doden. Ze waren van plan om Gods volk een
vernietigende slag toe te brengen. Het tegenovergestelde ontwikkelt zich in de tijd dat ze op Israëls
grondgebied zijn. Niet Israël maar Gogs leger wordt diep vernederd. Niet Gog zaait dood en verderf, maar hij
wordt zelf geslachtofferd. Niet Israël maar Gog wordt bestolen van al zijn bezittingen. En dan overkomt Gogs
leger ook nog het ergste – volgens de Bijbel – wat een mens ten deel kan vallen. De lichamen van de soldaten
worden door de roofvogels en de wilde dieren opgegeten. Zelfs voor het besef van de oud Oosterse mens
betekent dit dat de doden nooit meer rust zullen vinden. Ezechiël 39:4 Op de bergen van Israël zult u vallen, u
en al uw troepen, en de volken die met u zijn. Ik heb u aan allerlei soorten roofvogels en aan de dieren van het
veld tot voedsel gegeven.

Op de bergen van Israël zult u vallen.
De eindstrijd.
Het is opmerkelijk dat niet alleen bij de eindstrijd zoals beschreven in het boek Ezechiël, maar ook bij de
eindstrijd zoals verwoord in het boek Openbaring gewag wordt gemaakt van de roofvogels die de gevallen
soldaten tot voedsel wordt gegeven. Openbaring 19:17,18 En ik zag één engel dicht bij de zon staan, en hij riep
met luide stem naar alle vogels die hoog aan de hemel vlogen: Kom en verzamel u voor het avondmaal van de
grote God, om te eten vlees van koningen, en vlees van oversten over duizend, en vlees van machtigen, en vlees
van paarden en van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrijen en van slaven, kleinen en groten. Verderop in
ditzelfde hoofdstuk van Ezechiël wordt gewag gemaakt van de inspanningen die het volk Israël zich getroost om
al die doden te begraven. Hoewel er sprake is van de bergen van Israël – als typering van het land – zal de strijd
zich toch afspelen op een van de vlaktes die dit land rijk is. Ezechiël 39:5 Op het open veld zult u vallen, want Ík
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heb het gesproken, spreekt de Heere HEERE. God rekent niet alleen af met de legers van Gog maar ook met de
thuisblijvers. Gog had de bedoeling het volk Israël – dat redelijk onbezorgd woonde – een dodelijke onrust te
bezorgen, maar krijgt zijn trekken thuis. In plaats van Israël worden zijn landen en volken door God met het
vuur van het oordeel verwoest. Ezechiël 39:6 Ik zal vuur zenden in Magog en onder hen die onbezorgd de
kustlanden bewonen. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben. We horen meteen een van de belangrijkste
motieven van wat de HEERE hiertoe bewoog. God heeft in het verleden Zijn eigen volk Israël zwaar moeten
straffen vanwege hun ongehoorzaamheid en zonden. Het vervelende was dat de volken rondom Israël dit
oordeel voltrokken. Dit zorgde ervoor dat de volken het idee kregen dat de God van Israël niet veel voorstelde.
Met hun overmacht vieren ze de macht van hun goden. En dat terwijl God Zijn volk Israël moest straffen
vanwege hun zonden. Het berust allemaal op een vervelende misvatting, maar God kan niet ontkennen dat de
straf voor Israël vervelende bijverschijnselen heeft. Het volk Israël deed het niet goed, maar de volken rondom
Israël – toch ook voortgekomen uit Gods Scheppersmacht – zijn helemaal vervreemd van hun oorsprong. Het
besef – dat de God van Israël toch ook hun God was – is totaal weggezakt. Ze vieren juist hun macht en de
overmacht van hun goden op het volk van God. Ze zetten God te kijk met hun goden, die – voor hun besef –
hun de overwinning bezorgen op Jeruzalem en Juda en Israël. Maar goed, daar zou dus op deze manier een
definitief einde aan komen. Mochten de heidenen nog denken dat hun goden of koningen groot waren in
macht en overweldigend in kracht, dan zullen ze met de vernietiging van Gogs leger en de thuisbasis wel
genezen van hun foute vooronderstellingen. Dan zullen ze zien wie de echte God is van deze aarde, de God van
Israël. Ezechiël 39:7 Ik zal Mijn heilige Naam te midden van Mijn volk Israël bekendmaken en Mijn heilige Naam
niet langer laten ontheiligen. Dan zullen de heidenvolken weten dat Ik de HEERE ben, de Heilige in Israël.

De inwoners van de steden van Israël zullen de stad uit gaan, een vuur aansteken en de wapens....

Wapens als brandhout.
God benadrukt nog maar eens dat die eindstrijd – waarbij de vijand van Israël het onderspit zal delven – zeker
door zal gaan ook al ligt de datum in de (verre) toekomst. Het is de dag van de HEERE, de dag waar God ook
door andere profeten melding van gemaakt heeft. Ezechiël 39:8 Zie, het komt en zal gebeuren, spreekt de
Heere HEERE. Dit is de dag waarover Ik gesproken heb. Wanneer we verderop in de Bijbel kijken, zien we dat de
strijd van Gog tegen het volk van God en de heilige stad Jeruzalem zich inderdaad tegen het eind van de tijd zal
voltrekken. Openbaring 20 maakt er gewag van. Dan vallen dezelfde namen als Ezechiël hier noemt: Gog en
Magog. Openbaring 20:7,8 En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn
gevangenis worden losgelaten. En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de
aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. Het is duidelijk dat er overeenkomsten
zijn maar er zijn ook verschillen. Zo wordt de vijand van de eindtijd door het boek Openbaring vanuit alle
hoeken van de aarde verwacht en loopt de strijd uit op ingrijpen van Gods kant en het laatste oordeel voor de
vijanden van God. Ezechiël schetst de situatie vanuit het volk Israël dat eerst geweldig in angst gezeten heeft –
vanwege de overweldigende legers van Gog – en vervolgens zich zet tot het weghalen van de wapens – die
veelal van hout gemaakt zijn – en het begraven van de doden.
De eindstrijd aan het eind van de tijd en het nieuwe Jeruzalem in Ezechiël en in Openbaring 20.
De eerste en meest belangrijke overeenkomst met Openbaring 20 is die van de naam Gog en Magog en de
oorlog tegen Jeruzalem en het eindoordeel over de machten en de mensen die tegen God opstaan. Direct na
de openbaring over Gog en Magog aan Ezechiël ontvangt de profeet het tempelvisioen dat op zijn beurt grote
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overeenkomsten vertoont met het Nieuwe Jeruzalem van Openbaring 21 en 22. In het boek Openbaring wordt
tussen de hoofdstukken 20 en 21/22 een cesuur in de tijd verondersteld waarbij de oude bedeling definitief
wordt omgezet naar de nieuwe bedeling. Een en ander gaat – bij het laatste oordeel – gepaard met de
definitieve verwijdering van alle vijandige elementen op aarde, de mensen en machten die tegen de God van
Israël opstaan. Daarna daalt in Openbaring 21 en 22 de nieuwe wereldbevolking – bestaande uit de gelovige
mensen uit Oude en Nieuwe Testament die het eeuwige leven ontvangen hebben – met het Nieuwe Jeruzalem
uit de hemel op aarde. God Zelf zal onder de mensen wonen. De vraag is hoe de overeenkomst van Openbaring
20 en 21/22 met Ezechiël 38,39 en 40-48 kan worden verklaard? Er is maar een verklaring mogelijk, namelijk
dat aan het eind van de tijd de vijandschap tegen God en Israël zal cumuleren in een oorlog van de hele wereld
tegen Jeruzalem. Dit zal gebeuren aan het eind van de geschiedenis, die met Gods ingrijpen en het laatste
oordeel afgesloten wordt. Zo’n situatie heeft zich tot op dit moment niet voorgedaan. Het slot van Openbaring
– Openbaring 20 t/m 22 – lijkt de eschatologie van Ezechiël te voltooien. De eschatologie van Ezechiël lijkt zich
te focussen op de strijd die zich wereldwijd tegen het Joodse volk zal keren tegen het eind van de geschiedenis
en het herstel dat God – als volk en fysiek – aan Zijn volk Israël zal schenken. Daarna komt de nieuwe hemel en
de nieuwe aarde in beeld met het tempelvisioen van Ezechiël 40-48 en Openbaring 21 en 22. Het is wellicht
goed om de profeten met een vergelijkbare eschatologie als Ezechiël naast elkaar te zetten.
Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben.

Overeenkomsten tussen het einde van Ezechiël en dat van het boek Openbaring.
Het valt niet te ontkennen dat er grote overeenkomsten zijn tussen de toekomstverwachting van het boek
Ezechiël 34 t/m 48 en de vervulling zoals die in het boek Openbaring 20 t/m 22 voor ogen wordt gesteld. In de
eerste plaats is dit de eindstrijd van Gog en Magog tegen het volk Israel en Gods oordeel over de volken. Deze
strijd vinden we in Ezechiël 38 en 39, maar dus ook in Openbaring 20. Na deze eindstrijd zoals beschreven in
Ezechiël en Openbaring volgt in het boek Ezechiël het tempelvisioen en in Openbaring het Nieuwe Jeruzalem.
Nu wil het geval dat ook tussen die twee visioenen grote overeenkomsten bestaan. In de eerste plaats wordt
de nieuwe tempel uit Ezechiël, maar ook het Nieuwe Jeruzalem uit Openbaring geplaatst op een hoge berg in
het hart van het land Israel. In de tweede plaats is er een vergelijkbare rivier die leven voortbrengt en die
voortkomt van onder de troon van God. Ook is er op beide plaatsten sprake van dat de stad twaalf poorten
heeft naar het getal van de stammen van Israel.
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Einde en het nieuwe begin

Overeenkomsten tussen het einde van Ezechiël en dat van het boek Openbaring.

Gog en Magog
Ezechiël 38 en
39:1-4

Openbaring 20

En u, mensenkind, profeteer tegen Gog, en zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zál u,
Gog, oppervorst van Mesech en Tubal! Ik zal u omkeren, u meeslepen, u doen
optrekken uit het uiterste noorden en u op de bergen van Israël brengen, (..) Op de
bergen van Israël zult u vallen, u en al uw troepen, en de volken die met u zijn. Ik heb
u aan allerlei soorten roofvogels en aan de dieren van het veld tot voedsel gegeven.
(..) Ik zal vuur zenden in Magog en onder hen die onbezorgd de kustlanden bewonen.
Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben.
En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn
gevangenis worden losgelaten. En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in
de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de
oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. En zij kwamen op over de breedte
van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad.
Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. En de duivel, die
hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en
de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle
eeuwigheid.

De berg van de HEERE
Ezechiël 40:2
Openbaring 21:10

In visioenen van God bracht Hij mij naar het land van Israël. Hij zette mij op een zeer
hoge berg, met daarop aan de zuidzijde iets als het bouwsel van een stad.
En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad
zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan.

De stad met de twaalf poorten
Ezechiël 48:31-34

Openbaring
21:12,13

De poorten van de stad zullen overeenkomstig de namen zijn van de stammen van
Israël: drie poorten naar het noorden: één de Rubenpoort, één de Judapoort en één
de Levipoort. En aan de oostzijde is de maat vijfenveertighonderd el, met drie
poorten: namelijk één de Jozefpoort, één de Benjaminpoort en één de Danpoort.
De zuidzijde: de maat is vijfenveertighonderd el, met drie poorten: één de
Simeonpoort, één de Issascharpoort en één de Zebulonpoort. De westzijde:
vijfenveertighonderd el, met drie bijbehorende poorten: één de Gadpoort, één de
Aserpoort en één de Naftalipoort.
Zij had een grote en hoge muur met twaalf poorten, en bij die poorten twaalf
engelen. Ook waren er namen op geschreven, namelijk van de twaalf stammen van de
Israëlieten. Drie poorten op het oosten, drie poorten op het noorden, drie poorten op
het zuiden, en drie poorten op het westen.

De levensrivier
Ezechiël 47:12

En langs de beek, langs de oever ervan, zullen aan deze kant en aan de andere kant
allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan het blad niet zal verwelken en waarvan de
vrucht niet zal opraken. Elke maand zullen ze nieuwe vruchten voortbrengen, want
het water ervoor stroomt uit het heiligdom. De vrucht ervan zal tot voedsel dienen en
het blad ervan tot genezing.
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Openbaring 22:1,2

En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die
uit de troon van God en van het Lam kwam. In het midden van haar straat en aan de
ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens, die twaalf
vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren
van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken.

De aaseters doen zich te goed aan Gog.
Een overeenkomst met de profetieën in het boek Openbaring is ook de komst van de aaseters – vogels en wilde
dieren – in de legerplaats van de verslagen vijanden. Openbaring 19:17,18 En ik zag één engel dicht bij de zon
staan, en hij riep met luide stem naar alle vogels die hoog aan de hemel vlogen: Kom en verzamel u voor het
avondmaal van de grote God, om te eten vlees van koningen, en vlees van oversten over duizend, en vlees van
machtigen, en vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrijen en van slaven, kleinen en
groten. Het wordt door de HEERE in Ezechiël voorgesteld als een offermaaltijd. Daar is het vlees. Daar zijn de
vleeseters – aaseters onder de vogels en de wilde dieren – die van God een maaltijd voorgeschoteld krijgen.
Ezechiël 39:17 En u, mensenkind, zo zegt de Heere HEERE: Zeg tegen alle soorten vogels en tegen alle dieren van
het veld: Verzamel u en kom, kom van rondom bijeen, bij Mijn offer, dat Ik breng, een groot offer voor u op de
bergen van Israël, en eet vlees en drink bloed. Het volk Israël at het vlees van dieren, van lammeren en bokken
en jonge stieren in de tempel van de HEERE. Aangezien de namen van die dieren soms ook aan de groten der
aarde gegeven werden, wordt het voorgesteld dat de vogels en de wilde dieren zich te goed doen aan het vlees
van schapen en geiten en stieren; in werkelijkheid is het soldatenvlees. Maar er zitten ook hoge militairen en
vorsten tussen. Ezechiël 39:18 U zult vlees van helden eten en het bloed van de vorsten van het land drinken:
van rammen, lammeren, bokken, jonge stieren, allemaal gemest vee van Basan. Het zal een uitgebreide
maaltijd zijn. De dieren zullen zich vol eten. Het ‘werk’ wordt zeker niet in een dag geklaard. Ze doen er ook
dagen, zo niet weken of zelfs maanden over om alles wat er nog over is van de legers van Gog, te verschalken.
Er is voor maanden eten. Tijdens de dagelijkse begrafenis van veel militairen gaat de maaltijd van de vogels en
de wilde dieren vermoedelijk onverminderd voort. Ezechiël 39:19,20 U zult vet eten tot verzadiging toe en
bloed drinken tot dronkenschap toe, van Mijn offer dat Ik voor u gebracht heb. U zult verzadigd worden aan
Mijn tafel met paarden en ruiters, helden en alle strijdbare mannen, spreekt de Heere HEERE. Het gaat de
HEERE erom Zijn Naam groot te maken onder de volken. Het heeft God gestoken dat er zo laatdunkend over
Hem gesproken en gedacht werd onder de buurvolken van Israël. Ook hebben de volken Israel bijzonder slecht
behandeld. Er komt een moment waarop God dit kan rechtzetten en dit is het moment. Ezechiël 39:21 Ik zal
Mijn heerlijkheid onder de heidenvolken laten blijken. Alle heidenvolken zullen Mijn oordeel zien dat Ik geveld
heb, en Mijn hand, die Ik op hen gelegd heb.
Zo zegt de Heere HEERE: ‘Zeg tegen alle soorten vogels en alle dieren van het veld; Eet vlees en drink bloed.’

Eindelijk gerechtigheid.
De Joden kunnen er niet bij voorbaat van uitgaan dat God aan hun kant zal staan. Dat heeft alles te maken met
het antwoord op de vraag ‘Hoe staat het volk ten opzichte van Zijn God?’ Maar als God de legers van Gog in de
pan hakt, zal het volk Israël – dat fysiek bedreigd werd met de vijand die binnen de eigen grenzen was
genaderd – zich verheugen in de HEERE en weten dat God achter hen staat. Ezechiël 39:22 Dan zullen zij die
van het huis van Israël zijn, weten dat Ik, de HEERE, hun God ben, vanaf die dag en daarna. Misschien dat het
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nu dan toch ook eindelijk tot de heidenen doordringt dat het vanwege hun zonden was, dat God Zijn eigen volk
eerder in de steek had gelaten. Dat argument werd tot op dat moment altijd weggelachen. ‘Ja ja, vanwege hun
schuld zeker. God kon Zijn volk gewoon niet redden. Daarvoor schiet Zijn hand te kort’, zeiden de volken. Maar
bij de beslissende veldslag leren de volken dat de mensen die over straf en schuld spraken bij Israël toch in het
gelijk worden gesteld. God is consistent in de weg die Hij met Zijn volk en de volken gaat. Het mag misschien
langer duren dan we verwacht hadden, maar uiteindelijk trekt de HEERE de zaak recht. Die keren dat het volk
Israël er zwaar van langs kreeg, Jeruzalem verwoest werd en het volk in ballingschap werd gevoerd, was God
bezig Zijn volk te straffen voor hun zonden. Ezechiël 39:23,24 Dan zullen de heidenvolken weten dat zij die van
het huis van Israël zijn, om hun ongerechtigheid in ballingschap zijn gegaan. Omdat zij Mij ontrouw waren,
verborg Ik Mijn aangezicht voor hen en gaf Ik hen in de hand van hun tegenstanders, zodat zij allen door het
zwaard vielen. Overeenkomstig hun onreinheid en overeenkomstig hun overtredingen heb Ik met hen gehandeld
en Ik heb Mijn aangezicht voor hen verborgen. De tijd van het eerlijke vonnis over Israël is voorbij. Het volk van
God heeft bij wijze van spreken zijn straf uitgezeten en is nu weer vrij. Hopelijk hebben ze ervan geleerd en
gaan ze de toekomst in met het voornemen het allemaal anders en vooral beter te doen. Het besef in het
verleden verwijtbaar gehandeld te hebben is en blijft onderdeel van de toekomst die God aan Zijn volk biedt.
Ook het tempelvisioen kent repercussies voor bijvoorbeeld de Levietengroep die door God een plaats
teruggezet is vanwege de vele misstanden die onder hen gevonden werden. Wanneer God bij de nieuwe
tempel – waarover de volgende hoofdstukken berichten – de priesters aanstelt, komen die uit de familie van
Zadok. Die hogepriesterlijke familie heeft het blijkbaar goed gedaan gedurende de tijd dat God in de tempel op
aarde woonde. De vorst die aangewezen wordt over het volk Israel, krijgt te horen dat hij een groter stuk
grondgebied toegewezen krijgt, ook om hem ervan te weerhouden zijn grondgebied te vergroten ten koste van
een stam of familie. Op allerlei manieren sijpelt het verleden de toekomst binnen. Het verleden doet in die zin
volop mee op het moment dat God bezig is de toekomst voor Zijn volk uit te stippelen; berouw over de zonden
van weleer mengt zich met de eeuwige dankbaarheid over Gods uitredding. Het lied van Gods volk loopt uit op
dankzegging en lofprijzing.
Dan zullen zij die van het huis van Israël zijn, weten dat Ik, de HEERE, hun God ben, vanaf die dag en daarna.

De terugkeer van Israël uit de volken naar eigen land.
In ieder geval is de houding van de HEERE naar Zijn volk – na de ballingschap – 180% gedraaid. God wil echt een
ommekeer voorstellen in het lot van Zijn volk. En als de HEERE ‘ommekeer’ zegt, bedoelt Hij ook ‘ommekeer’.
God gaat Zijn volk terugvoeren naar het land dat Hij aan hun voorvaderen schonk. In plaats van hen te straffen
gaat Hij Zich nu over het volk Israël ontfermen. De HEERE doet dat voor Israël, zeker, maar ook – en dat wellicht
nog wel in de eerste plaats – voor Zijn eigen Naam. Als de HEERE dit zegt dan bedoelt Hij dat Hij de kracht en de
genade om Israël een goede toekomst te geven niet in het volk vindt, maar in Zichzelf. Het is dus niet omdat
Israël opeens zo goed is, maar ze hebben het te danken aan Gods genade, zoals ook wijzelf trouwens. Ezechiël
39:25 Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Ik zal nu een omkeer brengen in de gevangenschap van Jakob, Ik zal Mij
ontfermen over heel het huis van Israël en Ik zal het opnemen voor Mijn heilige Naam. Onderwijl is God er
nuchter in dat Israël het verlies – van eigen land en vrijheid in de ballingschap – wel sportief moet opvatten.
Per slot van rekening woonden ze eeuwen onbezorgd in hun land en toen al – niet onder druk van vijanden of
iets dergelijks – maar door eigen toedoen ging men in de fout zonder dat daar enige aanleiding voor was. Ieder
mens kan aanvoelen dat de HEERE daar nog steeds bijzonder boos om kan worden. Ezechiël 39:26 Zij zullen hun
schande moeten dragen, en heel hun trouwbreuk, die zij tegenover Mij gepleegd hebben toen zij onbezorgd in
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hun land woonden en er niemand was die hun schrik aanjoeg. Omdat wij leven in genade-tijd zou de indruk
post kunnen vatten dat God niet zo zwaar tilt aan onze zonden. Het tegendeel is echter waar. Het oordeel van
God mag dan een soort van uitgesteld oordeel zijn, Gods boosheid vanwege onze zonden staat de HEERE
bijzonder helder voor de Geest. God wil niet dat wij vergeten hoe sterk we van Hem afgeweken zijn. Het lijkt er
op dat de HEERE op zoek is naar onze erkenning van de vonnissen die Hij over Zijn volk heeft uitgevoerd. Wij
letten vaak alleen op het lijden van Gods volk. God Zelf verliest de zonden van Zijn volk echter niet uit het oog.
Maar Gods barmhartigheid wint het van het oordeel. Het doet wel wat met de mensen uit de andere volken als
ze zien dat de Joden terugkeren naar hun eigen land. Het Joodse volk heeft het bij tijden bijzonder zwaar gehad
in de tijd van de diaspora, de wereldwijde verstrooiing. Alle eeuwen door was er telkens opnieuw de plotseling
oplaaiende haat tegen de Joden. Die mensen moesten het ontgelden in pogroms. In de getto’s wachtten ze
soms gelaten af wat de dingen waren die over hen zouden komen. Zeker, de Joden kennen ook in alle eeuwen
tijden van opleving en in veel landen vrijheid van samenkomst, maar WOII met Hitler aan de macht liet
plotseling een vijandig gezicht van Europa zien, dat de Joodse gemeenschap tot op dat moment alleen kende
uit persoonlijke vijandige bejegening. Nu was het een van de grote Europese landen die in staat bleek een
wereldoorlog te beginnen, met de vernietiging van het Joodse volk als een van de speerpunten. Het
antisemitisme dat onder Hitler zijn dieptepunt bereikte in de poging alle Joden van de aardbodem te laten
verdwijnen is niet te herleiden tot een straf van God. Integendeel, het is de overmoed van de niet-Joden die op
het Joodse volk neerkijken; Iets waar de apostel Paulus de christen geworden niet-Joden vanaf het begin voor
gewaarschuwd heeft. Romeinen 11 Deze overmoed tekent het einde van het eens christelijke Europa, de
broedplaats van het christelijke geloof. Het einde van Gods toewending tot de volken, betekent het begin van
Gods hernieuwde toewending tot de Joodse gemeenschap. Veel mensen zullen na 1948 en de toestemming
van de Volkerenbond positief gestaan hebben tegenover de stichting van de Joodse Staat en de terugkeer van
veel Joden uit Europa en de hele wereld naar het land van herkomst.
Ik zal Mij ontfermen over heel het huis van Israël en Ik zal het opnemen voor Mijn heilige Naam.

Komt het gevaar voor Israel uit de Islamitische hoek?
Het is vooral de Islamitische gemeenschap – die zijn macht in en om de Middellandse Zee gevestigd heeft – die
met lede ogen moet hebben aangezien dat het Joodse volk zich opnieuw vestigde in het land dat God hen had
beloofd en de stad Jeruzalem weer in handen kreeg. En dat terwijl zij – de Islamieten – eeuwen geleden zich de
stad Jeruzalem en het tempelplein hadden toegeëigend. Zij dachten met de bouw van de Al -Aqsa moskee op
de plaats van de Joodse tempel – vanwege de veronderstelde hemelvaart van Mohammed in Jeruzalem – voor
eens en voor altijd de beloften van God aan Abraham naar zichzelf toegetrokken te hebben. Zij, de Arabieren
waren immers afstammelingen van Ismael, de zoon van Hagar en Abraham. Volgens hen was dit het ultieme
bewijs dat Allah God was en niet de God van Israel. Met de Al-Aqsa-Moskee probeerde men de sporen van de
God van Israel op het tempelplein uit te wissen. Tevergeefs, want nu is het Joodse volk de trotse bezitter van
de stad Jeruzalem, inclusief het tempelplein. God koos – volgens de Bijbel – voor de lijn Izaäk en Jakob en Israël
en Hij liet Ismael wegsturen. Historisch gezien leek het er lange tijd op dat de Arabieren – lees Islamieten – die
schande hadden uitgewist. Zij waren ‘het uitverkoren volk van God’. Zo gedroegen ze zich tenminste. Maar in
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1948 boog God de geschiedenis in het voordeel van Zijn oude volk Israël om en liet hen terugkeren naar het
land van de belofte en de stad waar Hij Zijn Naam doet wonen. Ezechiël 39:27 Wanneer Ik hen uit de volken
terugbreng en hen bijeenbreng uit de landen van hun vijanden, zal Ik door hen voor de ogen van veel
heidenvolken geheiligd worden. Het kan niet ontkend worden dat de Arabische – lees Islamitische volken – met
lede ogen moeten aanzien dat de Joden weer vaste voet in eigen land hebben gekregen. Men heeft dit tot op
dit moment nooit geaccepteerd en langs de weg van aanvallen en opstanden en oorlogen proberen terug te
draaien, tot nu toe tevergeefs. Op dit moment is de Arabische Lente – zoals deze tijd foutief genoemd werd –
op zijn retour is en de meeste landen en volken zijn goed genezen van de radicale Islam. Libië en Tunis en
Egypte en Syrië likken hun wonden. Mogelijk gaat de Islam een toontje lager zingen, al denken Turkije en Iran
en ook de Verenigde Arabische Staten en Saoedi-Arabië daar nog heel anders over. Het is bekend dat het
Joodse volk zich het meest bedreigd voelt door Iran, met zijn ontwikkeling van kernwapens. Hoewel Gog uit het
Noorden komt – volgens de lezing van Ezechiël – maar ook het Joodse land omsluit van Oost- en Zuidkant, zou
het zomaar kunnen dat God in Ezechiël doelt op een grote oorlog vanuit het Noorden, waarbij alle Islamitische
volken meedoen die Israël op dit moment omringen. Maar er is een maar. Als het er op aankomt is de AlAqsamoskee en de Dome of the Rock een aanval op het geloof van Israel. Volgens de Bijbelse
Toekomstverwachting zal de agressie van de wereldbevolking zich echter richten tegen de Messias Jezus
Christus. De anti-christ die in de tempel zal willen laten zien dat hij god is, is de anti-christ. Hij is de persoon die
zich voor zal doen alsof hij Jezus Christus Jezus Zelf is. Het is niet duidelijk wat de wereldwijde spanningen zal
oproepen en de agressie juist op Israel en Jeruzalem zal richten. Uit Openbaring 11 wordt duidelijk dat
Jeruzalem echt niet een voorbeeld is van een heilig leven. Integendeel, de termen vallen van Sodom en de
herinnering aan de kruisiging van Christus komt voorbij. Openbaring 11:8 En hun dode lichamen zullen liggen
op de straat van de grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heere
werd gekruisigd. Maar er is een groep Messias belijdende Joden in Jeruzalem in de eindtijd. Ook is er de
openheid voor bekering. De God van Israel is de Vader van onze Heere Jezus Christus. De christenen uit de
volken zullten tegen het einde van de tijd de hemel binnengevoerd zijn. Het is inderdaad opmerkelijk dat hun
binnenkomst in de hemel genoemd wordt nadat God Zijn keuze van de volken naar Zijn oude volk verlegd
heeft. Openbaring 7:9 Is het misschien de algemene moeite die wereldwijd gevoeld wordt met God en de wet
en het oordeel? Een ding is duidelijk: Men kan naar de Heere Jezus Christus toe niet onverschillig of neutraal
worden. Men is voor of tegen Hem. Of men neemt Hem aan en gaat door de verzoening van zonden en de
Heilige Geest een nieuw leven leiden volgens Gods geboden. Of men haat hem. En die haat is niet te stoppen
op een gegeven moment.
De Al Aqsamoskee of de tempel?

De terugkeer van het oude volk tot God door de acceptatie van onze Heere Jezus Christus.
Wel zullen we ons realiseren dat de profetie in het boek Openbaring, waar sprake is van Gog en Magog – met
de vier hoeken van de aarde – eerder een wereldwijde oorlog ziet uitbreken tegen Jeruzalem. Ondanks het feit
dat de HEERE Zich bewust is van de vijandelijke houding van veel volken tegenover Zijn eigen volk, spreekt Hij
vrijmoedig over het terugbrengen van de Joden uit alle hoeken en gaten van de wereld. Ezechiël 39:28 Dan
zullen zij weten dat Ik, de HEERE, hun God ben, omdat Ik hen onder de heidenvolken in ballingschap voerde,
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maar hen ook weer verzamelde in hun land en niemand van hen daarginds nog liet achterblijven. Hopelijk gaat
de terugkeer naar het eigen land dat God hen schonk hand in hand met de terugkeer van het volk tot God door
de acceptatie van onze Heere Jezus Christus. Het is duidelijk dat God Zijn volk met de verwoesting van de stad
Jeruzalem en de tempel in 70 na Chr. gestraft heeft voor de afwijzing van Gods Zoon, de Heere Jezus als de
Messias van Israel. Marcus 13:1,2 En toen Hij uit de tempel ging, zei een van Zijn discipelen tegen Hem:
Meester, kijk, wat een stenen en wat een gebouwen! En Jezus antwoordde hem: Ziet u deze grote gebouwen? Er
zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. De indruk die sommigen
wekken – dat er voor Joodse mensen buiten de Heere Jezus om verlossing te verkrijgen is – moet van de hand
gewezen worden. God straft Zijn volk niet met 2000 jaar verbanning van Jeruzalem, om hen vervolgens –
buiten Christus Jezus om – allemaal binnen te laten. Gods doel zal zijn dat men door de eeuwenlang verbanning
van land en volk gaat nadenken en tot inkeer komt om Messias Jeshua die God gezonden heeft te zoeken en de
uitgestoken hand van God tot redding alsnog aan te nemen. Toch zal er – ook aan het eind van de tijd – geen
sprake van zijn dat het hele Joodse volk de Heere Jezus aanneemt. We weten – ook uit de Openbaring van
Johannes – dat het Jeruzalem van de eindtijd niet echt een stad vol van toewijding aan God is. Integendeel, de
stad Jeruzalem van de eindtijd wordt vergeleken met Sodom. Openbaring 11:8 En hun dode lichamen zullen
liggen op de straat van de grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze
Heere werd gekruisigd. We weten echter dat er zich ook veel gelovigen in de stad Jeruzalem bevinden en dat
de eindstrijd die gepaard zal gaan met een enorme aardbeving ook in Jeruzalem veel mensen tot bekering zal
brengen. Openbaring 11:13 En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats, en het tiende deel van de
stad stortte in. En bij die aardbeving werden zevenduizend met name bekende personen gedood. En de overigen
werden zeer bevreesd, en gaven eer aan de God van de hemel. Terwijl van de volken bekend is dat ze tegen het
einde geen stap meer naar God toe zetten – ondanks alle ellende die over hen uitgestort wordt (Openbaring
9:20) – is het van de Joodse bevolking van Jeruzalem bekend dat een behoorlijk groot aantal de eer aan God zal
geven. Ezechiël 39:29 Ik zal Mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen, wanneer Ik Mijn Geest over het huis
van Israël heb uitgestort, spreekt de Heere HEERE.
Ik zal Mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen, wanneer Ik Mijn Geest over Israël heb uitgestort, spreekt de HEERE.

Een andere Toekomstverwachting?
Het is bekend dat er juist vanuit Openbaring 20 een andere – zogenaamd ‘Bijbelse’ – Toekomstverwachting is
ontworpen. Gedoeld wordt nu op de duizendjarig rijk idee oftewel het chiliasme. De eerste verzen van
Openbaring 20 vormen voor veel mensen het uitgangspunt van een Toekomstverwachting waarbij men tussen
de wederkomst van Christus en de komst van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde een zogenaamd
duizendjarig rijk verwacht. Tijdens dat rijk zou Christus op aarde in Jeruzalem regeren over de hele wereld. In
die tijd zou de satan gebonden zijn en gevangen gezet zodat hij geen kwaad kan uitrichten. Tegen het einde van
die tijd zou de satan voor korte tijd worden losgelaten en dan zouden de wereldheersers Gog en Magog van
zich doen spreken. Bij de idee van het duizendjarig rijk valt op dat de hele Bijbel geplooid wordt om dit verhaal
te ondersteunen, dat een bijzonder kleine basis heeft nl. deze 6 verzen uit Openbaring 20. Feitelijk verwijst de
duizend jaar echter naar de huidige tijd. Het getal duizend doelt op een lange tijd waarin de Heere Jezus
regeert. Inmiddels regeert de Heere Jezus – geholpen door de gelovige mensen die na hun overlijden deel
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krijgen aan het leven in de hemel – vanuit de hemel zo’n 2000 jaar. De Heere Jezus heeft Zich met de
Hemelvaart gezet op de troon aan Gods rechterhand. In deze tijd worden alle machten die tegen God opstaan
als een voetbank voor de voeten van de Heere gelegd. Het is Psalm 110 waarvan we de vervulling zien. Psalm
110:1 Een psalm van David. De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw
vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor Uw voeten. Het is deze Psalm die het kader aangeeft
waarbinnen in het Nieuwe Testament over de tijd tussen Hemelvaart en Wederkomst gesproken wordt. Zo ook
Paulus. 1 Korintiërs 15:24-28 Daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God en de Vader heeft
overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan. Want Hij moet Koning
zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de
dood. Immers, alle dingen heeft Hij aan Zijn voeten onderworpen. Wanneer Hij echter zegt dat aan Hem alle
dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat Hij Die Zelf alles aan Hem onderworpen heeft, hiervan is
uitgezonderd. En wanneer alle dingen aan Hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf Zich onderwerpen
aan Hem Die alle dingen aan Hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn.
Zet u aan Mijn rechterhand totdat Ik Uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor Uw voeten.
Psalm 110:1
Mattheüs 22:44
Marcus 12:36

Lucas 20:43
Handelingen 2:35
Handelingen 7:55,56

Romeinen 8:34
Efeziërs 1:20
Kolossenzen 3:1
Hebreeën 1:13
Hebreeën 10:13
Hebreeën 12:2
8:1/10:12

1 Petrus 3:22

Een psalm van David. De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechter
hand, totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor Uw voeten.
De Heere heeft gezegd tegen Mijn Heere: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw
vijanden neergelegd heb als een voetbank voor Uw voeten.
Want David zelf heeft door de Heilige Geest gezegd: De Heere heeft gezegd tegen
mijn Heere: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden neergelegd heb als een
voetbank voor Uw voeten.
totdat Ik Uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor Uw voeten.
totdat Ik Uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor Uw voeten.
Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de
heerlijkheid van God, en Jezus, staande aan de rechterhand van God. En hij zei: Zie,
ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande aan de rechterhand
van God.
Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook
opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit.
die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn
rechterhand zette in de hemelse gewesten,
Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar
Christus is, Die aan de rechterhand van God zit.
En tegen wie van de engelen heeft Hij ooit gezegd: Zit aan Mijn rechterhand, totdat
Ik Uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor Uw voeten?
Verder wacht Hij op het tijdstip dat Zijn vijanden tot een voetbank voor Zijn voeten
gemaakt worden.
Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het
geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis
verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van
God.
Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen,
machten en krachten Hem onderworpen zijn.

De eindstrijd voorfgaande aan de doorbraak van Gods Rijk op de nieuwe aarde.
In de Bijbelse Toekomstverwachting die de HEERE bij Ezechiël wekt valt de overeenstemming op met
Openbaring 20 t/m 22. De namen Gog en Magog die in Openbaring 20 vallen zijn de wereldleiders die de hele
wereld mobiliseren tegen God en Zijn volk Israel. Deze namen komen uit Ezechiël 38 en 39. In de Bijbelse
Toekomstverwachting van Ezechiël is nergens een periode van duizend jaar op te merken waarin de Herder in
Jeruzalem op aarde over deze wereld regeert. De regering van de Herder, de zoon van David wordt
getransponeerd naar het moment waarop Nieuwe Jeruzalem op aarde neerdaalt.
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Christus aan de rechterhand van God.
De satan is de kwade genius achter de eindstrijd.
Tot nu toe zijn er twee boeken gevonden van waaruit God een Bijbelse Toekomstverwachting ontwikkelt:
Daniël en Ezechiël. Wanneer we deze beide eschatologiën van dichterbij bekijken lijkt die van Daniël meer te
focussen op de antichrist, terwijl die van Ezechiël meer inzet op de eindstrijd en de nieuwe hemel en de nieuwe
aarde. Ook om die reden lijkt er veel voor te zeggen dat er tussen Openbaring 1 t/m 19 en 20 t/m 22 een
cesuur ligt. De eschatologie van Daniël zou dan zijn vervulling in het eerste deel van Openbaring vinden, terwijl
Ezechiël meer vanuit het tweede deel – vanaf Openbaring 20 – opereert. Het gaat hierbij niet om alles of niets,
maar om meer of minder. Want de eindstrijd vinden we ook – om iets te noemen – in Openbaring 13:19 En het
beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd
macht gegeven over elke stam, taal en volk. De beruchte episode van de aaseters die geroepen worden om de
slachting onder de vijandelijke legers op te ruimen, vinden we behalve in Ezechiël 39:17-20 ook in Openbaring
19:17,18 En ik zag één engel dicht bij de zon staan, en hij riep met luide stem naar alle vogels die hoog aan de
hemel vlogen: Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God, om te eten vlees van koningen, en
vlees van oversten over duizend, en vlees van machtigen, en vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en
vlees van alle vrijen en van slaven, kleinen en groten. De indruk die de chiliasten wekken dat Openbaring 20
over een nieuwe nog onbekend fase van de geschiedenis handelt, is beslist onwaar aangezien een aantal zaken
– zie boven – reeds genoemd en verwerkt zijn in de openbaring. Maar zal iemand zeggen: ‘En de satan dan?
Daarvan wordt toch gezegd ‘dat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar tot een einde
gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten.’ Openbaring 20:3 Wat de satan
betreft moeten we onderscheid maken tussen zijn latente foute invloed en de vrijheid en de ruimte die hij van
God krijgt op de bepaalde momenten van de geschiedenis. Wanneer we bijvoorbeeld letten op de tijd toen
Heere Jezus op aarde was, zien we wel een foute latente invloed van de boze; denk maar de mensen die
gedemoniseerd werden en bij Jezus genezing zochten en vonden. De satan is wel degelijk in negatieve zin
aanwezig in de tijd gedurende Jezus’ optreden. Maar dit is niet te vergelijken met het moment waarop hij alle
ruimte van God krijgt om te doen wat hij wil. Op dat moment – dicht tegen de kruisiging van de Heere Jezus –
spreekt de Heere van ‘het uur van de macht van de duisternis.’ Lucas 22:53 Toen Ik dagelijks bij u was in de
tempel, hebt u de handen niet naar Mij uitgestoken. Maar dit is uw uur en de macht van de duisternis. Ook in de
eindtijd zal God de satan voor korte tijd alle ruimte geven om te doen wat hij wil en dat is niet veel goeds. De
satan is de kwade genius acher de eindstrijd. In de korte tijd die hem is toebedeeld probeert hij zoveel mogelijk
schade te berokkenen aan God en Zijn volk. Vervolgens grijpt God van hogerhand in en wordt de satan – met al
zijn volgelingen – definitief in de hel geworpen waar zij nooit meer uit komen.
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Jezus en de satan.

Joods-christelijke Toekomstverwachting vanuit Ezechiël. Deel 4

Ezechiël 40 – 42

Op de nieuwe aarde.
In het boek Ezechiël worden – vanaf Ezechiël 40 – de contouren van de stad en de nieuwe tempel uit
de doeken gedaan. Ezechiël 40:2 In visioenen van God bracht Hij mij naar het land van Israël. Hij zette
mij op een zeer hoge berg, met daarop aan de zuidzijde iets als het bouwsel van een stad. Wanneer
het visioen van de nieuwe tempel aan Ezechiël wordt getoond zien we een maagdelijk landschap met
iets wat Ezechiël doet denken aan een stad. Van dichtbij blijkt het echter een tempelcomplex te zijn.
De nieuwe tempel van Ezechiël wordt gelocaliseerd op de nieuwe aarde. Om precies te zijn op de
berg van de HEERE, de berg Moria. Moria was de plek waar Abraham zijn zoon Izaak moest offeren
en waar koning David later de dorsvloer van Ornan kocht en zijn beesten offerde, toen God Zijn toorn
had laten varen. 2 Kronieken 3:1 Toen begon Salomo het huis van de HEERE te bouwen, in Jeruzalem,
op de berg Moria, waar de HEERE aan zijn vader David verschenen was, op de plaats die David
bepaald had, op de dorsvloer van Ornan, de Jebusiet. Later heeft de naam Sion de naam Moria
enigszins verdrongen.
De tempelberg, de berg Moria.
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De plaats waar God woont op aarde.
Op die plek ligt ook het huidige tempelplein met daaromheen de stad Jeruzalem. Wanneer God de
profeet in het visoen vanuit de lucht de plek laat naderen is er alleen een berg te zien met daarop
iets wat lijkt op een stad. Dit is het eerste wat God over de nieuwe aarde laat zien: Gods huis op de
tempelberg. Dit vormt een sterke overeenkomst met wat de HEERE aan Johannes laat zien over de
nieuwe aarde. Daar daalt het Nieuwe Jeruzalem op aarde ook op de berg van de HEERE. Openbaring
21:10 En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het
heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan. Bijbelse gegevens houden ons wat
dat betreft met de beide benen op de grond. Er is onderscheid tussen de nieuwe en de oude aarde.
Maar er is ook een sterke overeenkomst zoals de plaats waar God woont op aarde. We zullen ons
moeten realiseren dat een vergelijkbare situatie zich al eerder heeft voorgedaan. Met de zondvloed is
er reeds een oordeel over de hele aarde gegaan, maar daarna ging het leven wel weer – veranderd –
verder. Het is de apostel Petrus die de link legt met ‘de wereld die er toen was’ – die verging door het
water – als hij het vonnis uitspreekt dat de huidige wereld zal vergaan door vuur. 2 Petrus 3:5-7 Want
willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang
geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die
er toen was, vergaan, overspoeld door het water. Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn
door hetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het
oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. Ook na het laatste oordeel zal de wereld –
hersteld en vernieuwd – verder gaan. Er zal discontinuïteit zijn, maar ook zaken die hetzelfde blijven.
Het is dezelfde aarde. De tempel van God zal op de tempelberg staan, waar in de tijd van koning
Salomo de tempel ook stond.
Continuiteit en discontinuïteit bij de overgang van de oude naar de nieuwe aarde.
De apostel Petrus onderscheidt tussen de wereld vóór en de wereld ná de zondvloed. Hij heeft het
over ‘de hemel en de aarde die er nu is’ alsof die wezenlijk anders is dan de hemel en de aarde van
vóór de Zondvloed. Het is onmiskenbaar waar dat er door God dingen veranderd zijn ná de
Zondvloed. De aanleiding voor de zondvloed was ‘het onbeheersbare geweld op aarde.’ Genesis 6:13
Daarom zei God tegen Noach: Het einde van alle vlees is voor Mijn aangezicht gekomen, want de
aarde is door hen vervuld met geweld; en zie, Ik ga hen met de aarde te gronde richten. Met de regel
‘oog om oog en tand om tand’ heeft de HEERE na de zondvloed de zogenaamde ‘rechtsorde’ in het
leven geroepen, compleet met rechters en politie en justitie. De rechtsorde moest ervoor zorgen dat
de dader een passende straf kreeg. Daarmee zou de kous af moeten zijn. Op die manier werd de
bloedwraak beëindigd. Zo waren er meer veranderingen. Het werd de mens bijvoorbeeld toegestaan
om dierenvlees te eten. Ook zegde de HEERE toe geen alomovattende tussentijdse oordelen – zoals
de Zondvloed – meer te vellen. Het is opmerkelijk dat ook Paulus onze hemel en aarde als tweede
hemel en aarde beschouwt. In deze gedachtengang is de komende hemel en de nieuwe aarde (het
Paradijs) de derde hemel. Paulus verhaalt van een visioen waarin hij tot in de derde hemel was
opgenomen en het Paradijs heeft gezien. 2 Korintiërs 12:2-4 Ik ken een mens in Christus, veertien jaar
is het geleden – of het in het lichaam gebeurde, weet ik niet; of buiten het lichaam, weet ik niet; God
weet het – dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen (…) en dat hij werd opgenomen in
het Paradijs en onuitsprekelijke woorden heeft gehoord, die het een mens niet is geoorloofd uit te
spreken. Paulus heeft de komende wereld dus reeds gezien. Dat is niet veel mensen ten deel
gevallen, maar we weten dat Johannes op Patmos ook getuige was van het Nieuwe Jeruzalem dat op
de nieuwe aarde neerdaalt. Op de nieuwe aarde is niet alles nieuw zoals veel mensen denken. Het is
nog steeds dezelfde aarde met daarop de berg waar God woonde en het land dat in deze bedeling
aan Israel toebehoort. Dat land zal ook op de nieuwe aarde hun eigendom zijn. De mensen uit de
volken zullen in hun eigen landen wonen.
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Leven op de nieuwe aarde.

Toch is er ook discontinuïteit. Zo zijn alle mensen die deel uitmaken van de nieuwe wereld, nieuwe
mensen met een compleet nieuw lichaam. We zijn dan niet langer belast met zonde en de dood en
de duivel. Die drie worden niet langer gevonden op de nieuwe aarde; ze verblijven in de hel waar ze
nooit meer weg komen. Wel is er een herinnering aan het leven in de huidige bedeling. Zo wordt met
naam en toenaam gezegd dat de zondige en goddeloze figuren Jeruzalem niet binnenkomen.
Openbaring 21:27 Al wat onrein is, zal er niet inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met
gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. Blijkbaar
blijven de uitverkorenen – die deel hebben aan het nieuwe leven – op de vernieuwde aarde een
herinnering behouden aan ‘hoe het vroeger was.’ Op dit moment werken zulke verzen als
waarschuwing. In die tijd zijn het herinneringen die de dankbaarheid, de blijdschap en de eer aan
God voeden. We weten dat het water van de Dode Zee zoet zal worden en vol van vissen, maar ook
dat er dicht bij en op de oever enkele grotere en kleinere plassen blijven die zout houden. Ezechiël
47:11 Maar de moerassen ervan en de poelen ervan zullen niet gezond worden: ze zijn aan het zout
prijsgegeven. Het is een herinnering aan de oude tijd.
De hoge berg.
De hoge berg is een indicatie van de plaats. We vinden die aanwijzing in Ezechiël maar ook in het
boek Openbaring. Vanaf het begin in Openbaring 21 wordt gesproken over Gods tent die bij de
mensen is. De tent van God is een verwijzing naar de tempel die vanuit de hemel op de aarde wordt
overgeplaatst. Openbaring 21:3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God
is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun
God zijn. Nu zou de HEERE voor een volstrekt andere plek kunnen kiezen maar dat doet God niet. Het
is de plaats die de HEERE zorgvuldig uitgekozen heeft. Volgens verschillende plaatsen in het boek o.a.
Deuteronomium 16:6 is het de plaats die de HEERE, uw God, zal uitkiezen om Zijn Naam daar te laten
wonen. Vanaf het begin is duidelijk dat God wil wonen op Zijn geliefde plaats; hamakom (Mokum)
waar de tempel van de HEERE altijd gestaan heeft in het centrum van Zijn volk Israel: Op de berg, die
de hoge berg genoemd wordt. In het boek Openbaring maakt de HEERE duidelijk dat Hij daar voor
altijd gaat wonen. Openbaring 21:11 En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en
liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan. Ook
in een ander opzicht is de overeenstemming tussen Openbaring 20 t/m 22 en de eschatologie van
Ezechiël overduidelijk is. Openbaring 20 spreekt – net als Ezechiël 38 en 39 – van het einde door
toedoen van Gog en Magog maar ook in Openbaring 21 – net als Ezechiël 40 – van een nieuw begin
door de nieuwe tempel op de locatie van de hoge berg.
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God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Het tempelvisioen van Ezechiël.
Ezechiël is erg visueel ingesteld. De HEERE laat de profeet de nieuwe tempel zien en merkt ook op dat
hij goed uit zijn ogen moet kijken. Hij moet trouwens ook goed luisteren. Met andere woorden hij
moet zijn zintuigen goed openzetten. Toch is ons niet ontgaan dat als eerste het zien – viermaal in 1
vers – genoemd wordt. Ezechiël 40:4 Toen sprak die Man tot mij: Mensenkind, zie met uw ogen,
luister met uw oren, en neem alles wat Ik u zal laten zien, ter harte. U bent namelijk hierheen
gebracht, opdat Ik u dit zou laten zien. Maak alles wat u ziet, aan het huis van Israël bekend. 25 jaar
na het begin van de ballingschap van Ezechiël, ontvangt hij het tempelvisioen van God. Ezechiël is in
ballingschap gegaan met koning Jechonia. Dat was in 597 v Chr. toen de grootste wegvoering een feit
werd. Hij ontving het visioen van de nieuwe tempel – 25 jaar later – om precies te zijn in 572 v Chr.
De profeet wordt door God opgenomen en vanuit Babel gebracht naar Israël naar een hoge berg,
zoals hij even later zal zeggen. God geeft de profeet een visioen van de nieuwe tempel. Een van de
meest opvallende visioenen – die Ezechiël eerder ontving – was die van de afbraak van de oude
tempel en het vertrek van de HEERE uit Jeruzalem. Ezechiël 11:22,23 Daarna hieven de cherubs hun
vleugels op, en de wielen verhieven zich tegelijk met hen. En de heerlijkheid van de God van Israël was
vanboven over hen. Toen steeg de heerlijkheid van de HEERE op uit het midden van de stad en bleef
op de berg staan die ten oosten van de stad lag. Zo zwaar als het vonnis over Jeruzalem de profeet en
de ballingen in Babel valt, zo heerlijk zal het voor de profeet en de ballingen geweest zijn om dit
visioen van de nieuwe tempel te ontvangen en met eigen ogen te aanschouwen dat de HEERE in de
toekomst weer in Zijn huis gaat wonen. Het verhaal van de nieuwe tempel in Ezechiël 40-48 is een
buitengewoon verblijdend signaal van Gods kant over het komende herstel, Gods wonen onder Zijn
volk in Jeruzalem. Het valt op dat de naam Jeruzalem overigens nergens valt. Wel wordt de profeet
naar het land van Israël gebracht. Hij is dus zeker niet in een willekeurig gebied ergens op deze aarde.
Hoewel de naam niet valt wordt – met de woorden hoge berg – verwezen naar de stad Jeruzalem, in
het bijzonder de berg Sion oftewel de tempelberg. Deze berg wordt hier ‘een zeer hoge berg’
genoemd. Het is bekend – zie staatje – dat de tempelberg in de Bijbel de hoogste van alle bergen
wordt genoemd. Dat is niet omdat deze berg met kop en schouders boven alle andere hoogten
uitsteekt, maar omdat God hoog is en er niets gaat boven de heerlijkheid van de HEERE. Feitelijk is de
berg Sion 744 meter hoog, 100 meter lager dan de Olijfberg die er aan de oostzijde tegenaan ligt en
op Jeruzalem en het tempelplein neerkijkt. Dit neemt niet weg dat de berg Sion – omdat God er
woont – de hoogste is van alle bergen. Aan de zuidkant ontwaart Ezechiël iets wat op een stad lijkt.
Vermoedelijk houdt hij het tempelcomplex – zoals het zich aan zijn ogen zal vertonen in de
hoofdstukken 40-48 – aanvankelijk voor een stedelijke bebouwing. Ezechiël 40:2 In visioenen van
God bracht Hij mij naar het land van Israël. Hij zette mij op een zeer hoge berg, met daarop aan de
zuidzijde iets als het bouwsel van een stad.
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De tempelberg is de hoogste van alle bergen.
Ezechiël 20:40

Jesaja 2:1-5
Micha 4:1ev

Psalm 48:1-3

Psalm 68:17

Openbaring 21:10

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.
Het woord dat Jesaja, de zoon van Amoz, gezien heeft over Juda en
Jeruzalem. Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het
huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij
verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe
zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan
naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij
ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden
bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE
uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken
vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun
speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard
opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. Huis van Jakob, kom,
laten wij wandelen in het licht van de HEERE.
Een lied, een psalm, van de zonen van Korach. De HEERE is groot en zeer te
prijzen, in de stad van onze God, op Zijn heilige berg. Mooi van ligging,
een vreugde voor heel de aarde, is de berg Sion aan de noordzijde, de stad
van de grote Koning!
De berg Basan is een machtige berg, de berg Basan is een berg met vele
toppen. Waarom, gebergte met al uw toppen, kijkt u met afgunst naar deze
berg, die God als Zijn woning heeft begeerd? Ja, de HEERE zal er voor altijd
wonen.
En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de
grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God
vandaan.
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De bergen van Jeruzalem.

De entree van de nieuwe tempel.
Rondom het gebouwencomplex is een muur. In de muur is – in ieder geval aan drie zijden – een
poort. In het Noorden, het Zuiden en het Oosten. Bij de Oostpoort staat een Man. Zijn uiterlijk glanst
als koper. De heerlijkheid van de HEERE wordt vaker ervaren en beschreven als ‘glanzend kostbaar
metaal’. Ezechiël 1:4,27 en 8:2 De Man heeft meetmateriaal in zijn handen. Ezechiël 40:3 Hij bracht
mij erheen, en zie, een Man. Zijn uiterlijk was als het uiterlijk van koper en in Zijn hand was een linnen
koord en een meetlat. En Hij stond in de poort. Niet toevallig schrijft de HSV de Man met een
hoofdletter. De Man spreekt de profeet op eenzelfde manier aan als God dat doet, namelijk met de
aanspreektitel: Mensenkind. Mensenkind heeft zeker geen denigrerende bedoeling, maar het haalt
het onderscheid naar voren tussen God en mens. De Man moet de Heere Jezus zijn. Hij is vaak – zoals
ook bij de profeet Daniël en Zacharia en het boek Openbaring – betrokken bij openbaringen over de
toekomst van Gods volk. Hij is telkens anders gekleed, maar altijd zijn er redenen om aan te nemen
dat we in deze persoon met de Zoon van God te maken hebben. Zie staatje. Dat we aan de Heere
Jezus denken komt voort uit het gegeven dat de Man vereenzelvigd wordt met de Mensenzoon, met
Wie de Heere Jezus zich in de Evangeliën identificeert. Het valt op dat de Man – oftewel de Heere
Jezus – Zich begeeft tussen de mensen, terwijl God de Vader in de tempel woont of Zich op de troon
van de wolkenwagen beweegt en dat de Heilige Geest in de mensen woont. Wat we bij de profeet
Ezechiël zien, maar ook bij Daniël en Zacharia is dat er een zekere ‘rolverdeling’ is tussen God de
Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Terwijl de hemelse Vader troont in de tempel (of op de troon
van de wolkenwagen) is de Heere Jezus meer de uitvoerder van Gods plannen, terwijl de Heilige
Geest God de Vader en de Zoon vertegenwoordigt in de harten en gewetens van de gelovigen. De
Man stimuleert de profeet Ezechiël om goed zijn ogen en oren te gebruiken en alles aan het huis van
Israël bekend te maken. Ezechiël 40:4 Toen sprak die Man tot mij: Mensenkind, zie met uw ogen,
luister met uw oren, en neem alles wat Ik u zal laten zien, ter harte. U bent namelijk hierheen
gebracht, opdat Ik u dit zou laten zien. Maak alles wat u ziet, aan het huis van Israël bekend. God wil
graag dat het volk Israël dit hoort en ziet wat Ezechiël allemaal te zien krijgt en wat hij hoort. Het zal
hen enorm bemoedigen. God wekt grote verwachtingen voor de toekomst van Zijn volk Israël.
Meteen geeft Ezechiël zijn ogen goed de kost. Hij ziet een muur om het hele complex heenlopen. De
Man heeft een meetlat in de hand van iets meer dan zes el. Een el is zo’n 50 cm. Daar moeten we per
el een handbreedte (10 cm) bij optellen, maakt 60 cm x 6 = 3.60 m. Voor het gemak huden we de
maat 1 el = 50 cm aan. We houden in gedachten dat we het ons iets groter moeten voorstellen. Op
het moment waarop Ezechiël de meetlat ziet gaat de Man er mee meten. Hij meet de hoogte en de
dikte van de muur. Het blijkt dat de muur net zo hoog als dik is, namelijk een flinke 3 m. Niet erg
hoog. Hij dient vermoedelijk niet als bescherming tegen vijandige elementen. Het is meer een
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begrenzing van het heilige. Ezechiël 40:5 En zie, er was een muur aan de buitenzijde van het huis, die
er helemaal omheen liep. Nu was er in de hand van die Man een meetlat van zes el, per el een el en
een handbreedte lang. Hij mat de breedte van het bouwwerk: één lat, en de hoogte: één lat.
De Man in linnen.
Ezechiël 40:3,4
Vgl.
Ezechiël 9:2-11
Ezechiël 10:2-7
Daniël 10:5,6
Daniël 12:6,7

Zacharia 2:1,2
Vgl.
Zacharia 1:8-10
Openbaring 1:13-15

Hij bracht mij erheen, en zie, een Man. Zijn uiterlijk was als het uiterlijk van
koper en in Zijn hand was een linnen koord en een meetlat. En Hij stond in
de poort. Toen sprak die Man tot mij: Mensenkind, zie met uw ogen,
luister met uw oren, en neem alles wat Ik u zal laten zien, ter harte. U bent
namelijk hierheen gebracht, opdat Ik u dit zou laten zien. Maak alles wat u
ziet, aan het huis van Israël bekend
Ik sloeg mijn ogen op en zag, en zie, er was een Man, gekleed in linnen,
Zijn heupen omgord met het fijne goud uit Ufaz. Zijn lichaam was als
turkoois, Zijn gezicht als het uiterlijk van de bliksem, Zijn ogen als
vuurfakkels, Zijn armen en Zijn voeten als de glans van gepolijst koper en
het geluid van Zijn woorden als het geluid van een menigte.
Opnieuw sloeg ik mijn ogen op en zag, en zie, er was een Man met een
meetsnoer in Zijn hand. Toen zei ik: Waar gaat U heen? Hij zei tegen mij: Ik
ga Jeruzalem opmeten om te zien hoe groot zijn breedte en hoe groot zijn
lengte zal zijn.
En te midden van de zeven kandelaren zag ik Iemand Die op de Zoon des
mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten, en op de borst
omgord met een gouden gordel; en Zijn hoofd en haar waren wit, als witte
wol, als sneeuw, en Zijn ogen waren als een vuurvlam, en Zijn voeten
waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven, en Zijn stem
klonk als het geluid van vele wateren.

Vergelijk de omtrek van de nieuwe tempel (wit vierkant) met die van de oude tempel in Jeruzalem.

De Oostpoort.
De Man staat voor de poort. Om precies te zijn de Oostpoort. Ex Oriente Lux oftewel ‘Uit het oosten
komt het Licht’, zo luidt het gezegde. Feit is dat op dit moment ook een poort zichtbaar is aan de
oostzijde van het tempelcomplex in Jeruzalem. Het is de poort waar de Olijfberg op uitkijkt. Die poort
is gesloten. Maar ook de bestaande tempel in Ezechiëls tijd kende de uit- en ingang aan de Oostzijde.
Wanneer de HEERE namelijk vertrekt uit de tempel van Jeruzalem – in het visioen aan Ezechiël –
verlaat Hij ook aan de zijde van het Oostpoort de tempel. Het nieuwe tempelgebied ligt hoger dan
het omringende terrein. Vóór de poort bevindt zich een trap met zeven treden. Mensen die het
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uitgerekend hebben komen op 7 x 31.5 cm = 2.20 m hoog. De Oostpoort – of beter gezegd het
poortgebouw – wordt uitvoerig en tot in detail beschreven. De Zuidpoort en de Noordpoort – maar
ook de drie poorten naar het hoger gelegen rechthoekige tempelplein – zijn identiek. Het volstaat om
1 poort zortvuldig te beschrijven. Wie het geheel overziet, ziet een – bijna – symmetrisch
tempelcomplex. De linker helft van het tempelcomplex met muren en poorten en pleinen is – op
offertafels en priesterkamers na – gelijk aan de rechterhelft. Voorlopig beperkt de Man Zich
trouwens tot de beide drempels van de Oostpoort, die elk zo’n 3 m breed zijn. Ezechiël 40:6 Toen
kwam Hij bij de poort die op het oosten uitzag. Hij beklom de treden ervan en mat de drempel van de
poort: één lat breed. Ook mat Hij de andere drempel: één lat breed.
De huidige gesloten Oostpoort en (een projectie van) een nieuwe tempel,

De Oostpoort is een poortgebouw.
We moeten ons de poort voorstellen als een poortgebouw. Binnen in de poort treft men aan de
linker en rechterzijde drie ruimtes aan, vermoedelijk bestemd voor wachtposten. Ezechiël 40:7 En
elke wachtruimte was één lat lang en één lat breed, en er zat vijf el tussen de wachtruimtes. Het
poortgebouw is vermoedelijk vrij hoog. Het getal valt van 60 el hetgeen op zo’n 30 m hoogte zou
komen. Ezechiël 40:14 Zo deed Hij ook met de muurposten: zestig el. Het dak van de poort meet 50
bij 25 el, oftewel ongeveer 25 m bij 12.5 m. Ezechiël 40:13 Toen mat Hij de poort, vanaf het dak van
de ene wachtruimte tot aan het dak van de andere wachtruimte: een breedte van vijfentwintig el;
ingang lag tegenover ingang. Op de hoge muurwanden staan aan de buitenzijde palmbomen
afgebeeld. Er bevinden zich ook hoge langwerpige ramen aan de zijkant van de poort. Ezechiël 40:16
Verder waren er bij de wachtruimtes en bij de muurposten ervan vensters met traliewerk, helemaal
rondom in de poort, naar binnen gericht. Hetzelfde gold voor de voorhallen. De vensters waren
helemaal rondom naar binnen gericht, met dadelpalmen op de muurposten. Door de poort – van 50
el = 25 m – komt men op het buitenplein van het tempelcomplex. De afstand tot de poort die
toegang geeft tot het binnenplein van de tempel is ook 50 el = 25 m. Ezechiël 40:15 En vanaf de
voorzijde van de toegangspoort tot aan de voorzijde van de voorhal van de binnenste poort was het
vijftig el. We blijven nog even bij de Oostpoort. Aan de linker en rechterzijde van de Oostpoort
bevinden zich – in het verlengde tegen de muur gebouwd – vijf ruimtes. In totaal – hetzelfde geldt
namelijk voor de Zuidpoort en de Noordpoort – bevinden zich 6 x 5 ruimtes = 30 ruimtes op het
buitenplein gebouwd aan de binnenkant van de muur die het complex omringt. Soms worden deze
ruimtes ‘restaurants’ genoemd, omdat men er vanuit gaat dat deze voor de families bestemd zijn om
de vredeoffers te eten. Ezechiël gaat niet zomaar uit zichzelf door de Oostpoort naar de buitenste
voorhof. De Man neemt de profeet mee naar binnen door de Oostpoort naar de buitenste voorhof.
Ezechiël 40:17 Toen bracht Hij mij in de buitenste voorhof. En zie, er waren kamers en er was een
plaveisel gemaakt, helemaal rondom de voorhof. Dertig kamers lagen er aan het plaveisel. De
Noordpoort is in alle opzichten te vergelijken met de Oostpoort. Ezechiël 40:20-22 Ezechiël wordt
door de Man meegenomen door de Oostpoort. Hij loopt met de Man mee in de richting van de
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Noordpoort die ze van dichtbij bekijken. Hij ziet met eigen ogen dat het een kopie is van de
Oostpoort. Vervolgens neemt de Man hem mee naar de Zuidpoort. Hetzelfde verhaal. Ezechiël 40:24
Vervolgens leidde Hij mij in de richting van het zuiden. En zie, er was een poort in de richting van het
zuiden. Daarop mat Hij de muurposten ervan en de voorhal ervan: dezelfde afmetingen.
De Oosterpoort (zij- en bovenaanzicht)

De binnenste Oost- en Noordpoort.
Vervolgens lopen ze over het buitenste plein weer in de richting van de Oostpoort. Wanneer ze voor
de binnenste Oostpoort staan beklimmen ze de trappen die naar de binnenste voorhof oftewel het
tempelplein leiden. In plaats van de zeven treden van de buitenpoort zijn er nu acht treden. Het
binnenplein waarop de tempel gebouwd is, ligt dus weer goed twee meter hoger. De Oostelijke
binnenpoort is overigens identiek aan de buitenste Oostpoort. Ezechiël 40:32 Toen bracht Hij mij
naar de binnenste voorhof, in de richting van het oosten. Hij mat de poort: dezelfde afmetingen. De
binnenste Noordpoort hetzelfde laken en pak. Maar hier komen toch ook enkele zaken voorbij die
anders zijn dan bij de andere poorten. In en rondom de binnenste Noordpoort bevinden zich kamers
en tafels die dienen voor het bereiden en wassen van de offers. Zo was er terzijde van de binnenste
Noordpoort – dus op het binnenste voorhof – een ruimte om de offers af te spoelen. Ezechiël 40:38
Er was een kamer met een ingang bij de muurposten van de poorten. Daar zou men het brandoffer
afspoelen. De slachttafels waren opgesteld binnen de binnenste Noordpoort. Ezechiël 40:39 In de
voorhal van de poort waren twee tafels aan de ene kant en twee tafels aan de andere kant, om het
brandoffer, het zondoffer en het schuldoffer daarop te slachten. Buiten op de buitenste voorhof –
naast de opgang naar de binnenste Noorderpoort – staan ook aan beide zijden twee tafels voor het
slachten van de offerdieren opgesteld. Ezechiël 40:40 Er waren twee tafels vanbuiten aan de zijkant
voor wie omhoogging naar de ingang van de noorderpoort. Aan de andere zijde die bij de voorhal van
de poort hoorde, waren ook twee tafels. Vier tafels dus binnen de binnenste Noordpoort en vier
tafels er buiten. De tafels waren van steen. Ezechiël 40:41,42 Het huis dat op het binnenplein
gebouwd is heeft vleeshaken voor het offervlees dat op de tafel wordt bereid. Ezechiël 40:43 Geheel
rondom in het huis waren haken van één handbreedte bevestigd, en op de tafels zou het vlees van de
offergave komen. Zoals de buitenste poorten op de voorhof omringd worden door ruimtes die tegen
de buitenmuur gebouwd zijn, zo is ook de binnenruimte tegen de muur rondom de poorten aan
beide zijden van een ruimte voorzien. Het zijn kamers voor de zangers Ezechiël 40:44 Aan de
buitenzijde van de binnenpoort waren de kamers van de zangers, in de binnenste voorhof, dat aan de
kant van de noorderpoort was. Ook is er een kamer voor de dienstdoende priesters. De priesters
waar dit huis voor gebouwd is, hebben taken in verband met onderhoud gebouwen en heilige
voorwerpen. Ezechiël 44:45 Hij sprak tot mij: Deze kamer, waarvan de voorkant op het zuiden uitziet,
is bestemd voor de priesters die hun taak ten behoeve van het huis vervullen.
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Tafels voor de binnenste Noorderpoort en priesterhuizen terzijde van de poort.

Priesters uit het huis van Zadok brengen de offers.
Ook zijn er priesters die speciaal als taak ‘het brengen van offers’ hebben. Het zijn de priesters uit het
huis van Zadok, de zoon van Aäron. De lijn van afstamming liep in de tijd van koning David
aanvankelijk over de familie van de hogepriester Abjathar, maar toen hij bij de troonwisseling op het
verkeerde paard wedde, keerde de koning zich tegen hem en werd de hogepriester Zadok naar voren
geschoven. Over Zijn familielijn loopt de geslachtslijn van de (hoge)priesters verder naar de toekomst
toe. Ezechiël 40:46 De kamer waarvan de voorkant op het noorden uitziet, is voor de priesters
bestemd die hun taak ten behoeve van het altaar vervullen. Dat zijn de zonen van Zadok, die uit de
Levieten tot de HEERE mogen naderen om Hem te dienen. De binnenste voorhof was honderd bij
honderd el oftewel 50 m bij 50 m. In het midden van het plein stond het altaar voor de tempel van
de HEERE. Ezechiël 40:47 Toen mat Hij de voorhof: honderd el lang en honderd el breed, een vierkant.
Het altaar was vóór het huis. De profeet Ezechiël bevindt zich nog steeds aan de zijde van de Man,
Die hem het tempelcomplex laat zien. Hoewel de Man met Ezechiël een aantal omtrekkende
bewegingen heeft gemaakt, naderen ze nu de tempel zelf. Ze bevinden zich reeds op de binnenste
voorhof die zich acht treden boven de buitenste voorhof bevindt. De tempel zelf bevindt zich op een
plein dat nog weer hoger ligt, een ruimte die ook langs de weg van traptreden bereikt kan worden
vanaf het binnenste plein. Ezechiël 40:48 Vervolgens bracht Hij mij naar de voorhal van het huis en
Hij mat een muurpost van de voorhal: vijf el aan de ene kant en vijf el aan de andere kant, en de
breedte van de poort was drie el aan de ene kant en drie el aan de andere kant. De Man brengt
Ezechiël via de trap naar de voorhal van de tempel zelf. Voor de voorhal waren – evenals bij de
tempel van Salomo – twee pilaren te vinden die mogelijk het dak van de voorhal droegen. Het waren
indertijd pilaren met namen Jachin en Boaz. Ditmaal worden de namen ons onthouden. Ezechiël
40:49 De voorhal was twintig el lang en elf el breed, met de treden waarover men omhoogging. Er
waren pilaren bij de muurposten, één aan de ene kant en één aan de andere kant.
De tempel van Ezechiël.
De muren van de tempel mogen er zijn. Ze zijn zes el – oftewel meer dan drie meter – dik. Later
zullen we horen van de vermoedelijke reden waarom de muren van de tempel zo dik zijn. De tempel
heeft aan de binnenzijde een ruimte die overal 20 el – dat wil zeggen een goede tien meter – breed

83
is. Verderop blijkt de toegang tot de eerste ruimte – het Heilige – ook deuren te hebben, maar deze
worden nu nog niet beschreven. Ezechiël 41:1 Hij bracht mij naar de tempel en mat de muurposten:
zes el breed aan de ene kant en zes el breed aan de andere kant, de breedte van de tent. Ezechiël
heeft het over de breedte van de tent. Hij gebruikt het woord tempel in afwisseling van het huis en de
tent. Een afwisselend woordgebruik is voor de lezer plezierig, maar het tekent tegelijkertijd de
geschiedenis van de tempel, die met de tent of anders gezegd de tabernakel in de woestijn begon. De
HEERE gaf in de woestijn Sinaï de opdracht om een tabernakel te bouwen naar hemels voorbeeld.
Exodus 25:8,9 En zij moeten voor Mij een heiligdom maken, zodat Ik in hun midden kan wonen.
Volgens alles wat Ik u zal tonen, een ontwerp van de tabernakel en een ontwerp van al zijn
voorwerpen, zó moet u het maken. Uit het boek Hebreeën vernemen we inderdaad dat er ook in de
hemel een tabernakel is. Hebreeën 9:11 Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de
toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet
met handen is gemaakt, dat is: die niet van deze schepping is.
De tabernakel.

De tempel was aanvankelijk een tent, de tabernakel.
De tabernakel was een reistempel voor de HEERE. Men kon de tabernakel uit elkaar halen en in
elkaar zetten. De HEERE woonde aanvankelijk – net als de Israëlieten – in een tent al was het wel een
bijzondere tent. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de tabernakel niet twintig maar tien el – vijf
meter – breed was. Het was de tempel die koning Salomo liet bouwen, die beter te vergelijken is met
de nieuwe tempel van Ezechiël, die was namelijk ook twintig el breed aan de binnenzijde. 1 Koningen
6:3 En het huis, dat de koning Salomo voor de HEERE bouwde, was zestig el in zijn lengte, twintig el in
zijn breedte en dertig el in zijn hoogte. We kunnen rustig zeggen dat de nieuwe tempel die God aan
Ezechiël laat zien veel overeenkomsten vertoont met de tempel van Salomo, zoals men de eerste
tempel vaak noemt. Na de grote ingang van de voorhal, nadert de Man met Ezechiël tot de deur die
toegang geeft tot het Heilige. De breedte van de ingang van het Heilige is tien el; vijf meter dus. Met
de tweeëneenhalve meter – vijf el – aan zijwanden aan beide zijden van de deur komen we
inderdaad op twintig el of een breedte van tien meter. De eerste ruimte, het Heilige is veertig el lang
en – zoals gezegd twintig el breed – dus zo’n 10 bij 20 meter. Ezechiël 41:2 De breedte van de ingang
was tien el. En de zijkanten van de ingang: vijf el aan de ene kant en vijf el aan de andere kant.
Daarop mat Hij de lengte ervan: veertig el, en de breedte: twintig el. De Man loopt door het Heilige
naar de volgende ingang toe die toegang geeft tot het Heilige der Heiligen. De muur is een stuk
minder dik namelijk twee el, een goede meter dus. De ingang is zes el, een flinke drie meter met aan
weerszijden de wanden naar de muur, beiden zeven el. Samengenomen vormen ingang en zijwanden
6 el + 7 el + 7 el = 20 el, zo’n tien meter. Ezechiël 41:3 Toen ging Hij naar binnen en mat de muurpost
van de ingang: twee el. De ingang was zes el en de breedte van de ingang zeven el. Daarna stapt de
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Man Die de profeet rondleidt naar binnen in het Heilige der Heiligen. Sommigen zeggen dat Ezechiël
achterblijft en het Heilige der Heiligen niet binnentreedt, maar er is geen enkele aanwijzing dat de
profeet achterblijft. Hij is niet alleen profeet, maar ook van priesterlijke huize en wat wellicht nog
belangrijker is in dit opzicht: God heeft nog geen intrek genomen in de tempel. Daar zullen we
verderop nog getuige van zijn. De ruimte van het Heilige der Heiligen is 20 el bij 20 el = tien bij tien
meter. Nu spreekt de Man tot de profeet. Hij zegt ‘dit is het Heilige Der Heiligen is’. Ezechiël 41:4
Verder mat Hij de lengte ervan: twintig el, en de breedte: twintig el vóór de tempel. Toen zei Hij tegen
mij: Dit is het heilige der heiligen.
Vergelijking met de tempel van Salomo.
De basisvorm van de nieuwe tempel van Ezechiël heeft veel weg van de plattegrond van de tempel
van Salomo, maar er zijn zeker ook verschillen. Over de voorraadkamers of appartementen – rondom
de tempel – zal verderop gesproken worden. Het altaar van de nieuwe tempel ligt centraal op de
plein dat zich voor de tempel bevindt. De bronzen Zee ontbreekt bij de tempel van Ezechiël. De
bronzen Zee en het altaar bevinden zich bij de tempel van Salomo links en rechts van de ingang. De
pilaren lijken zich bij de nieuwe tempel meer aan de voorkant van de voorhal te bevinden als dragers
van het dak van de voorhal, terwijl die van Salomo los stonden. De nieuwe tempel heeft – net als die
van Salomo overigens – drie toegangen. Het bijzondere van de ingangen van de nieuwe tempel is dat
ze taps toelopen. De eerste ingang is 14 el, zeven meter breed. De tweede ingang – die de toegang
tot het Heilige ontsluit – is tien el, vijf meter. De derde ingang – die toegang geeft tot het Heilige der
Heiligen – is 6 el oftewel 3 meter breed. Zo is er een versmalling van 14 el naar 10 el naar 6 el. De
symboliek is duidelijk. We naderen tot het Allerheiligste, de Allerheiligste God van Israël.

De tempel van Salomo.
De plattegrond van de nieuwe tempel.
Hieronder is een plattegrond van de Nieuwe Tempel afgebeeld. We zien het altaar op het binnenplein
voor de tempel. De pilaren zijn verweven met de voorhal waarvan het dak gedragen wordt. De
toegangen worden smaller naarmate ze tot het Heilige de Heiligen toegang geven. Wie nauwkeurig
toeziet, merkt op dat rondom aan de buitenkant van de tempel – aan de Noord, West en Zuidzijde –
bebouwing is aangebracht. Die aanbouw is er overigens ook bij de tempel van Salomo. Aan de
Westzijde ligt – tussen de tempel en de Westelijke muur – een groot gebouw waarvan de omtrekken
verderop worden gemeld. Nadat het interieur van de tempel is beschreven wendt Ezechiël en
daarmee het oog zich naar de buitenzijde. De tempel is ombouwd met een soort van flatgebouw –
drie hoog – aan de Noord, West en Zuidzijde. Dat was trouwens ook het geval met de tempel van
Salomo. Bij de tempel van Salomo springt de dikke buitenmuur van de tempel aan de buitenzijde
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tweemaal diep in om een nis te maken in de muur. 1 Koningen 6:5,6 En rondom tegen de muur van
het huis bouwde hij een uitbouw, tegen de muren van het huis rondom, zowel van de grote zaal als
van het binnenste heiligdom. Zo maakte hij zijkamers rondom. De onderste verdieping van deze
uitbouw was vijf el in zijn breedte, de middelste was zes el in zijn breedte, en de derde was zeven el in
zijn breedte, want hij had aan het huis rondom aan de buitenkant uitdiepingen gemaakt, zonder in te
grijpen in de muren van het huis. Het is opmerkelijk dat het boek Koningen – wat de aanhechting van
de appartementen aan het gebouw van de tempel betreft – ook vertelt hoe dat in zijn werk gaat. Op
die manier wordt niets van het heilige karakter van de tempel wordt afgedaan. Op deze wijze kon de
tempelmuur aan de buitenzijde een drager vormen van de vloer van de eerste en – hogerop – van de
vloer van de tweede verdieping. Die vloer rustte na enkele meters op een buitenmuur die ook
rondom de tempel gebouwd was. Ook deze buitenmuur kende inspringende gedeeltes. Zo vormden
de buitenmuur van de tempel en die buitenste muur als het ware een trap van drie treden die uit
elkaar liepen. Op die treden kon de vloer van de verdieping van ‘het appartementencomplex’ gelegd
worden. Op deze wijze valt het goed te begrijpen dat de bovenste verdieping het breedst was. De
tweede verdieping was minder breed en de onderste verdieping was het smalst. De buitenmuur
loopt op deze manier ook niet – zoals sommige interpretaties willen – schuin naar buiten omhoog. Bij
de tempel van Salomo is er – wat ‘het flatgebouw’ betreft – sprake van voorraadkamers. Het is niet
op voorhand duidelijk of de appartementen die tegen de nieuwe tempel aangebouwd worden
bestemd zijn voor bewoning of het opslaan van goederen.
Tempel- en buitenmuur als dragers van de flats, drie hoog.

De ombouw van de tempel.
Ezechiël is nog steeds bezig om de zijvertrekken in zich op te nemen die driehoog tegen de
buitenmuur van de tempel zijn opgebouwd. Er waren in totaal dertig – wat wij zouden noemen –
appartementen of – als het inderdaad om het opslaan van voorraden gaat – opslagruimtes. Ezechiël
41:6 En de zijvertrekken lagen zijvertrek boven zijvertrek, driehoog, dertig keer. Er waren helemaal
rondom nissen in de muur die bij het huis hoorde, bedoeld als draagvlakken, omdat er geen
draagvlakken mogen zijn in de muur van het huis. Hier en daar lijkt er de suggestie te zijn dat de
directe buitenmuur van de tempel nergens gebruikt werd om een verdieping tegen aan te zetten of
aan te bevestigen. Tegelijkertijd is er echter sprake van nissen en wordt gesuggereerd dat de
vertrekken in het huis – ditmaal het appartementencomplex – naar boven toe steeds ruimer worden.
Dat laatste veronderstelt dat de dikke tempelmuur – aan de buitenzijde – drager is geworden door
hem naar boven toe – als de drie treden van een trap – smaller te maken. Ezechiël 41:7 Het huis werd
naar boven steeds breder en wentelde zich omhoog naar de zijvertrekken. Ja, er lag een omgang
boven in de tempel, helemaal rondom de tempel. Daardoor werd het huis naar boven toe breder, en
zo ging men naar boven van de onderste naar de bovenste verdieping via de middelste. Ezechiël kijkt
inmiddels niet meer omhoog naar de appartementen. Zijn aandacht wordt nu getrokken door het
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fundament waarop het appartementencomplex gebouwd is en de muur die het geheel omringt. De
muur blijkt zes el = drie meter dik te zijn. Ezechiël 41:8 Ik zag helemaal rondom aan het huis een
verhoging, de fundamenten van de zijvertrekken: een volle lat, een verbinding van zes el. De
appartementen zijn net als de tempel op het verhoogde tempelplatform gebouwd dat tien treden
boven de binnenste voorhof ligt. Er wordt gesuggereerd dat er zich een ruimte bevond tussen wat de
HSV ‘de zijvertrekken’ noemt. Dat zou goed kunnen en is waarschijnlijk ook wel nodig willen de
vensters in de tempelmuur zin hebben en licht doorlaten. Omdat er tot op dit moment niet
gesproken wordt over een zevenarmige kandelaar of kandelaars is de grote veronderstelling
inderdaad dat er langwerpige hoge vensters zijn die de tempel verbinden met de buitenwereld, zodat
het licht toegang ontvangt tot het Heilige en het Heilige der Heiligen. Zo te zien is er een smalle weg
die beneden rondom de zijvertrekken en de tempel loopt. De weg is vijf el = twee en een halve meter
breed. Ezechiël 41:9 De breedte van de muur die bij de zijvertrekken naar buiten toe hoorde, was vijf
el, en er was een open ruimte tussen de zijvertrekken die bij het huis hoorden. Tussen de zijvertrekken
die hier ‘kamers’ genoemd worden, zou een ruimte van twintig el = tien meter geweest zijn. Alweer
ten gunste van de lichtinval in de tempel, vermoedelijk. Ezechiël 41:10 Tussen de kamers was rond
het huis, helemaal rondom, een breedte van twintig el. Een balustrade van vijf el = twee en een halve
meter zou elke verdieping verbinden, zoals op de afbeelding hierboven te zien is. Alle uitgangen van
de zijvertrekken komen hierop uit. Ezechiël 41:11 De ingangen van de zijvertrekken kwamen uit op de
open ruimte: één ingang in de richting van het noorden en één ingang naar het zuiden. De breedte
van het gebied van de open ruimte was helemaal rondom vijf el.
De buitenzijde van de tempel wordt – aan de Noord, West en Zuidzijde – gevormd door een
appartementencomplex van drie hoog dat tegen de tempelmuur aan gebouwd is.

Het gebouw achter de tempel aan de Westzijde.
Vervolgens moeten de Man en de profeet naar de achterzijde van het tempelcomplex gelopen zijn.
Achter de tempel – aan de Westzijde – bevindt zich namelijk nog een gebouw. Over de functie wordt
op dit moment zo goed als niets verteld. Het is overigens redelijk groot voor een ‘bijgebouw’. De
breedte is zeventig el = zo’n vijfendertig meter en de lengte is negentig el. Dat is vijfenveertig meter.
Dit gebouw ligt waarschijnlijk niet op dezelfde hoogte als de tempel. Het lijkt erop dat het plateau
waarop de tempel gebouwd is, ‘het afgezette gedeelte’ wordt genoemd. De breedte van de muur
van het gebouw achter de tempel is vijf el, tweeëneenhalve meter. Ezechiël 41:12 Wat het bouwwerk
betreft dat lag vóór het afgezette gedeelte, de zijde in de richting van het westen, daarvan was de
breedte zeventig el. En wat de muur van het bouwwerk betreft: de breedte helemaal rondom was vijf
el en de lengte ervan negentig el. Op de plattegrond van Ezechiëls tempel is deze bij-ruimte vaak
ingetekend. De tempel – beter gezegd het tempelcomplex compleet met zijruimten en omloop –
wordt gemeten. De lengte en breedte komen uit op 100 el; Vijftig meter in het vierkant. Ezechiël
41:13,14 Hij mat het huis: de lengte was honderd el. Het afgezette gedeelte, het bouwwerk en de
muren ervan: de lengte was honderd el, de breedte van de voorkant van het huis en van het afgezette

87
gedeelte naar het oosten toe: honderd el. Hij komt uit op eenzelfde maat wanneer hij de omtrek
meet van het bouwwerk erachter namelijk honderd el; vijftig meter gemeten van de westelijke muur
tot de muur of beter gezegd de galerijen aan de achterzijde van de tempel. Ezechiël 41:15 Ook mat
Hij de lengte van het bouwwerk vóór het afgezette gedeelte dat erachter lag, met de galerijen aan de
ene kant en aan de andere kant: honderd el.
Plattegrond van de tempel van Ezechiël.

De houten bekleding van de binnen- en buitenmuren versierd met cherubs en dadelpalmen.
Nadat de Man aan Ezechiël de binnen en buitenkant van het tempelgebouw heeft laten zien en het
gebouw wat er achter gebouwd is, krijgen we informatie over de aankleding van de gebouwen. Van
de grond tot het plafond zijn de muren met hout beschoten. Dat wordt met zoveel woorden verteld
van de galerijen van de buitenvertrekken maar ook van de binnenzijde van de tempel en de ruimtes
het Heilige en het Heilige der Heiligen. Ezechiël 41:15-17 Het binnenste van de tempel, de voorhallen
van de voorhof, de drempels, de vensters met traliewerk en de galerijen rondom die drie tegenover de
drempel, hadden helemaal rondom een houten beschot. Van de grond tot aan de vensters – en de
vensters waren bedekt tot boven de ingang en tot het binnenste en buitenste huis toe, en helemaal
rondom tegen heel de muur bevonden zich panelen, vanbinnen en vanbuiten. De wanden zijn niet
alleen van top tot teen met hout afgezet maar in het hout zijn ook afbeeldingen gemaakt van cherubs
en dadelpalmen. Niet toevallig worden cherubs als versiering aangebracht. Het zijn de cherubs die de
wolkenwagen van de HEERE God dragen en voortbewegen. De cherubs zijn de directe dienaren van
God, die Gods heerlijkheid omgeven. De cherubs hebben trouwens vier gezichten: een rund, een
mens, een havik en een leeuwenkop. Ezechiël 1:10 Hun gezicht leek op het gezicht van een mens, bij
alle vier van rechts op de kop van een leeuw, bij alle vier van links op de kop van een rund, en alle vier
hadden zij de kop van een arend. Omdat de wolkenwagen waarop de HEERE God troont zich in elke
gewenste richting kan bewegen, komt bij elke andere richting een andere gezicht van de cherub
voorop te staan. Omdat een wand eendimensionaal is, kunnen op zijn hoogst twee gezichten van een
cherub worden afgebeeld. De HEERE heeft gekozen voor het gezicht van een mens dat naar de ene
palm en de muil van een leeuw die naar de andere palm is toegewend. Afwisselend zijn er namelijk
palmen en cherubs zichtbaar. De dadelpalm staat voor vruchtbaarheid en het leven. Ezechiël 41:1820 Er waren cherubs en dadelpalmen gemaakt, één dadelpalm tussen twee cherubs. Een cherub had
twee gezichten, namelijk een mensengezicht naar de dadelpalm aan de ene kant en de kop van een
jonge leeuw naar de dadelpalm aan de andere kant, helemaal rondom in heel het huis gemaakt. De
cherubs en de dadelpalmen waren vanaf de grond tot boven de ingang gemaakt, en op de muur van
de tempel. Ook zijn de cherubs een herinnering aan de twee cherubs die op de ark van de HEERE op
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het verzoendeksel stonden met de vleugels uitgeslagen als symbool van de Heiligheid van de ruimte
waarin God Zich bevond, het Heilige der Heiligen.

Vierkante deuren vormen de toegang.
We hadden al begrepen dat de toegangen elke keer een stukje smaller worden. Is de eerste deur nog
14 el – 7 meter breed – de toegang tot het Heilige is 10 el, vijf meter en de toegang tot het Heilige
der Heiligen is 6 el, drie meter. De deurpost is vierkant. Dus achtereenvolgens veertien bij veertien el
en tien bij tien el en zes bij zes el. Ezechiël 41:21 De tempel had deurposten in het vierkant. Wat de
voorkant van het heiligdom betreft, het uiterlijk ervan was zoals het andere eruitzag. Hoewel in de
deurposten deuren waren bevestigd die mogelijk vaak dicht zaten, gaf de ruime toegang – als de
deuren open stonden – ook toegang voor het licht. Inmiddels staan we weer buiten en zijn onze ogen
gericht op de deuren die de toegang tot de voorhal geven. Ook die deuren blijken versierd met
afbeeldingen van cherubs en dadelpalmen, vergelijkbaar met de afbeeldingen op de muren. De
voorhal is overdekt met een houten afdak, vermoedelijk gedragen door de beide hoge pilaren.
Ezechiël 41:25 En daaraan, aan de tempeldeuren, waren cherubs en dadelpalmen gemaakt, zoals er
op de muren gemaakt waren. Er was een houten afdak buiten aan de voorkant van de voorhal.
Tenslotte wordt er iets gezegd over de wanden van de voorhal en de zijvertrekken. Er blijken ramen
in te zitten, althans openingen die het licht en lucht binnenlaten. Die zijn dan wel van tralies
voorzien, maar er is dus ook aan het licht en de lucht gedacht. Ezechiël 41:26 Er waren vensters met
traliewerk en dadelpalmen aan de ene kant en aan de andere kant, aan de wanden van de voorhal,
de zijvertrekken van het huis en de afdaken.

Het houten altaar.
In het midden van het Heilige – dicht bij de toegang tot het Heilige der Heiligen – staat een houten
altaar. Het is de plaats van het wierookaltaar maar of op dit houten altaar ook geofferd of wierook
gebrand wordt is een grote vraag, want het is helemaal van hout. De Bijbel vermeldt niet dat de
bovenzijde overtrokken wordt met dit of dat metaal. Het zou niet alleen het altaar verfraaien, zeker
als het goud zou zijn, maar het is ook nodig om vuur op het altaar te maken zonder het altaar zelf te
beschadigen. Even later wordt het altaar tafel genoemd. De maten komen niet overeen met de tafel
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der toonbroden, die normaal ook in het Heilige te vinden was, maar ook de maten van het
oorspronkelijke wierookaltaar wijken af. Wel zitten er hoeken aan die sommigen op het idee brengen
dat dit de kleine hoornen zullen zijn die ook aan het oorspronkelijke wierookaltaar zaten. Het
moment waarop Ezechiël getuige is van de aanwezigheid van dit altaar is bijzonder want de Man Die
hem rondleidt wijst naar het houten altaar en spreekt tot hem en zegt: Dit is de tafel die voor het
aangezicht van de HEERE zal zijn. Ezechiël 41:22 De hoogte van het houten altaar was drie el en de
lengte ervan twee el. En de hoeken eraan, de lengte ervan en de zijwanden ervan, waren van hout.
Toen sprak Hij tot mij: Dit is de tafel die voor het aangezicht van de HEERE zal zijn. Het is bijzonder
zo’n houten altaar als enige voorwerp in de grote ruimte van het Heilige van 40 bij 20 el (20 bij 10
meter). Het geheel oogt bescheiden, zo niet teruggebracht tot de eenvoud van de essentie.
Het houten altaar in een uitsnede van de tempel van Ezechiël.

Onze Heere Jezus Christus en de tempel van God.
Christus is er nog niet of het eerste wat van Hem gezegd wordt verwijst naar het offer wat Hij zou
gaan brengen. Het is Johannes de Doper die Christus deze betekenis verleent. Johannes 1:29 De
volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, Dat de zonde
van de wereld wegneemt! In het Nieuwe Testament zijn we getuige van een sluimerend conflict
tussen de Heere Jezus en het Sanhedrin. De hogepriester heeft de leiding van het Sanhedrin. Dat jaar
was Kajafas de hogepriester. Johannes 18:13,14 Het Sanhedrin wordt ook wel de Joodse Raad
genoemd. Deze Raad bestaat uit zeventig personen die de geestelijke stromingen van die tijd
vertegenwoordigen, zoals de Farizeeën en de Saduceeën. Wij kennen enkele leden van het
Sanhedrin. Zo weten we dat Jozef van Arimatea lid was en ook Nicodemus, die op een nacht met
Jezus een gesprek had. Marcus 15:43/Johannes 3:1 Voor het besef van de twaalfjarige Jezus woonde
Zijn Vader in de tempel. Lucas 2:41-51 Jezus was werkelijk een mens met een missie. Vooral de
verkopers in de tempel moesten het ontgelden. Zij namen het tempelplein voor de volken in beslag
met hun handel. Jezus dreef de kooplui van het plein af om ruimte te maken voor het gebed waar
deze ruimte feitelijk voor bedoeld was. Door deze actie maakte de Heere Zich niet populair bij de
hogepriester en de tempelleiding. Om duidelijk te maken welke betekenis de Heere voor het volk had
vergelijkt Hij Zich reeds in het begin van Zijn optreden met de tempel. Johannes 2:19-21 Jezus
antwoordde en zei tegen hen: Breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem laten herrijzen. De
Joden zeiden dan: Zesenveertig jaar is aan deze tempel gebouwd, en Ú zult hem in drie dagen laten
herrijzen? Maar Hij sprak over de tempel van Zijn lichaam. Juist in Zijn sterven en opstanding zou God
in Christus de fundamenten van Zijn huis leggen in de verzoening van de zonden en het geschenk van
de Heilige Geest. Dat de Heere hier een gevoelig snaar heeft geraakt blijkt wel want op het moment
waarop ze beschuldigingen tegen Hem inbrengen is, dit een van de zwaarste: ‘Wat Jezus over de
tempel gezegd had.’ Mattheus 26:61 Maar ten slotte kwamen er twee valse getuigen, die zeiden:
Deze heeft gezegd: Ik kan de tempel van God afbreken en hem in drie dagen opbouwen. Het was op
een gegeven moment Christus óf de tempel.
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Het Sanhedrin.

Jezus voor het Sanhedrin.

Christus is de drager van de tempel geworden.
Het is duidelijk dat de Heere Jezus – met Zijn verzoenend lijden en sterven – de drager van de tempel
is geworden. Feit is dat het bloed van de offerdieren nooit voldoende is geweest om echt verzoening
tot stand te brengen. Het bloed van de offerdieren heeft altijd verwezen naar ‘het bloed van het Lam
van God dat de zonden van de wereld’ wegneemt, oftewel de kruisdood van de Heere Jezus. Zoals
het goud in de staatskluis de waarde van het papiergeld garandeert, zo garandeert Christus’ sterven
en opstanding de waarde van het offer in de tempel. Christus is – volgens de Hebreeënschrijver – de
nieuwe en levende weg tot God. Hebreeën 10:19-22 Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben
om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg, die Hij
voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees, en omdat wij een grote Priester
hebben over het huis van God, laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid
van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein
water. Ook in de hemel wordt Christus geloofd met een verwijzing naar Zijn offer voor de mensheid.
Openbaring 5:9 En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en
zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke
stam, taal, volk en natie. Hoewel Christus in Zijn verzoenend lijden en sterven de drager is geworden
van de tempeldienst bleef God in de hemel en op de aarde in de tempel wonen en had de
tempeldienst zijn gebruikelijke voortgang ook voor de christen-Joden.
God woont ook na het verlossingswerk van Christus in de hemel en op aarde in een tempel.
Openbaring 7:15
Openbaring 11:1,2

Openbaring 11:19

Openbaring 13:6
Openbaring 14:15,17

Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in
Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden.
En mij werd een meetlat gegeven, die op een staf leek. En de engel was
erbij komen staan en zei: Sta op en meet de tempel van God, het altaar
en hen die daarin aanbidden. Maar laat de buitenste voorhof van de
tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven.
En zij zullen de heilige stad vertrappen, tweeënveertig maanden lang.
En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van Zijn
verbond werd zichtbaar in Zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen,
stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel.
En het opende zijn mond om God te lasteren, om Zijn Naam te lasteren
en Zijn tent en hen die in de hemel wonen.
En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luide stem tegen
Hem Die op de wolk zat: Zend Uw sikkel en maai, want het uur om te
maaien is voor U gekomen, omdat de oogst van de aarde geheel rijp is
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Openbaring 15:5,6,8

Openbaring 16:1,17

Openbaring 21:3

geworden. En een andere engel kwam uit de tempel, die in de hemel is,
en ook hij had een scherpe sikkel.
En daarna zag ik, en zie, de tempel van de tent van de getuigenis in de
hemel werd geopend. En de zeven engelen, die de zeven plagen hadden,
kwamen uit de tempel, gekleed in smetteloos en blinkend linnen, en
omgord om de borst met gouden gordels. En de tempel werd vervuld
met rook vanwege de heerlijkheid van God, en vanwege Zijn kracht. En
niemand kon de tempel binnengaan, voordat de zeven plagen van de
zeven engelen tot een einde gekomen waren.
En ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tegen de zeven
engelen: Ga en giet de schalen van de toorn van God uit over de aarde.
En de zevende engel goot zijn schaal uit over de lucht. En er klonk een
luide stem uit de tempel in de hemel, vanaf de troon, die zei: Het is
geschied.
En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is
bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God
Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.

De apostel Paulus gaat – ook na Jezus’ Hemelvaart – naar de tempel in Jeruzalem en offert daar.
We zien de apostel Paulus in Handeling 21 met mensen voor wie hij een gelofte heeft afgelegd in de
tempel om een offer te brengen. Voor de christenen uit de volken mogen andere regels gelden, maar
voor de christenen uit de Joden mag duidelijk zijn dat de tempeldienst – ook na de Hemelvaart van
Jezus Christus – gewoon doorging. Handelingen 21:23-25 Doe daarom wat wij u zeggen. Wij hebben
vier mannen die een gelofte gedaan hebben. Neem die bij u, reinig u samen met hen en betaal voor
hen de kosten van de offers, zodat zij zich het hoofd kunnen laten scheren en allen kunnen weten dat
er niets waar is van wat hun over u verteld is, maar dat u zo wandelt dat u ook zelf de wet in acht
neemt. Maar wat de heidenen betreft die geloven, hebben wij geschreven en goedgevonden dat zij
niets dergelijks in acht hoeven te nemen, behalve dat zij zich moeten wachten voor afgodenoffers,
voor bloed, voor het verstikte en voor ontucht. Hier deed de apostel het mogelijk om de leiders in
Jeruzalem tegemoet te komen, maar ook zelf koos hij reeds eerder voor de gelofte, het afscheren
van het haar en het brengen van het offer. Handeling 18:18,21 En toen Paulus er nog vele dagen
gebleven was, nam hij afscheid van de broeders en vertrok vandaar per schip, in gezelschap van
Priscilla en Aquila, naar Syrië, nadat hij zijn hoofd in Kenchreeën kaalgeschoren had. Hij had namelijk
een gelofte gedaan. (..) Maar hij nam afscheid van hen en zei: Ik moet beslist het komende feest in
Jeruzalem vieren, maar ik zal bij u terugkeren, als God het wil. En hij voer weg uit Efeze. Paulus meed
de tempel niet, integendeel. Hij voelde zich dichtbij God. Paulus ontving later zelfs een bijzondere
openbaring NB in de tempel. Handelingen 22:17,18 En het overkwam mij, toen ik in Jeruzalem
teruggekeerd was en in de tempel bad, dat ik in geestvervoering raakte, en dat ik Hem zag en Hij
tegen mij zei: Haast u en ga met spoed uit Jeruzalem weg, want ze zullen uw getuigenis over Mij niet
aannemen. Paulus was niet de enige. Alle apostelen – lees Joodse-christenen – bleven een zeer
bijzondere band houden met de tempel, het huis waar God woonde. Handelingen 3:31 Petrus nu en
Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van het gebed, het negende uur. Voor zover
wij weten hebben de christenen uit de volken geen bijzondere affectie met de tempel in Jeruzalem
ontwikkeld. De christenen uit de volken hoeven volgens Jakobus niet te offeren in de tempel.
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Christus en de tempel.

In het Nieuwe Testament zijn we getuige van een vergeestelijking van de tempeldienst.
Wat is ‘de nieuwe tempel’ van Ezechiël? Is het een herinneringsgebouw – voor de mensen op de
nieuwe aarde – waarin de essentie van de nadering tot God langs de weg van het offer is uitgebeeld?
Het zou zomaar kunnen aangezien in Ezechiël 41 alle termen voorkomen die aan de tempel gegeven
zijn: tent, huis en tempel. Ook de afwezigheid van de ark van het verbond in het Heilige der Heiligen
en de zevenarmige kandelaar en de tafel met de toonbroden in het Heilige – allen normaal met goud
overdekt – kunnen wijzen in de richting van de vergeestelijking van de eredienst. Sommige Psalmen –
maar zeker ook het Nieuwe Testament – kennen de verwoording van het geloof met begrippen
ontleend aan de tempel. Psalm 141:2 Laat mijn gebed als reukwerk voor Uw aangezicht staan, laat
mijn opgeheven handen als het avondoffer zijn. Ook de Heere Jezus lijkt tegen de Samaritaanse
vrouw te zeggen, dat de toegang tot God – in ieder geval voor de gelovigen uit de volken – direct
wordt door het gebed en de heilige Geest. Johannes 3:20-23 Onze vaderen hebben op deze berg
aanbeden, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tegen
haar: Vrouw, geloof Mij, de tijd komt dat u niet op deze berg, en ook niet in Jeruzalem de Vader zult
aanbidden. U aanbidt wat u niet weet; wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de
Joden. Maar de tijd komt en is er nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en
waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden. Een ding is onmiskenbaar: God de HEERE zal
verderop in het visioen aan Ezechiël woning maken in deze tempel op de nieuwe aarde. Hoewel er in
het Nieuwe Testament ook sprake is van vergeestelijking worden nog wel telkens termen gebruikt
die ontleend zijn aan de tempelbouw. Zo wordt de gemeente van Christus vergeleken met de tempel
van de HEERE, terwijl Christus het fundament en de hoeksteen daarvan is. 1 Korintiërs 3:11 Want
niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. Paulus beschouwt
zichzelf als de architect van de gemeente. Hij is buitengewoon kundig om van de christelijke
gemeenschap een geestelijk huis te maken waar de HEERE in wil wonen. 1 Korintiërs 3:10
Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het
fundament gelegd en een ander bouwt daarop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop
bouwt. De apostel Petrus sluit zich aan bij de metafoor van de tempel. De gemeenteleden zijn
volgens Petrus de levende stenen waarmee God Zijn huis bouwt. 1 Petrus 2:1-5 Leg dan af alle
slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig, als pasgeboren
kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien, indien u tenminste
geproefd hebt dat de Heere goedertieren is, en kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel
door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar, dan wordt u ook zelf, als
levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te
brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Petrus blijft nog even binnen dit beeld wanneer
Hij Christus als de verworpen Hoeksteen verder uitbouwt naar Gods volk en het priesterlijk/
koninklijke karakter van de gelovigen. De indruk wordt gevestigd dat volgens het Nieuwe Testament
de gemeente en de gelovige de functie van de tempel hebben overgenomen. Zij zijn de tempel van
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de HEERE, althans van de Heilige Geest. 1 Korintiërs 3:16,17 Weet u niet dat u Gods tempel bent en
dat de Geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te
gronde richten, want de tempel van God is heilig, en deze tempel bent u.
De christelijke gemeente en de gelovigen zijn de tempel van de Heilige Geest.

Continuiteit en discontinuiteit bij de overgang van deze wereld naar de volgende wereld.
De tempel op de berg van de HEERE op de nieuwe aarde – als plaats waar God woont – is een
voorbeeld van de continuiteit waarvan sprake is bij de overgang van deze aarde naar de komende.
Het is dezelfde berg op dezelfde (vernieuwde) aarde met daarop een vergelijkbare tempel als die van
Salomo. De idee is dat God de Vader op aarde in de tempel woont en dat de Heere Jezus Christus als
koning over de aarde regeert en Zich als zichtbaar en tastbaar mens over de aarde beweegt. De
Heilige Geest woont in alle gelovigen wereldwijd over de aarde verdeeld in alle volken die de wereld
rijk is. Omdat wij nu al ‘een nieuwe schepping’ genoemd worden, dwz de mensen die leven door de
verzoening van hun zonden en het geschenk van de heilige Geest, zullen wij op de nieuwe aarde
vergelijkbaar denken en handelen als nu. Opvallende verandering is ons lichaam dat niet langer
gestempeld is door de zonde en de dood, maar door de Heilige Geest. Alle mensen hebben de in
geloof, gehoorzaamheid en volharding – door Gods genade – laten zien dat ze waardig zijn om
binnen te gaan in Gods Koninkrijk. Op de nieuwe aarde zal er derhalve nog steeds sprake zijn van een
leven door de Geest en door Gods genade. Ons hart zal gericht zijn op Jeruzalem waar God woont.
Met een zekere regelmaat zullen alle mensen God ontmoeten in Jeruzalem en Zijn wil onderzoeken.
Als volken zullen we geen oorlog meer voeren, maar onze zwaarden omsmeden tot ploegscharen.
Jesaja 2:1-5 Des ondanks zullen er – zoals ook nu – wel spanningen, belangen en conflicten zijn die
moeten worden opgelost. Hoewel we allen volmaakt zijn – door Gods genade en Geest – is het
persoonlijke leven en het samenleven van de volken bij tijden spannend. De eer en de lof en dank
aan God is ons in het hart gegrift. Via God leven we met elkaar. Met elkaar leven we tot eer van God.
In alle dingen is er een blijvende herinnering aan de wijze waarop God ons verlost heeft uit onze
verlorenheid en schuld. Dat mag duidelijk worden uit de hemel zoals Johannes die beschrijft in zijn
boek Openbaring. Gelovige mensen die Gods Koninkrijk mogen binnengaan zijn met hun sterven
direct overgegaan naar de hemel. Voor die mensen – en hopelijk zijn wij daarbij – komt er geen
tweede selectie met als gevolg dat de overgang naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde een
kwestie van tijd is. In de hemel is aan de Heere Jezus Christus te zien dat Hij Zijn leven als offer
gebracht heeft voor de redding der mensheid. Als mens draagt Christus de littekens van de kruisiging
in zijn handen, voeten en zijde. Johannes beschrijft hem als het Lam van God ‘dat staat als geslacht.’
Openbaring 5:6 En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de
ouderlingen stond een Lam als geslacht. In die woorden bevinden zich zowel de dood als de
opstanding van Christus. Christus wordt om Zijn liefdevol lijden en sterven met liederen en gebeden
omgeven in de hemel. Openbaring 5:12-14 En zij zeiden met luide stem: Het Lam Dat geslacht is, is
het waard om de kracht te ontvangen, en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging.
En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is,
hoorde ik zeggen: Aan Hem Die op de troon zit, en aan het Lam zij de dankzegging, de eer, de
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heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden: Amen. En de vierentwintig
ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid. Op de nieuwe aarde zal
Christus o.a. door de tempel – compleet met offers aan God – als herinnering aan het lijden en de
verlossing door Jezus Christus de lofzang gaande houden.
De priesterverblijven bij de tempel

Het huis voor priesters op het binnenplein aan de weg langs het buitenplein.
Ezechiël bevindt zich aan het einde van het vorige hoofdstuk op het plein voor de tempel op de
binnenste voorhof. Alles wat de Man aanwijst en beschrijft staat er, het is voor de profeet zichtbaar
en tastbaar aanwezig. Ze lopen een trap op en een trap af. Ze lopen door een poort. Ditmaal
vermoedelijk door de Noorderpoort die van het binnenplein naar het buitenplein leidt. Daar
aangekomen beweegt Hij zich in de richting van het Westen. Daar liggen twee gebouwen voor
priesters die we nu gaan beschrijven. Ze bevinden zich op de hoogte van het binnenplein en zijn
gebouwd aan de weg op de rand van het buitenplein dat acht treden lager ligt dan het binnenplein.
Ezechiël 42:1 Hij bracht mij naar buiten, naar de buitenste voorhof, de weg in de richting van het
noorden. Hij bracht mij naar de kamers die tegenover het afgezette gedeelte en die tegenover het
bouwwerk naar het noorden lagen. De lengte van het gebouw waarin de priesterkamers zich
bevinden is honderd el = 50 meter. Straks zullen we zien dat er vermoedelijk twee van dit soort
appartementencomplexen waren aan de Noord en de Zuidzijde van de tempel. De breedte of diepte
is 50 el – 25 meter. Ezechiël 42:2 naar voren toe een lengte van honderd el, de ingang naar het
noorden; en de breedte was vijftig el.
De gebouwen van priesters op het binnenplein aan de noordzijde van de tempel.
Tussen die gebouwen en het tempelcomplex bevindt zich een weg van 20 el breed = 10 meter. Aan
de andere kant ligt het plaveisel van de buitenste voorhof. Het gebouw dat voor de priesters
bestemd is, blijkt een gebouw van drie lagen te zijn oftewel met drie galerijen. Het feit dat God voor
een soort van flatgebouw kiest is een teken dat Hij in een beperkte ruimte toch zoveel mogelijk
kamers voor de priesters wil realiseren. Blijkbaar zijn er nogal wat priesters die op deze vindingrijke
manier toch gehuisvest kunnen worden op het binnenplein. Ezechiël 42:3 Tegenover de twintig el die
de binnenste voorhof had, en tegenover het plaveisel dat de buitenste voorhof had, lag in drie
verdiepingen galerij op galerij. In de richting van het Noorden en de buitenste voorhof loopt een weg
voor het gebouw langs. De weg is 10 el = 5 meter breed. Naar binnen toe zou er een weg van 1 el
breed zijn. Dit is mogelijk de ruimte die zich bevindt tussen de drager van de eerste galerij op de
begane grond. Ezechiël 42:4 Vóór de kamers was een gang van tien el breed. Naar binnen toe was er
een weg van een el breed, en de ingangen ervan lagen naar het noorden. De kamers van de priesters
hebben een balkon of misschien beter een galerij aan de buitenzijde langs de kamers, zoals de
bovenverdiepingen van flats dit bij ons ook hebben aan de kant van de voordeur. God heeft ervoor
gekozen de architectonische problemen op deze wijze op te lossen, door elke verdieping een stukje
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in te laten springen. Ezechiël 42:5 De bovenste kamers waren korter, want de galerijen namen er
meer ruimte in, dan die van het onderste en van het middelste van het bouwwerk. Hetzelfde zou
gelden voor de zuidkant van het tempelgebouw. Ook daar zouden zich dus twee
appartementencomplexen bevinden, voor de priesters die dienst deden in de tempel. Ezechiël 42:12
Net als de ingangen van de kamers die in de richting van het zuiden lagen, was er een ingang aan het
begin van een weg, namelijk van de weg langs de beschermmuur, in de richting van het oosten, als
men binnenkomt.
De priesterverblijven bezien vanaf het noord-oosten.

Eetkamers voor de priesters.
Een ding is duidelijk, de HEERE beperkt Zich – bij het tonen van de Nieuwe Tempel – niet tot de
gebouwen. Hoe tastbaar de gebouwen ook zijn – en de symboliek van het Heilige en de opklimming
van mate van Heiligheid in de toenadering tot God – zelfs voor de metafoor van de tempel zouden de
priesters en de Aanwezigheid van de HEERE Zelf buitengewoon gemist worden. De tempel kan niet
zonder de Aanwezigheid van God en mensen. Met blijdschap begroeten we de huizen die bestemd
zijn voor de toekomstige priesters, want – dat mag duidelijk zijn – de gebouwen zijn er al wel, maar
de HEERE en de priesters ontbreken nog. Maar er wordt op hen gerekend, want dat is het wat de
Man aan Ezechiël vertelt. Plotseling worden we ons ervan bewust dat er nu weer gesproken wordt
door de Gids van de profeet Ezechiël. Het eerste doel van de ruimte voor de priester wordt duidelijk
gemaakt. Het zijn in de eerste plaats de ruimtes waarbinnen de priesters van de heilige offers –
waarmee ze namens het volk God eren en verzoening doen voor de zonden van het volk – zullen
eten. In de boeken Levi en Numeri staan vergelijkbare voorschriften over het voedsel dat de priesters
namens God geschonken wordt als deel van de offers die gebracht worden. Zo is er het graanoffer en
het zondoffer en het schuldoffer dat door de priester gegeten moet worden. Ezechiël 42:13 Toen zei
Hij tegen mij: De kamers van het noorden en de kamers van het zuiden, die vóór het afgezette
gedeelte liggen, dat zijn heilige kamers, waar de priesters die tot de HEERE naderen, de allerheiligste
offergaven zullen eten. Daar moeten zij de allerheiligste offergaven neerleggen, het graanoffer, het
zondoffer en het schuldoffer, want die plaats is heilig.
De verkleedruimtes voor de priesters.
De huizen van de priesters – althans de ruimtes waar zij eten – dienen daarnaast voor een ander deel
ook als verkleedruimte. Met de priesterkleding die zij aan hebben bij hun dienst – bij het offeren of in
de tempel – mogen zij zich niet tussen het gewone volk begeven. Zij hebben – aangekomen bij de
priesterruimte – weliswaar de hoogte van de tempellocatie verlaten, maar de binnenplaats is ook
heilig en mag vermoedelijk niet door andere mensen worden betreden dan priesters en andere
personen die bijzondere toestemming daarvoor genieten. Wanneer een priester dus van plan is naar
het buitenste voorhof te gaan, moet hij zich verkleden. Zijn heilige priesterkleding moet achterblijven
in de kleedruimte die voor de priesters is ingericht. Daar bevindt zich ook zijn kleding waarin hij zich
tussen de gewone mensen kan begeven. Ezechiël 42:14 Als de priesters binnengekomen zijn, mogen
zij niet meer vanuit het heiligdom naar de buitenste voorhof gaan, maar zij moeten daar hun kleding,
waarin zij dienst hebben gedaan, neerleggen, want die is heilig. Dan moeten zij andere kleding
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aantrekken en mogen zij in de nabijheid komen van de plaats die voor het volk is. De buitenste
voorhof is voor de gewone mensen evenals de ruimtes die tegen de buitenmuur aangebouwd zijn en
die door sommige onderzoekers bestempeld worden als ‘restaurants’.
De priesterruimtes gezien vanaf de buitenste voorhof van het volk.

De ruimte met de buitenmuur die het heilige scheidt van het profane.
Meten is weten, zo luidt het gezegde. Het is ontegenzeggelijk waar. Wanneer er niet gemeten zou
worden en we – wat de tempel van Ezechiël betreft – geen idee hadden van de afmetingen, zouden
we niet goed weten waar we aan toe zijn. De rondleiding is begonnen aan de voet van de
Oosterpoort. Waar de gids is begonnen met Ezechiël, daar neemt Hij hem nu ook weer naartoe.
Nieuwe informatie maakt ons ervan bewust dat er rondom het tempelcomplex een ruim terrein ligt
aan alle zijden, begrensd door een muur. Buiten de muur – waar de buitenste Oost- en Noord- en
Zuidpoort toegang geven tot het tempelcomplex en wat belangrijker is tot God Die woning maakt te
midden van Zijn volk – blijkt een ruim terrein te liggen dat op zijn beurt ook afgegrensd wordt door
een muur. Ezechiël 42:15 Toen Hij het opmeten van het binnenste van het huis voltooid had, bracht
Hij mij naar buiten via de poort die op het oosten uitzag, en mat het op, helemaal rondom. Het valt
op dat de Man de buitenmuur opmeet met de meetlat ook wel met het meetriet vertaald. Van die
meetlat weten we dat hij 6 el is plus een handbreedte voor elke el. In feite is de meetlat dus goed
drie meter. Ezechiël 40:5 De Man meet de oostzijde en komt tot 500 meetlatten van 6 el = 3000 el =
1500 meter. Ezechiël 42:16 Hij mat de oostzijde met de meetlat: vijfhonderd latten, rondom gemeten
met de meetlat. Hij mat het terrein waarbinnen het tempelcomplex lag dus aan vier zijden. Ezechiël
zag dat grote gebied en komt tot de conclusie dat het gebied – waarbinnen het tempelcomplex bijna
klein leek – de grootheid en het heilige karakter ervan verhoogt. Want dat is de bedoeling van die
ruime grens die getrokken wordt rondom het tempelcomplex door de omringende muur. Op deze
manier wordt de scheidslijn bepaald tussen het profane en het heilige. Ezechiël 42:20 Aan de vier
zijden mat Hij het tempelterrein. Er liep een muur, helemaal rondom, met een lengte van vijfhonderd
el en een breedte van vijfhonderd el, om onderscheid te maken tussen het heilige en het onheilige.
Wanneer we het grote gebied projecteren op de stad Jeruzalem met het tempelplein, dan zien we de
grootte zowel van het gebied als van het tempelcomplex dat Ezechiël te zien kreeg. Zie boven.

97
Het gebied rondom het tempelcomplex

God woont op de nieuwe aarde in deze tempel op de berg Sion.
In het voorgaande Bijbelgedeelte – waar we een aantal verwachtingen voor de toekomst hebben
opgetekend – heeft God deze toezegging reeds gedaan. Ezechiël 37:26-28 Ik zal met hen een verbond
van vrede sluiten. Het zal een eeuwig verbond met hen zijn, Ik zal hun een plaats geven en hen talrijk
maken, en Ik zal Mijn heiligdom in hun midden zetten tot in eeuwigheid. Mijn tabernakel zal bij hen
zijn, Ik zal een God voor hen zijn en zíj zullen een volk voor Mij zijn. Dan zullen de heidenvolken weten
dat Ik de HEERE ben, Die Israël heiligt, wanneer Mijn heiligdom voor eeuwig in hun midden zal zijn.
Deze belofte voor de toekomst is gedaan na de belofte van de Herder (Ezechiël 34) en de verzoening
van de zonden en de vernieuwing door de Heilige Geest (Ezechiël 36) en de opstanding uit de dood
(Ezechiël 37). Vermoedelijk hebben wij – christenen uit de volken – de indruk gekregen dat de Heere
Jezus Christus de plaats en betekenis van de tempel heeft vervangen. Die indruk is op zich juist. Het is
de Heere Jezus Christus die door het offer van Zijn leven niet alleen de hoge prijs voor de schuld van
de wereld heeft betaald, maar ook schenkt Hij de Heilige Geest aan ieder gelovig mens. Door deze
twee beloften is de gemeente en de individuele gelovige te vergelijken met een tempel waar God, de
Heilige Geest in woont. 1 Korintiërs 3:16 Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God
in u woont? Dit vraagt de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe. Later stelt hij de
gemeenteleden persoonlijk voor dezelfde vraag. 1 Korintiërs 6:19,20 Of weet u niet, dat uw lichaam
een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van
uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die
van God zijn. Wij, als gelovigen hebben de Heilige Geest als een soort van voorschot/onderpand uit
de hemel ontvangen. Efeziërs 1:13,14 In Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de
Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel
viel, tot lof van Zijn heerlijkheid. Is het te ver gezocht om hier op te merken dat we ‘tempel van de
Heilige Geest’ genoemd worden, terwijl er nog zijn God de Vader en God de Zoon. We zullen onszelf
moeten oefenen met de gedachte dat de HEERE God op de nieuwe aarde in de tempel te midden van
Zijn volk Israel en op die manier te midden van de volken zal wonen. Het mag uit het Nieuwe
Testament duidelijk worden dat ook de Joodse gemeenschap de vruchten van het verlossingswerk
van de Heere Jezus ontvangt. Sterker, ook de Joodse gemeenschap van na het jaar 30 kan niet buiten
Christus om zalig worden. De Heere Jezus is drager van het tempelgebeuren. Dit neemt niet weg dat
de offerdienst bij de nieuwe tempel ook op de nieuwe aarde zichtbaar maakt op welke wijze God de
weg naar Zijn hart heeft geopend in de Zoon. Het helpt als we daarbij bedenken dat God tegen de
eindtijd terug zal schakelen naar het Joodse volk.
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Joden-christenen en Christenen uit de volken.

De herbouw van de tempel.
God zal het Joodse volk terugbrengen naar hun land. Dat is reeds gebeurd in 1948. Het Joodse volk
zal zeer vermoedelijk – hoe dat in zijn werk gaat zien we nu nog niet – een tempel bouwen.
Openbaring 11. Dat is de vooronderstelling van de eindtijd. Volgens Paulus (2 Thessalonicenzen 2:4)
en de Heere Jezus (Marcus 13:14) zal de antichrist in de tempel laten zien dat hij ‘god’ is. Voor het
Joodse volk – ook voor de christenen uit de Joden – heeft de tempel nooit zijn functie verloren. Na de
Hemelvaart van Christus komen we de gelovig geworden Joden vaak in de tempel tegen.
Handelingen 3:9 Ook Paulus bleef een bijzondere band met God in de tempel in Jeruzalem
onderhouden. Verder zullen we ons realiseren dat God in de hemel ook – na Christus’ Hemelvaart –
in een tempel woont. Openbaring 15:8 En de tempel werd vervuld met rook vanwege de heerlijkheid
van God, en vanwege Zijn kracht. En niemand kon de tempel binnengaan, voordat de zeven plagen
van de zeven engelen tot een einde gekomen waren. Als we dit bedenken zal het ons niet vreemd
voorkomen dat met het Nieuwe Jeruzalem ook Gods tempel oftewel tent op aarde staat als Zijn
heiligdom, waarin Hij te midden van Zijn volk zal wonen. Openbaring 21:3 En ik hoorde een luide stem
uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn
volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.

