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Ezechiël 25 – 48 
In de vorige les hebben wij uitgebreid stilgestaan bij het visioen van de troonwagen. We 
hebben de verschillende aspecten van de troonwagen, de troon en de menselijke gestalte op de 
troon bekeken en zijn tot de conclusie gekomen dat het inderdaad een indrukwekkend en 
hemels visioen moet zijn geweest.  
 
In de vorige les hebben we ons met name gebogen over de vragen hoe zag de troonwagen 
eruit en wat was de betekenis van de verschillende aspecten? We hebben gezien dat binnen de 
joodse traditie veel kenmerken van de troonwagen als eigennamen van hemelwezens blijven 
staan. Vervolgens hebben we uitgebreid stil gestaan bij de opmerkelijke overeenkomst tussen 
de beschreven wezens en de Babylonische godheden. Met name dit laatste is moeilijk om te 
begrijpen en toch biedt dit een aanknopingspunt voor deze tweede les over het boek Ezechiël, 
want in de komende hoofdstukken krijgen een diepe inkijk in de wereld van de geestelijke 
machten. In het boek Ezechiël wordt een grote tip van de sluier opgetild, waardoor wij een 
heldere glimp van de metahistorische werkelijkheid achter de geschiedenis te zien krijgen. 
Willen we iets meer gaan begrijpen van de majestueuze verschijning van de heerlijkheid des 
Heren aan het begin van het boek van Ezechiël dan moeten we volgens mij goed luisteren 
naar de rest van de boodschap van Ezechiël.  
 
In de hoofdstukken uit Ezechiël (25-32) die in deze les worden behandeld, richt de Heer God 
zich ten eerste tot de volken rondom Israël. Wegens de houding die zij hebben gehad ten 
opzichte van het volk Israël zegt de Heer God al deze volken het oordeel aan. Eerst komen 
kort de ‘kleine’ volken rond Israël aan bod: Ammon, Moab, Edom en de Filistijnen. Daarna 
worden er meerdere hoofdstukken gewijd aan zowel Tyrus (en Sidon) als aan Egypte.  
 
Laten we om te beginnen ons richten op de hoofdstukken die de profetieën tegen Tyrus (en 
een kort stukje Sidon) behandelen. Dit begint in hoofdstuk 26, waar wordt voorzegd dat Tyrus 
zal vergaan (in dat verband is het interessant om ook Jesaja 23 in de bestudering mee te 
nemen, want daar wordt ook gesproken over de ondergang van Tyrus, maar ook over een, 
waarschijnlijke tijdelijke, opleving na 70 jaar). In hoofdstuk 27 is in de vorm van een 
klaaglied te lezen hoe groot en belangrijk Tyrus was. Tot slot treffen wij in hoofdstuk 28 een 
opmerkelijke dubbele laag aan die ons een bijzonder inzicht biedt over de werkelijke macht 
achter Tyrus. De volgende vragen komen daarbij op: 
 
- Wat was de rol van Tyrus? 
- Wie is de vorst van Tyrus, zoals beschreven in hoofdstuk 28:1-10 en wie is de koning van 

Tyrus, zoals beschreven in hoofdstuk 28:11-19 en wat is de associatie tussen beiden? 
 
 De vorst van Tyrus 
Tyrus1 is historisch gezien een zeer interessante stad. Samen met steden als Sidon en Biblos 
vormden Tyrus het gebied van de Phoeniciërs. Tussen deze steden bestond geen politieke 
eenheid, eigenlijk waren het verschillende afzonderlijke stadstaten die ieder hun eigen gang 
gingen. Tot aan 1000 vC was Sidon de belangrijkste stad, maar daarna nam Tyrus deze positie 
over. Koning David en met name koning Salomo hadden in die periode belangrijke 
betrekkingen met Hiram, de koning van Tyrus (1Sm 5:11, 1 Kn 5, 7, 9, 10).  
 

                                                
1 Een geschiedenis van de Oude Wereld, Beliën en Meijer (64); Sesam Wereldgeschiedenis dl 1 (208-214); De 
Oudheid, Naerebout en Singor (166); National Geographic, The Quest for the Phoenicians; Der Grosse Ploetz 
(98) 



 
Evangelische Toerusting School  ETS0403 Ezechiël 25-48 

J.M. Zwart Pagina 2 van 6 oktober 2005 (v 1.0) 

Waarschijnlijk hadden de Phoeniciërs (mogelijk door hun gebrek aan politieke eenheid) geen 
eigen rijke cultuur. Toch legde hun alfabet mogelijk de basis voor zowel het Hebreeuwse als 
het Griekse alfabet en daarmee dus ook indirect voor ons alfabet. De kracht van dit volk was 
hun gave om zeewaardige schepen te maken. Voor de bouw van deze schepen konden zij 
perfect gebruik maken van de beroemde ceders van de Libanon. In 1999 zijn er op de bodem 
van de zee voor Egypte en Israël restanten van een zeewaardig Phoenicisch schip gevonden.  
Met deze schepen voeren de Phoeniciërs het Middellandse Zeegebied af en stichtten overal 
handelskoloniën. Als handige handelaars die beschikten over een monopoliepositie en enorme 
handelsroutes konden de Phoeniciërs de waren uit de cultuurgebieden van hun oosterse 
achterland overal in het Mediterrane gebied afzetten.  
Maar ze beperkten zich niet alleen tot het Middellandse Zeegebied. Het schijnt zelfs dat ze 
voorbij de Straat van Gibraltar zijn gevaren, waar recente archeologische opgravingen 
Phoenicische offergaven aan hun zeegod naar boven brachten. Ook verslagen van 
bijvoorbeeld de Griekse historicus Herodotus verhalen dat de Phoeniciërs opmerkelijk 
ontdekkingen deden in West-Afrika en dat ze ook helemaal rond Afrika gevaren zijn. Eén 
verslag vertelt dat deze zeevaarders uit de Oudheid zelfs tot aan Zuid-Engeland zijn gekomen. 
 
Het belang van de Phoenicische expansiedrang komt waarschijnlijk het best tot uitdrukking in 
hun bekendste kolonie Carthago. Deze stad in Noord-Afrika groeide sinds haar stichting in de 
9e eeuw voor Christus uit tot een machtige partij in het Middellandse zeegebied. Zes eeuwen 
later was het zo’n machtige stad dat er enkele belangrijke oorlogen gevoerd werden met het 
grote Rome. Deze oorlogen staan bekend als de Punische Oorlogen, waarbij ‘Punisch’ ons 
herinnert aan de ‘Phoenicische’ stichters van Carthago.  
De meest beroemde Carthager is wel de fameuze legeraanvoerder Hannibal die met een troep 
olifanten de Alpen overtrok en de jonge Romeinse Republiek bijna op haar knieën wist te 
brengen. Uiteindelijk moest Carthago in Rome haar meerdere erkennen en daarmee was het 
einde van de Phoenicische heerschappij in het Mediteranne gebied.  
 
Het gebied van de Phoenicische steden als Tyrus en Sidon is tegenwoordig bekend als het 
land Libanon. Een land dat tot voor kort verscheurd werd door een dramatische burgeroorlog 
tussen christenen en moslims. Nu deze burgeroorlog ten einde is, kunnen archeologen op zoek 
gaan naar de wortels van de Phoeniciërs. Recente opgravingen bij de stad Sidon geven iets 
meer inzicht in de herkomst van dit volk.  
 
Tyrus lijkt in deze opsomming op een economisch en politiek sterke handelsmacht die op een 
treurige wijze aan haar einde gekomen is. In de Bijbel vinden we echter een enkele 
aanwijzing dat Tyrus een slecht buurvolk was voor het volk Israël en dat zij uit was op haar 
ondergang (Ps 83:8, Jl 3:4-8).  
Naast deze fysieke dreiging ging er ook een sterke geestelijke dreiging van de Phoeniciërs uit. 
Het grondgebied van de steden als Tyrus en Sidon was de bakermat voor de heidense 
vruchtbaarheidsgodsdienst met gruwelen als sacrale prostitutie en kinderoffers voor afgoden 
als Baäl en Asjera (of Astharte). We hebben in de vorige les al gezien hoe deze afschuwelijke 
afgoderij zelfs tot in de tempel van de Heer God was doorgedrongen (zie Ezechiël 8).  
Hoe groot en verderfelijk de invloed van de Phoenicische godsdienst was in het land Israël 
kunnen we zien aan het optreden van de beruchte koning Izebel, die een dochter was van de 
Phoenicische koning Etbaäl.  
 
Als we deze aspecten van de steden Tyrus en Sidon bezien dan begrijpen wij meer van het 
oordeel dat de Heer God uitspreekt tegen dit volk. Maar als hoofdstuk 28 goed lezen, dan zien 
we dat er een dubbele laag zit in het oordeel dat de Heer God uitspreekt tegen Tyrus. 
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In de verzen 2-10 spreekt de Heer tegen de ‘vorst van Tyrus’ en in de verzen 11-19 tegen de 
‘koning van Tyrus’. Ik heb niet kunnen ontdekken of het gebruik van twee verschillende 
woorden (vorst en koning) een extra betekenis geeft aan het onderscheid tussen beide 
gedeeltes. Op grond van alleen de tekst echter zien we al heel duidelijk het onderscheid dat in 
het eerste gedeelte een menselijke vorst aangesproken wordt, maar in het tweede gedeelte een 
hemelse/goddelijke vorst.  
 
Ik heb niet kunnen achterhalen welke menselijke vorst bij name bedoeld wordt in het eerste 
gedeelte. Maar dat het om een menselijke vorst gaat, kunnen we concluderen uit de zinsnede 
‘je achtte jezelf een god gelijk, terwijl je een mens bent en geen god’ (vs 2). Juist deze 
hoogmoed zal deze vorst duur komen te staan, want hierom zal hij overvallen en gedood 
worden door vreemdelingen en sterven als een heiden (‘een onbesnedene’, vs 10). 
 
In het tweede gedeelte wordt echter een wezen van een totaal andere orde aangesproken. Er is 
duidelijk sprake van een wezen dat niet tot de mensen gerekend kan worden. Een korte 
opsomming: ‘je leefde in Eden’ (vs 13), ‘je was een cherub’ (vs 14, 16), ‘je was neergezet op 
de heilige berg van God’ of ‘heilige berg der goden’ (vs 14, 16), ‘neergeworpen op aarde’ (vs 
17).  
Als we dit gedeelte vergelijken met Jesaja 14:9-20 dan worden we getroffen door de sterke 
overeenkomsten in beide gedeeltes. Sommige uitleggers willen de aangesproken persoon in 
Jesaja 14:12 (morgenster, zoon des dageraads) toepassen op de koning van Babel, die als 
wereldheerser de luister die in de aanspreektitel doorklinkt mogelijk uitgestraald heeft. Als we 
echter de overeenkomsten met Ezechiël 28 zien dan kunnen we niet ontkomen aan de 
conclusie dat hier gesproken wordt over hetzelfde wezen. Politiek gezien zou dit nog steeds 
de koning van Babel kunnen zijn, omdat ook Tyrus onderworpen geweest is aan de 
Babyloniërs. Als we de tekst van Ezechiël echter lezen dan wordt er duidelijk gesproken over 
een cherub, een engel die al leefde in de hof van Eden en die heeft vertoeft op de berg der 
goden, oftewel de berg waar de hemelwezens wonen. Hier wordt ons dus getoond dat achter 
de aardse vorst van Tyrus een geestelijke vorst schuilgaat.  
 
Wie is deze vorst? In Lukas 10:18 zegt de Heer Jezus wanneer de tweeënzeventig enthousiast 
terugkeren van hun rondgang in het land en Hem vertellen over de macht die zij hadden over 
demonen, dat Hij ‘de satan als een bliksem uit de hemel zag vallen’. Ook in de Apocalyps die 
Johannes heeft gezien, wordt verhaald hoe een ster uit de hemel op de aarde valt (Op 9:1). 
Deze beschrijvingen komen overeen met de morgenster die uit de hemel valt (Js 14:12) en de 
cherub die van tussen de vlammende stenen van de berg der goden (een mogelijke metafoor 
voor de hemel) wordt verbannen (Ez 28:16).  
De vorst achter Tyrus, dat zoals we zagen Israël overspoelde met afgodische onreinheid en 
ook het bestaan van het volk bedreigde, is dus satan. Hiermee hebben we een belangrijk 
bewijs voor de metahistorisch werkelijkheid waarin de strijd tussen de Heer God en de satan 
duidelijk naar voren komt. 
Nu we dat weten is het goed om de associatie tussen de vorst uit de verzen 2-10 en de koning 
uit de verzen 11-19 te bekijken. We weten dat de aardse vorst zich identificeerde met 
‘zijn’god. In 2 Koningen 18:33-35 zien we hoe de koning van Assyrië (Sanherib) de 
veroveringen van de landen ziet als een overwinning op de goden van die landen. Hij ziet 
zichzelf als mens dus in strijd met de goden en zelfs met de God van Israël, de Heer God. Dat 
de koning geassocieerd werd met de godheid van zijn land, is in de antieke oudheid een 
gebruikelijk verschijnsel en het juist dit waarover de Heer God zich uitspreekt in Ezechiël 
28:2-10 tegen de koning van Tyrus, die zichzelf ook associeerde met een god. 
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Wat moeten we met dit verschijnsel? Het is opvallend dat de Bijbel op enkele plaatsen een 
inkijk geeft in de relatie tussen goden en volken. In Daniël 10:13, 20 zien wij hoe een 
engelvorst, slechts bijgestaan door de engelvorst Michaël in strijd verwikkeld is met de vorst 
van Perzië en de vorst van Griekenland. Wij mogen concluderen dat hier sprake is van een 
strijd in de hemelse gewesten en dat deze vorsten van Perzië en Griekenland ook engelvorsten 
zijn. Natuurlijk is daarbij een duidelijk onderscheid tussen de engelvorsten van het licht (de 
onbekende engelvorst en de engelvorst Michaël) en de engelvorsten van de duisternis die 
verbonden zijn aan heidense volken.  
 
Vorige keer hebben we al uitgebreid gesproken over de aard van de hemelse wezens en 
daarbij hebben wij stilgestaan bij Deuteronomium 4:18-20 waarbij wij zagen dat de Heer God 
Israël uitdrukkelijk verbood om zich neer te buigen voor de hemellichamen. Hij voegt daar de 
opvallende zinsnede aan toe ‘die de Heer uw God heeft toebedeeld aan alle volken’. Mijns 
inziens kunnen wij daaruit concluderen dat heidense volken hemellichamen vereren als 
goden. Hiervoor hebben wij meerdere aanwijzingen uit de antieke mythologie (denk aan de 
Romeinse godennamen en de Babylonische godsdienst). Volgens mij kunnen we ook 
concluderen door de toevoeging dat deze hemellichamen meer zijn dan menselijke afgodische 
ideeën, maar werkelijke wezens. 
Ook uit een vergelijking tussen de twee teksten 2 Kn 17:16 en 1 Kn 22:19 in de vertalingen 
van de NBG en de NBV kunnen we concluderen dat het ‘heer des hemels’, engelen zijn die 
geassocieerd worden met de hemellichamen. 
 
Het boek Openbaring is een boek waarin de Bijbel ons een heel duidelijk beeld geeft van de 
geestelijke strijd die speelt achter de zichtbare historische gebeurtenissen. In Openbaring 12 
zien we hoe de engel Michaël strijd voert tegen de satan en zijn engelen. Hieruit kunnen we 
concluderen dat satan ook beschikt over engelen. 
 
Laten we enkele conclusies op een rijtje zetten: 
1. Heidense volken vereren afgoden die geassocieerd worden met hemellichamen. 
2. Engelen worden geassocieerd met hemellichamen. 
3. Er zijn gevallen engelen van satan en er zijn engelen van de Heer God tussen deze twee 

groepen is er strijd. 
4. Afgoden zijn gevallen engelen. 
 
Als we met deze kennis opnieuw naar de verschijning van de heerlijkheid des Heren kijken 
dan springt direct de heerschappij van de Heer God over de hemelwezens in het oog. Hij 
troont op een troonwagen die is samengesteld uit hemelse wezen. Hij is niet gelijk aan deze 
hemelwezens, maar deze wezens dienen Hem.  
Het is alsof de Heer God de gevallen hemelwezens die in het boek Ezechiël aangesproken 
worden als vorsten achter de aardse machten die Israël bedreigen, herinnert aan Zijn 
Majesteit. Al proberen zij zich steeds weer te verheffen tegen de Almachtige ze zullen falen. 
Zij zijn slecht schepselen en Hij is de Machtige Schepper. 
Zo wordt ook het volk Israël door de indrukwekkende verschijning van de heerlijkheid des 
Heren met hun neus op de feiten gedrukt. Zij vereren geschapen en gevallen engelen, terwijl 
zij de Schepper als Zijn eigen volk toebehoren, zoals de Heer God in Deuteronomium 4:20 
stelt in contrast tot de andere volken. 
 
 Heilshistorie in Ezechiël 
Nu we uitgebreid stil hebben gestaan bij de metahistorische werkelijkheid in het boek 
Ezechiël zullen we tot slot de heilshistorische boodschap van het boek bekijken.  
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In hoofdstuk 33 wordt de opdracht van Ezechiël hernieuwd. Opnieuw wordt hij gewezen op 
de belangrijke taak die hij heeft als wachter. Ezechiël was verantwoordelijk als wachter over 
Israël om te waarschuwen voor het oordeel. Deed hij dat niet dan werd hij verantwoordelijk 
gehouden voor de dood van de mens die hij niet had gewaarschuwd. De ernst van deze 
boodschap mogen wij niet aan ons voorbij laten gaan. Ook wij weten uit Gods woord dat het 
oordeel komt over de zonden van de mensen. Laten wij ons toewijden als wachters op de 
plaats waar wij gesteld zijn. We hebben een geweldige boodschap niet alleen van oordeel, 
maar juist van verlossing. Deze boodschap klinkt ook heel duidelijk in het boek Ezechiël. De 
Heer God zegt dat Hij geen vreugde heeft aan de dood van een slecht mens, maar dat Hij wil 
dat de mensen zich bekeren en leven (33:11).  
 
Als contrast tegenover de wachter worden in hoofdstuk 34 de slechte herders van Israël 
geplaatst. We zullen nu niet verder uitweiden over de slechtheid van deze herders, maar wat 
wel een heel belangrijk is in dit hoofdstuk is de belofte van de Goede Herder. Vanaf vers 7 
volgt er een indrukwekkende opsomming van de dingen die de Heer God zelf gaat doen en in 
vers 23 zien we hoe Hij dat gaat doen. Hij zal ‘Zijn knecht David’ aanstellen als Herder. Uit 
Johannes 10:11 kunnen wij concluderen dat de Heer Jezus, dé Zoon van David, deze Goede 
Herder is. 
 
In Ezechiël 36 zien we een tragische schildering van de verstrooiing van de joden onder de 
volken (16-21). Het is opmerkelijk hoe deze teksten in de verleden tijd staan geschreven en de 
rest van het hoofdstuk voornamelijk in de toekomende tijd. Het is dus alsof de Heer God 
terugkijkt, wanneer Israël hersteld is, op de periode dat ze verstrooid waren. Als wij denken 
aan de diaspora (de verstrooiing) dan denken wij niet aan de periode van de Babylonische 
ballingschap, maar de veel langere periode vanaf 70 (vernietiging Jeruzalem door de 
Romeinen) tot 1948 (heroprichting staat Israël). Dit is een lange periode waarin de donkere 
middeleeuwen hevige pogroms op de joden hebben voorgebracht en waarin de fel 
antisemitische negentiende eeuw is uitgelopen op de verschrikkelijke holocaust onder nazi-
Duitsland.  
Met de kennis die wij nu hebben, zien wij heel duidelijk de dubbele laag in de profetie van 
Ezechiël. De profetie heeft niet alleen betrekking op de situatie van de joden toen, maar ziet 
vooruit op de komende eeuwen tot de tijd dat Israël weer volledig hersteld zal worden. Dit 
wordt in Ezechiël 37 indrukwekkend uitgebeeld in het visioen van de dorre doodsbeenderen. 
Ik denk dat wij met het nationale herstel van Israël in 1948 al een begin van de vervulling van 
deze profetie hebben gezien. 
Bij al deze ontwikkelingen moeten wij echter goed in de gaten waar het echt om draait. Op 
drie plaatsen in Ezechiël 36 spreekt de Heer God uit dat het gaat om Zijn naam (vers 21, 22, 
23). De Heer God zegt letterlijk dat Hij het niet doet om Israël, maar om Zijn heilige naam.  
 
In Ezechiël 38 en 39 zien we vervolgens een loodzware strijd tegen Gog. Deze strijd wordt 
ook aangehaald in de Openbaring 20:8, waarin de satan ná het duizend jarige rijk zal 
uittrekken met o.a. Gog en Magog tegen de heiligen en de geliefde stad. Er zijn allerlei 
theorieën over wie Gog is. Met name Rusland is hiervoor in de laatste decennia vaak 
genoemd. De Bijbel zelf zegt hier natuurlijk niets over.  
Sommige historici identificeren het genoemde gebied met het gebied van de Scythen, die in 
de zesde eeuw vC een inval hebben gedaan. De genoemde plaatsen worden geassocieerd met 
de plaatsen in Klein-Azië (het tegenwoordige Turkije)2.  

                                                
2 Bible Dictionary (onder Magog) 
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Vooralsnog is er geen aanleiding om bepaalde landen aan te wijzen als mogelijkheden voor 
Gog. Het enige waar de Bijbel met betrekking tot deze vorst iets over zegt is de afkomst. In 
Ezechiël 38:2 wordt gezegd: ‘Gog in het land Magog, de grootvorst van Mesek en Tubal’. Het 
opvallende is dat Magog, Mesek en Tubal alledrie kinderen waren van Jafeth (Gn 10:2). Hij is 
één van de drie stamvaders van de hedendaagse mensheid, die overigens door veel uitleggers 
als de stamvader van de Indo-Europese volkeren wordt beschouwd.  
 
De laatste acht hoofdstukken van het boek Ezechiël zijn gewijd aan de nieuwe tempel. 
Hierover is ook veel gediscussieerd. De tempel zoals beschreven is namelijk nooit in die staat 
gebouwd. Moeten we daarom uitgaan van een geestelijke tempel die in de Heer Jezus tot 
vervulling is gekomen? Of zal deze tempel in de toekomst nog gebouwd gaan worden? 
Gezien de gedetailleerde bouwkundige beschrijvingen neig ik persoonlijk naar de uitleg dat 
de tempel van Ezechiël daadwerkelijk gebouwd gaat worden. Er zijn ook meerdere 
Bijbelteksten waaruit we kunnen concluderen dat er in de eindtijd weer een tempel zal zijn. 
Hierover meer bij het onderdeel Bijbelleer over de eschatologie. Het belangrijkste is dat het 
een tempel zal zijn waar de heerlijkheid des Heren weer in zal kunnen wonen (Ezechiël 43).  
Daarbij moeten we echter de geestelijke vervulling van de nieuwe tempel in de Heer Jezus 
niet voorbij gaan. Hijzelf sprak namelijk over Zijn lichaam als de tempel (Jh 2:21). Ook de 
beschrijving van het levende water in Ezechiël 47 zien we verklaard in de persoon van de 
Heer Jezus (Jh 4; 7:38). 
 
Zo zien we dat de profetie van Ezechiël op meerdere plaatsen heenwijst naar de Heer Jezus. 
Dat Hij de vervulling is van Gods heilsplan is de geweldige boodschap die wij bij Ezechiël 
horen. In dat verband is het ook indrukwekkend om te horen hoe de Heer Jezus de plaatsen 
Tyrus en Sidon bezoekt en daar zijn volgelingen van Hem (Mk 3:8, 6:17) en ook Paulus treft 
later discipelen aan te Tyrus (Hd 21:3, 4).  
Als we terugdenken aan de zware woorden in Ezechiël 26-29 over Tyrus en Sidon dan is het 
geweldig om te lezen dat er in de Nieuw Testamentische periode mensen tot geloof in de Heer 
Jezus komen uit deze streek. Het werk van de Heer Jezus beperkt zich niet tot het volk Israël. 
Het gaat dus niet meer om het volk waartoe mensen behoren, maar het gaat erom wat iedereen 
persoonlijk met de boodschap van de Heer Jezus doet. Wat een bevrijdende boodschap is dat! 
 


