
 

Evangelische Toerusting School  ETS0402 Ezechiël (1-24)  

J.M. Zwart Pagina 1 van 11 oktober 2005 (v 1.0) 

Ezechiël 1 - 24 

Wat een bijzonder boek is de profetie van Ezechiël! Wat wordt er bedoeld met de indrukwek-

kende visioenen die Ezechiël ziet? Wat drukken de symbolische handelingen uit die Ezechiël 

moet uitvoeren? Welke boodschap schuilt er achter de aangrijpende en soms zeer expliciete 

gelijkenissen die Ezechiël moet uitspreken? 

 

Allereerst wil ik stilstaan bij het visioen dat Ezechiël zag aan het begin van zijn boek.  

Daarna wil in de verschillende stappen van de benaderingswijze doorlopen (zie de bijlage 

‘Benaderingswijze van de profetische boeken’ in les 1). Dat wil zeggen:  

(1) een schets van de historische situatie bij het boek Ezechiël,  

(2) het metahistorische1 belang dat schuilt achter de gebeurtenissen, de gelijkenissen en de 

visioenen in het boek en  

(3) de heilshistorie die ook in dit boek duidelijk wordt beschreven. 

Tot slot wil ik een toepassing maken voor onze tijd. Wat moeten wij als gelovigen uit de vol-

ken met een profetie die ongeveer 2.600 jaar geleden is uitgesproken tegen het volk Israël? 

 

• Het visioen van de troonwagen 

Direct bij aanvang van het boek word je gegrepen door het indrukwekkende en verbijsterende 

(3:15) visioen van de troonwagen. In de talmoedische literatuur2 staat dit visioen bekend als 

de Ma’aseh Merkavah dat ongeveer ‘het werk van de triomfwagen’ of ‘gloriewagen’ bete-

kent.  

Het verschijnsel neemt een belangrijke plaats in het boek in. Het staat niet voor niets aan het 

begin van het boek. De toon voor de profetie is gezet door de verschijning die hem een week 

lang verbijsterd of verdoofd achterlaat. Wat Ezechiël ziet in het eerste hoofdstuk komt ook op 

meerdere plaatsen in zijn profetie terug. Zo zien wij het een hele belangrijke rol spelen in de 

hoofdstukken 8 tot en met 11 en ook helemaal aan het einde van het boek in hoofdstuk 43. 

 

Dit visioen is zeer intrigerend en de moeite waard om goed te bekijken. Het visioen begint 

met een stormwind die Ezechiël uit het noorden ziet komen. Deze stormwind bestaat uit een 

zware wolk met flikkerend vuur en omgeven door een glans. Midden in deze wolk is iets wat 

er uitziet als blinkend metaal en in het midden daarvan is een verschijning te zien die Ezechiël 

tot in detail schetst. De manier waarop verteld wordt hoe Ezechiël het verschijnsel ziet, lijkt 

op een inzoomeffect. Het wordt namelijk steeds gedetailleerder. Een stormwind, een wolk, 

iets blinkends, en dan de hele verschijning. 

Wat Ezechiël ziet, is opgebouwd uit verschillende lagen en dit bij elkaar wordt door Ezechiël 

‘het voorkomen der verschijning van de heerlijkheid des Heren’ (1:28) of ‘de heerlijkheid van 

de God van Israël’ (8:4) genoemd. De lagen zijn van onder naar boven: 

- Werveling  

Vier raderen van schitterend turkoois met velgen vol ogen, die in het midden allen nog 

een rad bezaten, zodat het voertuig naar alle kanten kon gaan. De raderen stonden ieder 

voor een cherub. 

- Cherubs  

Vier cherubs met vier vleugels en vier aangezichten. Twee vleugels waren uitgespreid 

naar boven en droegen het uitspansel en twee vleugels bedekten hun lichaam van voren en 

achteren. Hun aangezichten waren van rechts dat van een mens en een leeuw, van links 

dat van een rund en daarnaast ook nog het aangezicht van een arend. 

 
1 Metahistorie: dat wat zich afspeelt achter de historische gebeurtenissen op het bovennatuurlijke niveau. De 

bovennatuurlijke en onzichtbare werkelijkheid achter de natuurlijke en zichtbare werkelijkheid. 
2 De Talmoed bestaat uit rabbijns commentaar op de Tenach (het Oude Testament). Hieraan wordt in de joodse 

traditie een groot gezag toegekend. 
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De cherubs hadden rechte benen die uitliepen op koper gepolijste voetzolen als van een 

kalf. 

Tussen de cherubs was vuur als brandende kolen en fakkels. De cherubs zelfs schoten 

heen en weer als bliksemschichten.  

Wanneer de cherubs gingen, maakten hun vleugels een geruis als het bruisende water, de 

stem van de Almachtige, het dreunende geluid van een leger. 

De cherubs gehoorzaamden de stem die van boven het uitspansel klonk. 

- Uitspansel 

Een ontzagwekkend ijskristal gedragen door de vleugels van de cherubs. 

- Troon   

Op het uitspansel stond een lazuurstenen troon. 

- Menselijke gedaante 

Een gedaante als van een mens zat op de troon. Vanaf zijn lendenen schitterde iets als me-

taal naar boven, omvat als vuur door een omhulsel en naar beneden iets als vuur omgeven 

door een glans dat de aanblik had van een regenboog. 

 

Wat zag Ezechiël? Als we het letterlijk willen nemen, is het heel duidelijk. Alles staat tot in 

details beschreven. Zo gedetailleerd zelfs dat er door de lezer heel goed een voorstelling van 

te maken is. Er zijn ook meerdere kunstenaars geweest die zich hebben laten inspireren door 

het visioen van Ezechiël. Niet iedere kunstenaars houdt zich echter aan alle details die worden 

beschreven op de verschillende plaatsen (zie voor een overzicht van de eigenschappen: bijlage 

‘Het visioen van de heerlijkheid des Heren’). Toch zullen de details een betekenis hebben al is 

het moeilijk te zeggen welke.3 In de joodse traditie wordt er met grote schroom gesproken 

over dit gedeelte, omdat in dit visioen bovennatuurlijke zaken in menselijke termen beschre-

ven worden. Het is een Bijbelgedeelte dat overdacht moet worden om het besef te doen ont-

staan dat we in die woorden iets van God zelf zien. 

 

De hemelwezens 

Als we gaan zoeken naar de betekenis van de troonwagen dan komen we direct al een opmer-

kelijk verschil tegen tussen de joodse uitleggers/vertalers en de christelijke uitleg-

gers/vertalers. In de joodse traditie is het namelijk gebruikelijk om verschillende eigenschap-

pen van de troonwagen als eigennamen te laten staan. Daarbij geldt ook nog eens dat binnen 

de joodse traditie de eerste drie namen als orden van engelen gelden. Hieronder volgt een 

overzicht: 

- Chayos/Chayah (wezens) 

Voor de Chayah is de engelorde ook in overeenstemming met latere passages van Ezechi-

el waarin de wezens als cherubs worden aangeduid.  

- Chasmal/Chasmalim (blinkend metaal) 

Het woord voor blinkend metaal, Chasmal, is een moeilijk woord. Waarschijnlijk wordt er 

een legering van koper en zink bedoeld. De Griekse vertaling van deze verzen heeft "elec-

tron", de naam van een mengsel van goud en zilver. Er kan sprake zijn van een verwijzing 

naar een hemels wezen. Er wordt dan echter alleen gedoeld op de vurige uitstraling van dit 

wezen. In Ezechiël 1:4 en 27 worden in ieder geval hetzelfde woord gebruikt. Dat onder-

steunt het idee dat het om een hemelse aanblik gaat. 

- Ofan/Ofanim (raderen) 

De raderen, Ofan of Ofanim, zouden mogelijk kunnen duiden op hemelwezens. De ont-

zagwekkende hoogte van de raderen en de ogen (1:18) doen inderdaad denken aan een 

wezen. 

 
3 Veel van het onderstaande komt uit: De profeet Ezechiël dl 1; G.A. vd Weerde 
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- Galgal/Galgalim (werveling) 

De laatste groep, Galgal of Galgalim, is onwaarschijnlijk als aanduiding voor hemelwe-

zens, omdat het verwijst naar het geluid dat de raderen maakten (werveling). 

 

Het is goed om op dit punt even stil te staan bij wat de Bijbel zegt over de hemelwezens. Er 

wordt eigenlijk onderscheid gemaakt tussen vier soorten hemelwezens: 

(1) Engelen (mal’ak = bode) 

In de Oude Testament worden deze wezens zonen Gods, goddelijken of heiligen genoemd. 

Enkele eigenschappen die voor engelen gelden: 

- Het zijn geesten (1 Kn 22:21). 

- Ze zijn geschapen (Nh 9:6, Ps 33:6). 

- Het zijn er veel (Dn 7:10). 

- Ze kunnen verschijnen in mensengedaanten (Gn 18:2, 19:5). 

- Ze worden geïdentificeerd als het ‘heer des hemels’ oftewel als de sterren (1Kn 22:19, 

Dt 4:19). 

(2) Cherubs 

Cherubs komen we in de Bijbel op meerdere plaatsen tegen:  

- Als bewakers van de hof van Eden (Gn 3:24). 

- Op het verzoendeksel van de ark van het verbond (Ex 25:19, 37:8).  

- Als vervoerder van God (2 Sm 22:11 = Ps 18:10). 

- Als troon van God (Ps 80:1, 99:1, Js 37:16).  

- Opgesteld in de tempel (1 Kn 6:24). 

(3) Serafs 

Van serafs weten we heel weinig. Het enige wat we weten is gebaseerd op twee teksten uit 

Jesaja. Het zijn vliegende wezens met zes vleugels (Js 6:2,6). Zowel de cherubs als de se-

rafs worden in de joodse traditie onder de engelen gerekend. 

(4) Aartsengelen 

Dit zijn hooggeplaatste engelen die ook wel vorsten worden genoemd. De Bijbel noemt er 

maar twee: Michaël en Gabriël (Lk 1:19, 26, Dn 8:26, 9:21). Maar op basis van Openba-

ring 8:3 kunnen we mogelijk concluderen dat het er zeven zijn. Binnen de joodse traditie 

worden de andere aartsengelen ook benoemd. Raphaël is daar één van. Nogmaals, de Bij-

bel zwijgt dus over de overige vijf naast Michaël en Gabriël. 

 

De troon en de wagen 

Een ander opmerkelijk punt is dat de verschijning eigenlijk uit twee delen bestaat: (1) de 

troon en (2) de wagen. 

Het is waarschijnlijk dat de troon pas later in het visioen neerdaalt op de wagen. Enkele ar-

gumenten hiervoor zijn: 

- Tot vers 21 wordt er namelijk helemaal niet gesproken over het ontzagwekkende uitspan-

sel en de troon.  

- In vers 9 wordt er gezegd dat de wezens ieder afzonderlijk recht vooruit gaan. Dat bete-

kent dat het oppervlak dat ze beslaan groter en groter wordt. Alsof ze ruimte willen maken 

voor het ontzagwekkende uitspansel dat neerdaalt op hun vleugels.  

- Verder vinden we in Ezechiël 10:18,19 ook nog een argument. Daar wordt beschreven 

hoe de heerlijkheid des Heren vanuit de tempel gaat staan boven de cherubs. Dat wil dus 

zeggen dat de heerlijkheid daarvoor niet boven de wagen stond. 

 

De aangezichten 

Wat is de betekenis van de verschillende aangezichten van de wezens? Ezechiël zag wezens 

met vier aangezichten: één van een mens, één van een leeuw, één van een arend en één van 
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een rund die in tegenstelling tot 1:10 in 10:14 als het gezicht van een cherub wordt aangeduid. 

Er zijn verschillende uitleggingen over de betekenis van de aangezichten.  

 

De eerste groep uitleggers4 ziet in de wezens duidelijke dienaars van God en stelt dat de aan-

gezichten symbool staan voor bepaalde eigenschappen in die dienst.  

- Het menselijk gezicht: zachtheid of begrip. 

- Het aangezicht van de leeuw: kracht. 

- Het aangezicht van de rund: geduld of volharding. 

- Het aangezicht van de arend: snelheid en alertheid. 

 

De tweede groep uitleggers5 ziet in de aangezichten van de wezens representanten van de ver-

schillende soorten op aarde. Ieder is binnen zijn soort de grootste. 

- De mens als allergrootste. 

- De leeuw als de grootste van de wilde dieren. 

- De rund als grootste van het vee. 

- De arend als grootste van de vogels. 

Hiermee zouden de wezens dus Gods almachtige heerschappij in de schepping uitdrukken. 

Dit is natuurlijk een mooi beeld. Het is dan echter wel vreemd dat de zeedieren volledig in het 

beeld ontbreken. 

 

Een derde groep uitleggers, zoals de kerkvader Irenaeus6, zien in de vier aangezichten een 

heenwijzing naar de vier evangelisten, die de ‘vier zuilen van de wereld’ genoemd werden: 

- Mens: Mattheüs, omdat zijn evangelie begint met de menselijke afstamming van Christus. 

- Leeuw: Markus, omdat zijn evangelie begint met de boetepreken van Johannes die brulde 

als een leeuw. 

- Rund: Lukas, omdat zijn evangelie begint met het offer van Zacharias. 

- Arend: Johannes, omdat zijn evangelie begint met de hemelse afkomst van Christus. 

 

Een vierde groep uitleggers7 wijst op de opmerkelijke overeenkomsten tussen de aangezich-

ten en de Babylonische hoofdgodheden.  

- Het menselijke gezicht: Nabu, de god van de openbaring. 

- Het gezicht van de leeuw: Nergal, de god van de onderwereld en de plaag. 

- Het gezicht van de rund: Marduk, de hoofdgod, die werd voorgesteld als een kolossale 

gevleugelde os. 

- Het gezicht van de arend: Ninib, de god van de jacht en oorlog. 

Heidense godheden waren in wezen niets anders dan personificaties van de krachten van de 

natuur. In de Babylonische godsdienst werden deze goden ook geassocieerd met vier sterren-

beelden die ook de eigenschappen van de aangezichten in zich droegen: 

- Waterman 

- Stier 

- Leeuw 

- Schorpioen; dit ongunstige teken werd vervangen door zijn vijand, het niet veraf gelegen 

sterrenbeeld van de Arend. 

 

 
4 Kanttekeningen bij de Statenvertaling; The Numerical Bible, F.W. Grant; John Gills Expositor; Matthew Hen-

ry’s Commentary 
5 De profeet Ezechiël dl 1, G.A. vd Weerde; John Gills Expositor; Talmoed 
6 De zevende koningin, W.J. Ouweneel (blz 307) 
7 De zevende koningin, W.J. Ouweneel (blz 306, 307); One Volume Commentary on the Bible, red. C.M. 

Laymon 



 

Evangelische Toerusting School  ETS0402 Ezechiël (1-24)  

J.M. Zwart Pagina 5 van 11 oktober 2005 (v 1.0) 

Wij moeten ons goed beseffen dat de Heer God zelf in Deuteronomium 4:15-19 al waar-

schuwt voor de verafgoding van afbeeldingen van menselijke en dierlijke wezens en de veraf-

goding van de hemellichamen, die zoals we eerder zagen het ‘heer des hemels’ worden ge-

noemd eenzelfde benaming als voor de engelen. In de volgende les wil ik daar meer over zeg-

gen naar aanleiding van de profetie over de vorst van Tyrus die ook als engel wordt aange-

sproken (vergelijk van 2 Kn 17:16 en 1 Kn 22:19 de vertalingen van de NBG en de NBV). 

Ook weten wij dat één van de aanspreektitels van de Heer God El Elohim is, de God der go-

den (Dt 10:17; Jz 22:22; Ps 50:1; Ps 136:2; Dn 2:47; Dn 11:36). De Heer God, Yahweh, 

troont boven alle hemelwezens/goden. Ja, boven alles en iedereen! 

 

Het kan mijns inziens nooit zo zijn dat er in de heilige troonwagen van God daadwerkelijk 

afgoden te zien zijn. De overeenkomsten met de Babylonische goden berust dan ook alleen op 

mogelijke uiterlijke overeenkomsten tussen gevallen engelen (die zich laten aanbidden als 

afgoden) en trouwe engelen (die in dienst staan van de Enige Ware God, Yahweh). Uiteinde-

lijk zijn beide groepen engelen van oorsprong hetzelfde geschapen. 

 

Het is heel moeilijk om vast te stellen wat er nou voor betekenis achter de wezens in het visi-

oen van Ezechiël schuilgaat. Laten we heel voorzichtig zijn met onze conclusies. Natuurlijk 

hebben wij door de Bijbel inzicht in bepaalde zaken van de geestelijke wereld, maar dat mag 

ons niet verleiden tot speculatie. Uiteindelijk dragen de getoonde wezens (of het nou geperso-

nifieerde natuurkrachten, vertegenwoordigers van de scheppingswezens, symbolen voor de 

eigenschappen van Gods dienaren of hemelwezens zijn) bij aan de glorierijke majesteit van 

Hem die daar bovenop troont. Hem, de Heer God, komt alle eer toe! 

 

Het is opmerkelijk dat de arend en de leeuw in de profetie van Ezechiël zinnebeeldig terug-

komen.  

In hoofdstuk 17 zien we Babylonië en Egypte zinnebeeldig als arenden voorgesteld. In dat 

verband is Daniël 4:33 interessant, want daar wordt de grote Babylonische koning 

Nebukadnessar in zijn waanzin als volgt beschreven: “…at gras als de runderen .. totdat zijn 

haar lang werd als (de veren) der arenden....”.  

In hoofdstuk 19 zien we hoe Israël zelf als leeuw zinnebeeldig wordt voorgesteld.  

 

We komen de opmerkelijke combinatie van dieren overigens op twee andere plaatsen in de 

Bijbel tegen. 

In 1 Koningen 7:29 worden de dieren vermeld als versierselen in de tempel die door koning 

Salomo gebouwd is en in Openbaringen 4:6-8 staan de wezens afzonderlijk (dus niet één we-

zen met vier aangezichten, maar vier afzonderlijke wezens gelijkend op een leeuw, een rund, 

een mens en een vliegende arend) voor Gods troon. Opmerkelijk is dat beide plaatsen zijn 

verbonden met de heiligheid van God. De eerste keer in de woonplaats van de Heer God op 

aarde en de tweede keer bij de troon in de hemel. In de nieuwe tempel zoals Ezechiël die be-

schrijft aan het einde van zijn boek, zien we overigens de versierselen van een menselijk ge-

zicht en het aangezicht van een leeuw terugkomen (41:19). 

 

• Historie: tijd van de verwoeste tempel en ballingschap 

Voor de behandeling van de historische ‘schil’ rond de boodschap van Ezechiël verwijs ik 

naar de aantekeningen bij de eerste les. 

 

• Metahistorie: Godsverberging 

De val van Jeruzalem en de verwoesting van de tempel is een duidelijk te markeren histori-

sche gebeurtenis in het jaar 586/587 vC. Vaak zijn wij geneigd om een dergelijke gebeurte-
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nissen ook als historische verslaglegging te lezen en ons niet te beseffen wat de werkelijke 

impact is die deze gebeurtenis heeft gehad. We moeten ons echter goed beseffen dat de ver-

woesting van de tempel niet zomaar iets is, maar dat dit de verwoesting van Gods woonplaats 

op aarde is.  

 

In 1 Koningen 8 kunnen we lezen hoe de tempel door Salomo wordt ingewijd en hoe ‘de 

heerlijkheid des Heren het huis de Heren vervuld’ (vers 11). De plaats waar de heerlijkheid 

des Heren ooit was, was verwoest. Dat had natuurlijk grote consequenties voor Gods plaats op 

aarde. In dat verband is de profetie van Ezechiël zeer belangrijk. In de hoofdstukken 8 tot en 

met 11 zien we hoe de heerlijkheid des Heren geleidelijk de tempel verlaat. Ezechiël ziet hoe 

de heerlijkheid zich verplaatst van de ingang van de voorhof (8:7) naar de binnenste voorhof 

(8:16), naar de dorpel van de tempel (9:3), naar de ingang van de Oostpoort (10:19) en zich 

tenslotte opheft uit de stad Jeruzalem en zich vestigt op de berg ten Oosten van de stad 

(11:23). Dit is de Olijfberg. De berg waar Jezus weende over het lot van Jeruzalem (Lk 19:41) 

en de berg waarop Hij uiteindelijk zal terugkeren (Zc 14:4). 

 

De verdwijning van de heerlijkheid des Heren is een aangrijpende en zeer belangrijke gebeur-

tenis in het Oude Testament en niet alleen voor het volk Israël, maar voor heel de wereld.  

In zijn boek De Zesde Kanteling zet Ouweneel een interessante lijn uit. Ouweneel verdeelt de 

wereldgeschiedenis in de volgende zes kantelmomenten: 

- Eerste kanteling: 4e millenium vC – Neolithische revolutie (landbouw, beschaving, cul-

tuur). 

- Tweede kanteling: 6e eeuw vC – Spilperiode (ontstaan grote filosofische denksystemen 

en wereldgodsdiensten). 

- Derde kanteling: komst van Christus. 

- Vierde kanteling: 7e eeuw nC - begin van de islam (de tegenactie). 

- Vijfde kanteling: 16e eeuw nC - Wetenschappelijke revolutie (verbonden aan Renaissan-

ce, Reformatie, Humanisme). 

- Zesde kanteling: ? (alles is ‘post’ -modern, -christelijk, -koloniaal, -industrieel). 

 

De periode waarin Ezechiël leefde, wordt in de cultuurgeschiedenis de ‘Spilperiode’ ge-

noemd.  Dit was de periode waarin de grote filosofische denksystemen en wereldgodsdiensten 

als het boeddhisme ontstonden. Let op: volgens sommige historici hebben de Joden hun mo-

notheïstische godsdienst ten tijde van de Babylonische ballingschap (in de Spilperiode dus) 

uitgediept en daarmee zou het Jodendom haar belangrijkste vormen hebben aangenomen. 

 

Ouweneel werkt over deze Spilperiode een interessante stelling uit. Als kerngebeurtenis ziet 

hij de verwoesting van de tempel in 586/587 vC en daarmee de verdwijning van de Sjechina 

van de aarde. De Sjechina is de ‘aanwezigheid van God’. Het woord komt van het hebreeuwse 

werkwoord voor ‘wonen’ of ‘verkeren’. 

Ouweneel stelt dat de Heer God Zich na de verwoesting heeft teruggetrokken in de hemel 

(Godsverberging) en dat dit gevolgen heeft gehad voor de hele aarde. Hierdoor veranderde er 

niet alleen iets in Gods relatie tot Israël, maar ook in Gods relatie tot de rest van de wereld. 

Voortaan werd Gods soevereine heerschappij namelijk geassocieerd met het volkerenhoofd 

die onder Gods toelating de macht kreeg. De allereerste hiervan was Nebukadnessar. Profeten 

als Jeremia (27:6) en Daniël (2:38) zijn glashelder over de macht die Nebukadnessar uit Gods 

hand zelf heeft ontvangen. Hierover meer bij de behandeling van het boek Daniël. 

 

Hieronder volgen enkele argument van Ouweneel over de terugtrekking van God. 
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- Een argument van Ouweneel is de verandering in de benaming van God. In Jozua 3:11 en 

13 wordt gesproken over ‘de Here der ganse aarde’ in verband met de ark des verbonds, 

maar in Daniël 2 (dus na de verwoesting van de tempel) wordt gesproken over de ‘God 

des hemels’. De God die Zich teruggetrokken heeft in de hemel. 

- Een ander argument dat God Zich verborgen heeft, kunnen wij afleiden uit Gods eigen 

woorden in Deuteronomium 31:16-18. Ouweneel beschrijft een treffende anekdote om dit 

te illustreren: Een kleinzoon van een rabbijn liep op een dag huilend bij zijn opa binnen en 

zei: ‘Wij speelden verstoppertje, en nu was ik aan de beurt om mij te verstoppen, en ik zit 

al de hele tijd te wachten, maar er is niemand die mij zoekt!’. Hierop antwoordde de rab-

bijn: ‘Weet je wel dat God precies hetzelfde moet zeggen? Ik heb Mij verborgen, en Ik 

wacht, maar er is niemand die Mij zoekt’. 

- De stelling dat God de ‘God des hemels’ werd en Zijn soevereine heerschappij betoonde 

door macht uit te delen aan het volkerenhoofd vinden we expliciet uitgewerkt in Daniël 

2:36-38. 

 

Zoals gezegd is de Spilperiode, de tijd van Ezechiël dus, een periode waarin grote filosofische 

denksystemen zijn opgezet.  

- Thales die de basis legde voor de 4 elementenleer (water, aarde, lucht, vuur) en die een 

belangrijkste zonsverduistering voorspelde in 585 vC (let op de datum in verhouding tot 

de val van Jeruzalem).  

Door Thales is de basis voor de Griekse filosofie gelegd. Deze filosofie heeft een gewel-

dige invloed gehad op de Romeinse beschaving en ook nu nog op de huidige westerse be-

schaving. 

- De verlichting van Boeddha. Hiermee begon het boeddhisme, één van de grote wereld-

godsdiensten. 

- Zoroaster (of Zarathoestra). Het zoroastrisme had grote invloed in Perzië. In dit systeem 

was de hoogste god, de lichtgod, voortdurend in conflict met de god van de duisternis. 

Door moreel goed gedrag konden de mensen de god van het licht steunen. Door moreel 

slecht gedrag won de god van de duisternis echter aan macht. 

 

In ieder geval lijkt het erop dat na de verberging van God, die begon met de terugtrekking van 

de heerlijkheid des Heren uit de tempel in Jeruzalem, overal op aarde allerlei godsdiensten en 

filosofische denksystemen zonder de ware God uit de grond schoten. 

 

• Heilshistorie 

Ezechiël 1 tot en met 11 is een soort prelude tot de rest van het boek. Alle elementen van de 

boodschap van Ezechiël zijn er in terug te vinden:  

- De heerlijkheid des Heren (1). 

- De opdracht van Ezechiël (2-3). 

- De waarschuwing voor het komende oordeel (4-7). 

- De aanklacht: de beschrijving van Israëls zondigheid (8).  

- De uitvoering van het oordeel (9-11). 

- De belofte van het heil (11:14-21). 

 

Deze volgorde komen we vaker tegen bij de profeten. De Heer God openbaart zich aan de 

profeet. Hij geeft hem de opdracht om het volk Israël te wijzen op haar zonden, te waarschu-

wen voor het komende oordeel hierover, maar ook de opmerkelijke belofte te doen van het 

heil dat de Heer God in de toekomst aan Zijn volk zal geven. Opvallend is daarbij dat het ini-

tiatief van het heil volledig bij de Heer God ligt. Hij zal het volk Israël weghalen bij de volken 

en terugbrengen naar hun land (11:17). Hij zal hen eensgezind maken, een nieuwe geest ge-
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ven en hun versteende hart vervangen door een levend hart (11:19). Het initiatief ligt echter 

niet alleen bij de Heer God, want de gevolgen moeten heiliging (11:18) en gehoorzaamheid 

(11:20) zijn, waar iedereen persoonlijk voor moet kiezen (11:21). 

 

Met betrekking tot de heilshistorie is Ezechiël 18 een belangrijk hoofdstuk. Het behandelt 

namelijk de ‘theologie na de val van Jeruzalem’8. Het is niet zo dat er een andere theologie 

ontstond, maar een aangepaste. Tot aan de val van Jeruzalem was er sprake van een theocra-

tie. Dat wilde zeggen dat er een algemene set aan regels gold voor het volk Israël. Bij onge-

hoorzaamheid aan deze regels werd over het algemeen het gehele volk getroffen door de straf. 

Dit zogenoemde Sinaïtische verbond was een collectief verbond. De profeten richtten hun 

boodschap ook voornamelijk tot de leiders van het volk, als vertegenwoordigers van het gehe-

le volk. 

De boodschap van Ezechiël draait, zoals we gezien hebben, om de verwoesting van de tempel. 

De verwoesting van de tempel betekende ook de opheffing van de tempeldienst. De Grote 

Verzoendag was de centrale gebeurtenis waarbij één keer per jaar de hogepriester het heilige 

der heiligen binnenging om de gemeenschappelijke offers te brengen en om zo genoegdoe-

ning te doen voor het volk. Door de verwoesting van de tempel viel ook dit weg. Als we in 

dat verband in hoofdstuk 18 lezen van het voorbeeld van de rechtvaardige vader, de goddelo-

ze zoon en de rechtvaardige kleinzoon, dan is het opvallend dat er sterke nadruk komt te lig-

gen op de individuele verantwoordelijkheid en ook het oordeel dat de Heer God aan ieder 

persoonlijk zal voltrekken. 

 

Wij kennen nu de grote Hogepriester Jezus Christus (Hb 4:14). Ook voor het behoud dat door 

Zijn lijden, sterven en opstanding is bewerkt, geldt echter dat ‘ieder (individu) die in Hem 

gelooft het eeuwig leven krijgt’ (Jh 3:16). 

 

• Toepassing 

Hoe moeten wij nu de boodschap van Ezechiël toepassen in ons leven? Wij hebben nogal wat 

hindernissen te nemen om deze boodschap in zijn authentieke betekenis te begrijpen.  

Ten eerste leven wij zo’n 2.600 jaar later, in een ander gebied, met een andere historische 

voorgeschiedenis en een totaal andere culturele achtergrond.  

Ten tweede komen wij niet uit een volk dat in een speciale verbondsrelatie met de Heer God 

staat. Wij zijn gelovigen uit de heidenen/volkeren en wij hebben geen ‘Sinaïtische bagage’, 

maar leven in de vrijheid van Christus (Gl 2:4). 

Ten derde kennen wij geen openlijke en culturele afgoderij, zoals beschreven in de profeti-

sche boeken. Onze samenleving lijkt nauwelijks God nog te kennen, laat staan het idee van 

afgoden. Natuurlijk is dit grote misleiding. Afgoderij heeft zogenaamd ‘beschaafde’ vormen 

aangenomen, maar bestaat nog evengoed. 

 

Wat kunnen wij leren van Ezechiël? Wat kunnen wij leren van het Oude Testament? Ik denk 

dat we ons goed moeten beseffen dat de God van het Oude Testament en van het Nieuwe Tes-

tament precies Dezelfde is. Willen wij, als nieuwtestamentische gelovigen, God leren kennen 

dan zullen wij ook moeten studeren op het Oude Testament. Hierbij hebben wij het voordeel 

dat wij het verhelderende licht van het Nieuwe Testament hebben gekregen en in dat licht 

moeten wij het Oude Testament ook lezen.  

Toch moeten we de eigenschappen van God, zoals beschreven in het Oude Testament, niet 

naast ons neerleggen als afgedaan of verouderd. De Bijbel geeft ons nergens aanleiding voor 

een dergelijke houding. 

 
8 De profeet Ezechiël dl 1, G.A. vd Weerde waarin hij Rabbi Carlebach citeert (blz 471) 
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Onder christenen zie je steeds meer de ‘zachte’ eigenschappen van God benadrukt worden. 

Hij is onze liefhebbende Vader. En natuurlijk is dat zo en daar moeten wij niets aan afdoen. 

De Heer Jezus heeft ons God doen kennen als onze Vader. Maar aan de andere kant neemt dat 

niets af van Gods heiligheid. God kan op geen enkele manier samenzijn met zondigheid. 

1Johannes 1:5 en 6 zegt dat God licht is en dat in Hem geheel geen duisternis is en als wij 

zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben, maar in de duisternis wandelen, dan liegen wij 

en doen de waarheid niet. Er is niet te onderhandelen over heiligheid! Het is een zwart-wit 

keuze. Je bent heilig of je bent het niet. Het volk Israël was het niet. Als we in Ezechiël 8 le-

zen hoe de heerlijkheid des Heren Ezechiël rondleidt in de tempel dan schrik je. De gehele 

tempel is vervuld door afgoderij ontleent aan de heidens vruchtbaarheidsgodsdienst.9 

Eerst ziet Ezechiël in de tempel van de Heer God zelf een afschuwelijk afgodsbeeld staan. Dit 

was een beeld voor de vruchtbaarheidsgodin Asjera of Astarte dat door koning Manasse in de 

tempel was geplaatst (2Kn 21:7). Asjera werd aanbeden als de vrouw van de Baäl en werd in 

de aanklacht tegen het volk door de Heer God ‘de koningin des hemels’ genoemd (Jr 7:18; 

44:17-19,25).  

Vervolgens wordt Ezechiël meegevoerd naar iets wat lijkt op een geheime kamer waar zeven-

tig oudsten van het volk Israël occulte rituelen uitvoeren voor de afbeeldingen van dierlijke 

afgoden die op de muren geschilderd staan.  Deze afbeeldingen waren gebruikelijk in Egypti-

sche tempels. Het gebeuren doet denken aan een bijeenkomst van een pro-Egyptische partij 

die hun samenzwering met Egypte kracht bijzetten door de uitvoering van de occulte rituelen. 

Dan wordt Ezechiël een groep vrouwen ‘die Tammuz beweenden’ getoond. Tammuz was een 

van oorsprong Soemerische godheid die later geïdentificeerd werd met Baäl. Een god die 

stierf in de zomer aan het begin van de droogte en opstond met de komst van de regen in de 

herfst. 

Tot slot ziet Ezechiël een groep zonaanbidders. De tempel van Salomo schijnt door de Phoe-

nisische architectuur zo gebouwd te zijn dat het zonlicht bij het begin van de herfst en de lente 

doordrong in de tempel. De mannen die Ezechiël zag, aanbaden echter in plaats van de 

Schepper van de zon het schepsel zelf.  

 

Als wij deze afgoderij lezen dan begrijpen wij iets meer van de toon die in de hoofdstukken 

12 tot en met 24 wordt aangeheven tegen Israël. De Heer God spreekt in zeer expliciete be-

woording over de zondigheid van Israël. Met name de hoofdstukken 16 en 23 zijn heftige 

hoofdstukken, waarin de Heer God zich net als bij de profetie van Hosea beklaagt als bedro-

gen echtgenoot. De aanklachten zijn expliciet en zeer aangrijpend. Volgens mij is er geen 

treffender beeld te geven dan de verbroken huwelijkstrouw. Zeker als het zo diep geschonden 

is als beschreven staat in de genoemde hoofdstukken. 

In Jacobus 4:1-10 en 2Korinthe 11:1-3 zien we dat ook het Nieuwe Testament aanspoort om 

rein te blijven ten opzichte van Christus en ook daarbij wordt gesproken over een huwelijksre-

latie en overspel. Binnen een goed huwelijk is het onmogelijk dat één van beide partners op 

welke manier dan ook ontrouw is aan de ander. Natuurlijk is het voor ons geen vraag of we 

ons storten in afgoderij, maar er zijn meerdere vormen van overspelig gedrag. Jacobus noemt 

daarbij heel duidelijk de vriendschap met de wereld. Op welke manieren hebben wij God niet 

vervangen in ons leven, zoals de Israëlieten de Heer God hadden vervangen door afgoden en 

door politieke steun te zoeken bij heidense buurlanden? Op welke manier heeft de Heer God 

zijn plaats moeten afstaan in ons leven, wat betreft onze tijdsbesteding? Hoeveel tijd besteden 

we verhoudingsgewijs aan amusement als we dat afmeten aan onze tijd met en voor God? 

Wat betreft onze zekerheden? Hoeveel steunen wij op ons verzekeringspakket of onze gunsti-

 
9 One Volume Commentary, red. C.M. Laymon 
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ge hypotheek? Wat betreft onze afhankelijkheden? Hoeveel vertrouwen we op onze salaris-

strook in plaats van onze Hemelse Vader te vragen om dagelijks brood? 

Laten we onszelf heel eerlijk afvragen in hoeverre God nog God mag zijn in onze levens. La-

ten we daarbij kijken naar de Heer Jezus die ons daarbij tot in de uiterste perfectie een voor-

beeld is geweest. 

 

Bijlage ‘Het visioen van de heerlijkheid des Heren’ 

Eigenschappen op basis van beschrijving in hoofdstuk: 

- Een stormwind uit het noorden. 

- Een zware wolk met flikkerend vuur en omgeven voor een glans. 

- Midden in het vuur iets als blinkend metaal. 

- Midden in het blinkend metaal vier wezens. 

- Gedaante van een mens. 

- Vier aangezichten. 

- Vier vleugels. 

- Rechte benen. 

- Voetzolen als van en kalf fonkelend als gepolijst koper. 

- Onder de vleugels mensenhanden aan vier zijden. 

- Vleugels met elkaar verbonden. 

- Ieder ging recht voor zich uit. 

- Aangezicht ter rechterzijde leek op dat van een mens en dat van een leeuw. 

- Aangezicht ter linkerzijde leek op dat van een rund. 

- Alle vier hadden ook het aangezicht van een arend. 

- Vleugels naar boven uitgespreid. 

- Twee vleugels waren met elkaar verbonden. 

- Twee vleugels bedekten hun lichaam, één van voren en één van achteren. 

- Het aanblik van de gedaante van de wezens was als brandende vuurkolen, als fakkels die 

zich bewogen tussen de wezens. 

- Het vuur glansde en bliksemen schoten daaruit. 

- De wezens schoten heen en weer als bliksemschichten. 

- Op de grond voor de wezens was een rad. 

- De aanblik en het maaksel van de raderen was als de schittering van turkoois. 

- Alle vier de raderen hadden dezelfde vorm. 

- De aanblik en het maaksel van de raderen was alsof er een rad was midden in het rad. 

- Als de raderen gingen konden naar alle vier zijden gaan zonder zich om te keren. 

- De velgen waren hoog en ontzagwekkend en vol ogen. 

- Als de wezens gingen, gingen de raderen mee.  

- Boven het hoofd van de wezens was iets dat leek op een uitspansel, een ontzagwekkend 

ijskristal. 

- Onder het uitspansel stonden de vleugels recht naar elkaar uitgestrekt. 

- Het geruis van de vleugelen als de wezens gingen, was als het gebruis van vele wateren, 

als de stem des Almachtige, een dreunend geluid als van een leger. 

- Als de wezens stilstonden, lieten ze hun vleugels hangen. 

- Een stem klonk van boven het uitspansel (1:25; het lijkt erop dat Ezechiël wil zeggen dat 

de stem opdracht geeft tot het gaan of stilstaan). 

- Boven het uitspansel was iets als lazuursteen dat de vorm had van een troon. 

- Boven op datgene wat een troon leek, was een gedaante die eruit zag als een mens. 

- Iets schitterde als metaal vanaf zijn lendenen naar boven omvat als vuur door een omhul-

sel. 

- Vanaf zijn lendenen naar beneden was iets als vuur omgeven door een glans 
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- De aanblik van de omhullende glans was als de regenboog. 

 

Eigenschappen op basis van beschrijving in hoofdstuk 10: 

- Wezens worden aangeduid als cherubs. 

- Het gehele lichaam van de wezens (rug, handen, vleugels) waren vol ogen. 

- De raderen werden ‘Werveling’ genoemd. 

- Ieder van de wezens had vier aangezichten: het eerste van een cherub, het tweede van een 

mens, het derde van een leeuw, het vierde van een arend. 


