
Ezechiel 1:1 i Ezechiel 1:11

Ezechiël
1 In het dertigste jaar, op de vijfde van de

vierde maand, terwijl ik mij onder de ballingen
aan de Kebar-rivier bevond, ging de hemel open
en schouwde ik goddelijke visioenen. 2 Op de
vijfde der maand, het was het vijfde jaar van
koning Jojakims verbanning, 3 werd het woord
van Jahweh gericht tot Ezekiël, den zoon van
den priester Boezi, in het land der Chaldeën
aan de Kebar-rivier. Daar raakte de hand van
Jahweh mij aan; 4 en toen ik opkeek, zag ik
een stormwind uit het noorden opkomen: een
dikke wolk met flikkerend vuur; er lag een glans
om heen, en midden in het vuur blonk een
glanzend metaal. 5 Daaruit tekenden zich af de
vormen van vier wezens, die er aldus uitzagen:
Ze hadden een menselijke gestalte; 6 ieder van
hen had vier gezichten en vier vleugels; 7 hun
benen waren recht, hun voeten hadden de vorm
van een kalfshoef, en blonken als de glans
van glimmend koper; 8 en aan hun vier zijden
hadden ze mensenhanden onder hun vleugels.
De gezichten van het viertal 9 wendden zich
niet, als ze zich voortbewogen: ieder ging recht
voor zich uit. 10 Hun gezichten hadden deze
vorm: Een mensengezicht aan de buitenkant,
een leeuwenkop aan de rechterzijde van het
viertal, een stierenkop aan de linkerzijde van het
viertal, en bij alle vier een adelaarskop aan de
binnenkant. 11 Hun vleugels waren naar boven
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uitgespreid; ieder had er twee die elkander raak-
ten, en twee die hun lijven bedekten. 12 Ieder
ging recht voor zich uit: ze gingen waarheen
de geest hen dreef, zonder zich bij die beweging
te keren. 13 Tussen de wezens was iets, dat op
brandende kolen vuur, op fakkels leek, en dat
tussen de wezens heen en weer schoot. Het vuur
blonk, en van het vuur schoot een bliksemstraal
uit; 14 en de wezens gingen heen en weer als
de bliksem. 15 Ik beschouwde de wezens, en
zie: naast elk der vier wezens stond er op de
grond een wiel. 16 De wielen en hun onderdelen
blonken als de glans van chrysoliet. Ze hadden
alle vier dezelfde vorm, en ze leken zó en waren
zó gemaakt, als stond er een wiel in het wiel.
17Als ze zich voortbewogen, konden ze zich naar
hun vier zijden bewegen, zonder zich bij die
beweging te keren. 18 Ik zag toe en bemerkte,
dat ze velgen hadden, en dat de velgen bij alle
vier aan alle kanten met ogen waren bezet.
19 Als de wezens zich voortbewogen, draaiden
de wielen met hen mee, en als de wezens zich
van de grond verhieven, werden ook de wielen
opgelicht; 20 als ze gingen waarheen de geest
hen dreef, werden de wielen tegelijk met hen
opgelicht; want de geest der wezens beheerste
de wielen. 21Wanneer de wezens zich bewogen,
dan gingen ook de wielen mee; stonden de
wezens stil, dan bleven ook de wielen staan;
en als de wezens zich van de grond verhieven,
werden ook de wielen tegelijk met hen opgelicht;
want de geest der wezens beheerste de wielen.
22Boven de hoofden der wezens was als het ware



Ezechiel 1:23 iii Ezechiel 2:3

een gewelf, dat blonk als verblindend kristal,
en dat boven hun hoofden was uitgespannen;
23onder het gewelf waren hun vleugels recht met
elkander verbonden, en elk had er nog twee, om
hun lijven te bedekken. 24 Als ze zich bewogen,
hoorde ik het geklapper van hun vleugels als
het ruisen van vele wateren, als de stem van
den Almachtige, en als het gedreun van een
leger; als ze stilstonden, lieten ze hun vleugels
neer. 25 En er klonk een stem van boven het
gewelf, dat op hun hoofden rustte. 26 Boven het
gewelf, dat op hun hoofden rustte, was iets dat er
uitzag als saffiersteen: het had de vorm van een
troon. En boven wat op een troon geleek, bevond
zich een gestalte, die er uitzag als een mens.
27 Boven hetgeen op zijn heupen geleek zag ik
het blinken als glanzend metaal, als vuur waar
een scherm omheen staat; en onder hetgeen op
zijn heupen geleek zag ik iets, dat met vuur
overeenkwam. Er hing een glans omheen; 28 en
die glans daaromheen geleek op de boog, die op
een regendag in de wolken staat. Zo zag ik de
gedaante van Jahweh’s heerlijkheid. En toen ik
ze zag, viel ik plat ter aarde, en hoorde ik de stem
van iemand die sprak.

2
1 Hij zeide tot mij: Mensenkind, ga recht

overeind staan, dan zal Ik met u spreken. 2Zodra
Hij tot mij gesproken had, kwam er een geest
in mij, die mij recht overeind deed staan. En
ik hoorde Hem, die tot mij sprak 3 zeggen:
Mensenkind, Ik zend u tot de Israëlieten, tot het
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opstandige volk, dat zich tegen Mij heeft verzet;
zij zowel als hun vaderen hebben tot op deze
eigen dag tegen Mij gezondigd, 4 en de kinderen
hebben een stug gelaat en een ontembaar hart.
Tot hen zend Ik u, en tot hen moet ge zeggen: Zo
spreekt Jahweh, de Heer! 5 En of ze het horen
willen of niet, want ze zijn een onhandelbaar
volk, in ieder geval zullen ze weten, dat er een
profeet onder hen is. 6Mensenkind, ge moet niet
bang voor hen zijn, en voor hun woorden niet
vrezen; want ofschoon ze u gaan weerstreven
en belagen, en ofschoon ge op schorpioenen zult
zitten, moet ge voor hun woorden niet vrezen
en voor hun gezichten niet schrikken, want ze
zijn een onhandelbaar volk. 7 Ge moet mijn
woorden voor hen herhalen, of ze luisteren
willen of niet; want ze zijn een onhandelbaar
volk. 8 Mensenkind, ge moet luisteren naar
wat Ik u zeg, en niet halsstarrig zijn, zoals
dit onhandelbare volk; open uw mond, en eet
wat Ik u geef. 9 Ik keek op, en zag een hand
naar mij uitgestrekt, die een boekrol vasthield.
10 Hij ontrolde ze voor mijn ogen; ze was van
voren en van achteren beschreven, en wat
er op geschreven stond waren klaagliederen,
weeklachten en treurzangen.

3
1 Hij sprak tot mij: Mensenkind, ge moet eten,

wat u daar aangeboden wordt; eet deze rol op,
en ga tot het huis van Israël spreken. 2 Ik opende
mijn mond; Hij gaf mij die rol te eten, 3 en
sprak tot mij: Mensenkind, laat uw buik eten
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en uw lichaam zich vullen met deze rol, die Ik
u geef. Toen at ik ze op, en ze werd in mijn
mond als honing zo zoet. 4Toen sprak Hij tot mij:
Mensenkind, begeef u naar het huis van Israël,
en herhaal mijn woorden voor hen. 5 Want
ge wordt niet naar een volk gezonden met een
moeilijke taal of een lastige tongval, maar naar
Israëls huis; 6 ook niet naar talrijke volken met
een moeilijke taal of een lastige tongval, wier
woorden ge niet kunt verstaan. Zond Ik u tot
hen, dan zouden zij wel naar u luisteren; 7maar
het volk van Israël zal niet naar u willen luis-
teren, omdat het ook naar Mij niet wil luisteren;
want heel het huis van Israël heeft een stug
voorhoofd en een ontembaar hart. 8 Welnu, Ik
maak uw gelaat onbewogen als het hunne, en uw
voorhoofd even stug als het hunne; 9als diamant,
nog harder dan keisteen maak Ik uw voorhoofd.
Vrees niet voor hen, en schrik niet voor hun
gezichten; want ze zijn een onhandelbaar volk.
10 Verder sprak Hij tot mij: Mensenkind, ge moet
goed letten op al de woorden, die Ik tot u ga
spreken, en scherp luisteren. 11 Begeef u naar
de ballingen, naar uw volksgenoten, en spreek
tot hen en zeg tot hen: Zo spreekt Jahweh, de
Heer; of ze dan willen luisteren of niet. 12 Toen
hief een geest mij omhoog. En ik hoorde achter
mij een zwaar gedreun, daar de heerlijkheid
van Jahweh zich van haar plaats verhief; 13 het
was het geruis van de tegen elkaar slaande
vleugels der wezens en het geruis van de wielen
naast hen: een zwaar gedreun. 14 Een geest
hief mij omhoog en nam mij mee, en bitter
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en grimmig ging ik heen, terwijl de hand van
Jahweh zwaar op mij woog. 15 Zo kwam ik bij de
ballingen van Tel-Abib, die aan de Kebar-rivier
woonden, en zeven dagen lang zat ik verstomd
in hun midden. 16 Na verloop van zeven dagen
werd het woord van Jahweh tot mij gericht:
Mensenkind, als wachter heb Ik u aangesteld
over Israëls huis. 17 Zo dikwijls ge van Mij
een woord verneemt, moet ge hen waarschuwen
namens Mij. 18 Als Ik tot den goddeloze zeg:
Ge zult zeker sterven, en ge waarschuwt hem
niet, en ge zegt geen woord, om den goddeloze
voor zijn gedrag te waarschuwen en hem zo in
leven te houden: dan zal die goddeloze sterven
om zijn schuld, maar van u zal Ik zijn bloed
opvorderen. 19 Hebt ge echter den goddeloze
wèl gewaarschuwd, en bekeert hij zich niet van
zijn goddeloos gedrag, dan zal hij sterven om zijn
schuld, maar gij hebt uw leven gered. 20 En wijkt
een rechtvaardige af van zijn rechtschapenheid
en gaat hij slecht leven, zodat Ik een struikelblok
voor hem neerzet, dan zal hij sterven; omdat ge
hem niet gewaarschuwd hebt, zal hij sterven om
zijn schuld, en zijn deugdzaam verleden zal hem
niet worden aangerekend; maar van u zal Ik zijn
bloed opvorderen. 21 Hebt ge daarentegen den
rechtvaardige wèl gewaarschuwd, dat hij niet
zondigen moest, en zondigt de rechtvaardige ook
niet, dan zal hij zeker in leven blijven, omdat
hij zich heeft laten gezeggen, en gij hebt uw
leven gered. 22 Eens raakte daar de hand van
Jahweh mij aan, en Hij sprak tot mij: Sta op, en
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ga naar de vallei: daar zal Ik met u spreken.
23 Ik stond op, en ging naar de vallei; en zie:
daar stond de heerlijkheid van Jahweh, zoals ik
haar aan de Kebar-rivier had gezien. Ik viel plat
ter aarde neer; 24 maar er kwam een geest in
mij, die mij recht overeind deed staan. En Hij
zeide tot mij: Ga u in uw huis opsluiten; 25want,
mensenkind, men zal u banden aanleggen en u
daarmee vastbinden, zodat ge u niet onder hen
kunt begeven. 26 Uw tong zal Ik vastkleven aan
uw verhemelte, zodat ge stom wordt, en voor
hen geen strafprediker meer kunt zijn; want ze
zijn een onhandelbaar volk. 27Maar wanneer Ik
tot u spreek, zal Ik uw mond openen, en ge zult
tot hen zeggen: Zo spreekt Jahweh, de Heer! Die
dan horen wil, hore, en die het niet wil, moet het
maar laten; want ze zijn een onhandelbaar volk.

4
1 Mensenkind, haal een tegel; leg die voor u

neer en teken er een stad op: Jerusalem. 2 Sla
het beleg er omheen, werp er verschansingen
op, leg er een wal om, richt er legerkampen
in, en stel aan alle zijden stormrammen op.
3 Dan moet ge een ijzeren plaat nemen, die
opstellen als een muur van ijzer tussen u en
de stad, en er onafgebroken naar kijken. Zo
zal ze ingesloten zijn, zo zult ge haar belegeren;
zo wordt het tot een teken voor het huis van
Israël. 4 Ga vervolgens op uw linkerzijde liggen,
om de schuld van het huis van Israël te dragen:
zoveel dagen als ge daarop blijft liggen, zult
ge hun schuld dragen. 5 Want de jaren van
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hun schuld laat Ik u in een getal van dágen
uitdrukken: drie honderd en negentig dagen.
Zolang moet ge de schuld van het huis van Israël
dragen! 6 Als ge daarmee klaar zijt, moet ge op
uw rechterzijde gaan liggen, om veertig dagen
lang de schuld van het huis van Juda te dragen:
voor ieder jaar leg Ik u telkens één dag op. 7 Ge
moet onafgebroken uw blik en uw ontblote arm
naar het belegerde Jerusalem richten en tegen
haar profeteren! 8 Ook bind Ik u met touwen
vast, opdat ge u niet van de ene zijde op de
andere kunt keren, voordat de dagen dat gij
haar belegert, voorbij zijn. 9 Ook moet ge tarwe
halen en gerst bonen en linzen, gierst en spelt.
Doe dat in éne schaal, en bereid daar uw brood
van; zolang ge op uw zijde ligt, drie honderd en
negentig dagen, moet ge dat eten. 10Het voedsel,
dat ge eet, moet ge wegen: twintig sikkel per
dag moogt ge op vastgestelde tijden gebruiken.
11 Ook het water moet ge bij de maat gebruiken:
het zesde van een hin moogt ge op vastgestelde
tijden drinken. 12 Ook moet ge een gerstenkoek
eten, en die voor hun ogen op mensendrek
bakken. 13 En Jahweh verklaarde: Zó zullen
ook de Israëlieten hun onreine spijzen eten
onder de volken, waarheen Ik ze ga verstrooien.
14 Maar ik zeide: Ach Jahweh, mijn Heer, ik heb
mij nog nooit verontreinigd; van gestorven of
verscheurde dieren heb ik van mijn jeugd af tot
nu toe nooit gegeten; en in mijn mond is nog
geen bedorven vlees gekomen! 15 Toen sprak Hij:
Welnu, dan sta Ik u toe, rundermest in plaats
van mensendrek te gebruiken; daarop kunt ge
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uw brood bereiden. 16 En Hij sprak tot mij:
Mensenkind, Ik ga in Jerusalem de broodstok
breken. Ze zullen hun brood bij het gewicht
en met bezorgdheid eten, en het water bij de
maat en in vertwijfeling drinken, 17 opdat ze
bij gebrek aan brood en water elkander angstig
zullen aanzien, en in hun schuld verkwijnen.

5
1 Mensenkind, ge moet een scherp zwaard

nemen, het als een scheermes gebruiken, en
het over uw hoofd en baard laten gaan. Haal
dan een weegschaal, om de haren nauwkeurig
te verdelen. 2 Een derde deel moet ge in de
stad verbranden, als de dagen der belegering
voorbij zijn; een derde deel in haar omgeving
neersabelen, en een derde deel in de wind
verstrooien. 3 Maar daaruit moet ge er een
paar, een zeker aantal opvangen, en ze binden
in de zomen van uw kleed. 4 Zelfs daarvan
moet ge er nog afnemen, om ze midden in het
vuur te werpen en te verbranden. Zeg dan tot
heel het huis van Israël: 5 Zo spreekt Jahweh,
de Heer: Dàt is nu Jerusalem! Midden tussen
de volken heb Ik het geplaatst met de landen
er omheen. 6 Maar het verzette zich goddeloos
tegen mijn geboden meer dan de volken, en
tegen mijn wetten meer dan de landen die het
omringen; want mijn geboden hebben zij ver-
acht, en volgens mijn wetten zich niet gedragen.
7 Daarom zegt Jahweh, de Heer: Omdat ge nog
weerspanniger geweest zijt dan de volken om u
heen, u niet volgens mijn wetten hebt gedragen,
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en mijn geboden niet hebt onderhouden, maar
naar de zeden van de volken om u heen hebt
geleefd: 8 daarom zegt Jahweh, de Heer, kom
Ik zelf op u af, ga Ik binnen uw muren gericht
houden ten aanschouwen der volken, 9 ga Ik
u treffen, zoals Ik het nog nooit heb gedaan,
en zoals Ik het nimmer meer doen zal. 10 Om
uw stuitend gedrag zullen binnen uw muren de
vaders hun kinderen, en de kinderen hun vader
verslinden; Ik ga wraakgericht houden, en wat
er van u overblijft naar alle winden verstrooien.
11 Zowaar Ik leef, spreekt Jahweh, de Heer, Ik
zal u! Omdat ge mijn heiligdom ontwijd hebt
met al uw afgoden en uw gruwelen, ga ook Ik
scheren zonder mededogen, zonder erbarming.
12 Het derde deel van u zal sterven aan de pest,
en van de honger omkomen binnen uw muren;
een derde deel zal in uw omtrek neergesabeld
worden; een derde deel zal Ik naar alle winden
verstrooien, en ze met het zwaard vervolgen.
13 Zo zal mijn toorn bedaren, zal Ik mijn woede
op hen koelen; zo zullen ze erkennen, dat Ik,
Jahweh, in mijn ijverzucht heb gesproken, als
Ik mijn woede op hen koel. 14 Ik zal u tot een
puinhoop maken, en tot hoon van de volken
om u heen, zodat ieder die voorbijgaat het ziet.
15 Ge zult het mikpunt worden voor hun spot en
hoon, een heilzaam voorbeeld en een reden tot
bezinning voor de volken die u omringen, als Ik
aan u het wraakgericht in woede en gramschap
en met grimmige straffen voltrek: Ik, Jahweh,
heb het gezegd! 16 En als Ik mijn venijnige pijlen
op u heb afgeschoten om u te verderven, dan
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zal Ik bij u de broodstok breken. 17 Dan stuur
Ik de honger en de wilde dieren op u af, om
u te ontvolken; pest en bloed zullen onder u
rondwaren, en Ik zal het zwaard over u brengen:
Ik, Jahweh, heb het gezegd!

6
1 Het woord van Jahweh werd tot mij gericht.

2 Mensenkind, ge moet uw aangezicht naar
Israëls bergen wenden, en aldus tegen hen
profeteren: 3 Bergen van Israël, luistert naar
het woord van Jahweh! Dit zegt Jahweh, de
Heer, tot de bergen en heuvelen, de ravijnen
en dalen: waarachtig, Ik kom met een zwaard
op u af, en maak uw hoogten gelijk met de
grond. 4 Uw altaren zullen worden vernield,
uw zuilen verbrijzeld; uw doden zal Ik voor uw
afgodsbeelden neerwerpen, 5 en uw beenderen
rond uw altaren strooien. 6 Overal waar gij
woont, zullen de steden verwoest worden en
de hoogten geslecht, opdat uw altaren verlaten
liggen, uw afgodsbeelden in stukken gaan, uw
zuilen worden neergeworpen en uw maaksels
verdwijnen. 7 En er zullen doden onder u vallen,
opdat ge zult erkennen, dat Ik Jahweh ben!
8 Wel zal Ik enigen onder u sparen, die aan
het zwaard zullen ontsnappen, maar ze zullen
onder de volken geraken, en over de landen
worden verstrooid. 9 En die van u gespaard
blijven, zullen aan Mij denken onder de volken
waar zij wonen, wanneer Ik hun overspelig
hart heb gebroken, dat van Mij afweek, en
hun overspelige ogen, die hun goden achterna
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hebben gestaard. Dan zullen zij zich schamen
over het kwaad dat ze bedreven, en over hun
stuitend gedrag; 10 dan zullen zij erkennen dat
Ik, Jahweh, niet voor niets gedreigd heb, hun
dit onheil te berokkenen! 11 Zo zegt Jahweh, de
Heer: Klap in uw handen, stamp met uw voeten,
en roep wee over alle gruwelen van Israëls huis;
door het zwaard, de hongersnood en de pest
komen zij om! 12 Wie ver weg is, zal sterven
aan de pest; wie dichtbij is, zal vallen door het
zwaard; en wie belegerd wordt, zal sterven van
honger. Zo zal Ik mijn wraak op hen koelen; 13 zo
zullen zij erkennen, dat Ik Jahweh ben, als hun
doden tussen de afgodsbeelden rond hun altaren
liggen: op elke hoge heuvel, op elke bergtop,
onder elke groene boom, onder elke bladerrijke
eik: overal waar ze geurige offers aan al hun
afgoden brachten. 14 Ik zal mijn hand tegen
hen opheffen, en het land tot een woeste steppe
maken, van de woestijn tot aan Ribla, overal
waar zij wonen. Zo zullen ze erkennen, dat Ik
Jahweh ben!

7
1 Het woord van Jahweh werd tot mij gericht.

2 Mensenkind, ge moet zeggen: Zo spreekt
Jahweh, de Heer, tot Israëls grond! Het einde
komt, nabij is het einde voor de vier hoeken
van het land. 3 Nu is voor u het einde nabij;
want Ik ga mijn woede op u koelen; u vonnissen
naar uw gedrag, al uw gruwelen u vergelden.
4 Zonder mededogen of erbarming zal Ik uw
gedrag vergelden, en uw gruwelen zullen op u
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drukken; zo zult ge erkennen, dat Ik Jahweh
ben! 5 Zo spreekt Jahweh, de Heer: Voorwaar,
de éne ramp komt na de andere! 6 Het einde
komt, het einde is nabij; waarachtig, het einde
komt over u! 7 Het noodlot komt over u, die
in het land woont; de tijd is gekomen, de dag
is nabij: de dag van krijgsrumoer en niet van
vreugderoep op de bergen. 8 Nu zal het niet
lang meer duren, of Ik ga mijn woede op u
koelen, mijn toorn aan u stillen; want naar uw
gedrag zal Ik u vonnissen, en al uw gruwelen
u vergelden. 9 Zonder mededogen of erbarming
zal Ik uw gedrag vergelden en uw gruwelen
zullen op u drukken; zo zult ge erkennen, dat
Ik Jahweh ben! 10 Daar komt de dag, daar
nadert hij; het noodlot is nabij! De schepter
heeft bloesem geschoten, de hoogmoed draagt
vrucht, 11 de tyrannie is gegroeid tot een stam
van bederf; maar het is uit met hen, gedaan met
hun drukte, gedaan met hun rijkdom, gedaan
met hun roem! 12 De tijd is daar, nabij is de
dag! Laat de koper niet juichen, de verkoper niet
treuren; want mijn toorn ontbrandt over al hun
drukte. 13 De verkoper krijgt toch zijn waren
niet terug, al leeft hij nog zo lang; want mijn
toorn ontbrandt over al hun drukte. En ook de
koper zal zijn bezit niet behouden: iedereen zal
om zijn schuld verkwijnen en de moed verliezen.
14 Blaast maar op de trompet, en maakt alles
gereed! Er is toch immers niemand, die ten
strijde trekt; want mijn toorn ontbrandt over al
hun drukte. 15Het zwaard woedt buiten de stad,
de pest en honger daarbinnen; wie op het veld
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is, wordt neergesabeld, en wie zich in de stad
bevindt, komt om van honger en pest. 16En als er
van hen ontsnappen en naar de bergen vluchten
als kirrende duiven, dan zal de dood hen allen
om hun schuld achterhalen. 17 Alle handen
worden verlamd, slap staan alle knieën. 18 Ze
slaan het treurgewaad om, en de angst bedekt
ze; de schaamte staat op hun gelaat te lezen, alle
hoofden zijn kaal. 19 Hun zilver smijten ze weg
op straat, hun goud geldt voor drek, want hun
zilver en goud kunnen hen toch niet redden op
de dag van Jahweh’s toorn; hun honger kunnen
ze er niet mee stillen, hun buik er niet mee
vullen; het was de oorzaak van hun zonde!
20 Hun sieraden hebben ze in een opperwezen
veranderd, en er hun gruwelijke beelden, hun
schandgoden uit vervaardigd; daarom maak Ik
ze drek voor hen, 21 geef Ik ze aan de vijanden
prijs, laat Ik ze als buit voor de goddelozen
der aarde. 22 En als Ik mijn gelaat van hen
afwend, zal men mijn heerlijkheid ontwijden:
rovers zullen er heiligschennend binnendringen,
23 en de afsluiting stuk slaan; want het land
is vol van bloedschuld, de stad loopt over van
geweld! 24 Daarom ga Ik de ruwste volken
ontbieden, om hun huizen te bezetten, maak Ik
een einde aan hun trotse pracht, en worden hun
heiligdommen ontwijd. 25 Het onheil komt: ze
hunkeren naar redding, maar tevergeefs! 26 De
ene ramp komt na de andere, de ene mare haalt
de vorige in! Ze vragen den profeet vergeefs
om een godsspraak, den priester om bescheid,
den oudsten om raad. 27 De koning treurt, de
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vorst is bevangen van schrik, de handen van het
volk zijn verlamd. Naar hun gedrag zal Ik hen
behandelen en naar hun daden hen vonnissen;
zo zullen ze erkennen, dat Ik Jahweh ben!

8
1 In het zesde jaar, de vijfde van de zesde

maand, was ik in mijn huis, en zaten Juda’s
ouden voor mij, toen daar de hand van Jahweh
op mij kwam. 2 Ik aanschouwde een gedaante,
die op een man geleek; het gedeelte beneden
zijn heupen was vuur, en het gedeelte boven
zijn heupen was als het ware een hemelse
gloed, blinkend als glanzend metaal. 3 Hij stak
de vorm van een hand uit, en greep me bij
een haarlok vast; een geest verhief me tussen
hemel en aarde, en bracht me in goddelijke
visioenen naar Jerusalem, naar de ingang van
de noordelijke binnenpoort. 4 En zie, daar stond
de heerlijkheid van Israëls God, zoals ik die in
de vallei aanschouwd had. 5 Hij sprak tot mij:
Mensenkind, sla uw ogen op naar het noorden;
en toen ik naar het noorden keek, aanschouwde
ik ten noorden van de poort het altaar van het
beeld der ijverzucht, dat daar aan de ingang
stond! 6 Toen vroeg Hij mij: Mensenkind, ziet ge
wat men doet; de enorme gruwelen, die het huis
van Israël hier bedrijft? Moet Ik dan niet uit mijn
heiligdom heengaan? Maar ge zult nog erger
gruwelen aanschouwen! 7Daarop bracht Hij mij
naar de ingang van de voorhof; en toen ik een
scheur in de muur ontwaarde, 8 sprak Hij tot mij:
Mensenkind, breek maar door de muur heen! Ik
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brak door de muur heen, en daar zag ik een deur.
9 Nu sprak Hij tot mij: Kom de erge gruwelen
zien, die men hier bedrijft! 10 Ik ging naar
binnen, en aanschouwde allerlei afbeeldingen
van kruipend en afschuwelijk gedierte aan alle
kanten op de wand gegrift: allemaal schandgo-
den van Israëls huis. 11 Zeventig mannen van de
oudsten uit het huis van Israël, waaronder ook
Jaäzanja, de zoon van Sjafan, stonden daarvoor
overeind, ieder met zijn wierookpan in de hand,
zodat een dikke wierookwalm opsteeg. 12 En
Hij sprak tot mij: Ziet ge, mensenkind, wat de
oudsten van Israëls huis in het donker doen;
hoe ieder zijn beelden bewierookt? Want ze
denken: “Jahweh ziet ons niet; Jahweh heeft
het land verlaten!” 13 Maar, ging Hij voort,
ge zult nog erger gruwelen zien, dan zij hier
bedrijven! 14 Daarna bracht Hij mij naar de
ingang van de noordelijke poort van Jahweh’s
huis: daar zaten de vrouwen den Tammoez
te bewenen! 15 En Hij sprak tot mij: Ziet ge
dit, mensenkind? Ge zult nog erger gruwelen
dan deze aanschouwen! 16 Ten slotte bracht
Hij mij naar de binnenvoorhof van Jahweh’s
huis; daar stonden aan de ingang van Jahweh’s
heiligdom, tussen het voorportaal en het altaar,
ongeveer vijf en twintig man; ze hadden de
rug naar Jahweh’s heiligdom gekeerd, en naar
het oosten starend, bogen ze zich neer naar de
zon in het oosten. 17 Weer sprak Hij tot mij:
Ziet ge dit, mensenkind? Zijn de gruwelen, die
men hier bedrijft, voor het volk van Juda niet
voldoende; moeten ze dan nog het land met
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tyrannie vervullen, en steeds opnieuw Mij gaan
tergen? Zie, ze jagen hun stank naar Mij op.
18 Daarom zal Ik naar mijn woede handelen,
zonder mededogen of erbarming. En al roepen
ze Mij luidkeels aan, Ik zal ze niet verhoren.

9
1 Toen weerklonk een machtige stem in mijn

oren: “Ze zijn in aantocht, de rampen van
de stad!”, 2 En zie, daar kwamen zes man-
nen aan, uit de richting van de noordelijke
bovenpoort, ieder met zijn knots in de hand;
maar er was er één bij, in linnen gewaad, met
schrijfgereedschap aan zijn gordel. Ze traden
nader, en gingen naast het koperen altaar staan.
3 Intussen was de heerlijkheid van Israëls God
opgerezen van de cherub waar ze op stond, en
was naar de drempel van de tempel gegaan.
Daar riep Jahweh den man in het linnen gewaad
en met schrijfgereedschap aan zijn gordel, 4 en
Hij zeide tot hem: Trek door de stad, midden
door Jerusalem heen, en zet een teken op het
voorhoofd van allen, die jammeren en klagen
over al de gruwelen, welke binnen haar muren
bedreven worden. 5 Maar de anderen beval Hij,
zodat ik het hoorde: Trekt achter hem aan door
de stad, en slaat er meedogenloos en zonder
genade op in! 6Oud en jong, maagden, kinderen
en vrouwen, slaat ze onbarmhartig dood; maar
raak niemand aan, op wiens voorhoofd het teken
staat! Ge moet bij mijn tempel beginnen! En
aanstonds begonnen ze met de mannen, die vóór
de tempel stonden. 7 Ook beval Hij hen nog:
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Verontreinigt de tempel, vult de voorhoven met
lijken, en trekt dan naar buiten! En moordend
gingen ze door de stad. 8 Terwijl ze nu aan
het moorden waren, en ik alleen achterbleef,
viel ik plat ter aarde en snikte het uit: Ach
Jahweh, mijn Heer, gaat Gij dan de hele rest van
Israël vernielen, als Ge uw toorn over Jerusalem
laat woeden? 9 Hij sprak tot mij: De schuld
van het huis van Israël en Juda is vreselijk
groot; ze hebben het land met bloed vervuld,
en de stad is vol geweld; want ze dachten:
Jahweh heeft het land verlaten, Jahweh ziet het
niet eens. 10 Daarom zal Ik zonder mededogen
of ontferming hun daden op hun hoofd doen
komen. 11 En zie, daar kwam de man in het
linnen gewaad en met het schrijfgereedschap
aan zijn gordel zeggen: Ik heb gedaan, zoals Gij
mij hebt bevolen.

10
1 Ik keek op, en boven de vloer, die op het

hoofd der cherubs rustte, zag ik iets als saffier-
steen; het had de vorm van een troon, die zich
daarboven vertoonde. 2Daarop sprak Hij tot den
man in het linnen gewaad: Ga tussen het rader-
werk onder de cherubs door, haal een handvol
gloeiende kolen uit de ruimte tussen de cherubs,
en strooi die over de stad. Ik zag hem erheen
gaan. 3 Toen nu de man erheen ging, stonden de
cherubs ten zuiden van het tempelhuis, terwijl
de wolk de binnenhof vervulde. 4 Intussen had
de heerlijkheid van Jahweh zich van de cherubs
verheven, en was naar de drempel van de tempel
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gegaan, waardoor de tempel van de wolk werd
vervuld, en de binnenvoorhof vol was van de
glans van Jahweh’s heerlijkheid. 5 Het ruisen
van de vleugelen der cherubs was tot in den
buitenvoorhof hoorbaar, alsof de stem van den
almachtigen God weerklonk. 6 Toen Hij nu den
man in het linnen gewaad had bevolen: “Haal
vuur uit de ruimte tussen het raderwerk, uit
de ruimte tussen de cherubs”, en deze naast
het wiel kwam staan, 7 stak de cherub zijn
hand uit naar het vuur, in de ruimte tussen de
cherubs, en legde het in de handen van den
man in het linnen gewaad; deze nam het aan,
en trok zich terug. 8 Want onder de vleugels
der cherubs was de vorm van een mensenhand
zichtbaar. 9 Ook zag ik vier wielen naast de
cherubs, naast elke cherub één, die blonken als
de glans van chrysoliet. 10 Alle vier hadden ze
éénzelfde vorm: als stond er een wiel in het
wiel. 11 Als ze zich voortbewogen, konden ze in
vier richtingen rijden, zonder bij die beweging te
draaien; want in welke richting het voorste wiel
zich ook bewoog, volgden de anderen, zonder bij
die beweging te draaien. 12Hun hele lijf, hun rug,
hun handen en vleugels, alsook de wielen, waren
bij alle vier aan alle kanten met ogen bezet. 13 Ik
hoorde, hoe hun wielen het raderwerk werden
genoemd. 14 Elke cherub had vier gezichten:
het ene was een cherubsgezicht, het tweede een
mensengezicht, het derde een leeuwenkop, het
vierde een adelaarskop. 15 De cherubs waren
dezelfde wezens, die ik aan de Kebar-rivier
gezien had. 16 Telkens als zij zich verhieven en
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vooruitgingen, draaiden ook de wielen met hen
mee, en als de cherubs hun vleugels uitsloegen
om van de grond op te stijgen, weken ook de
wielen niet van hun zijde; 17 bleven de cherubs
staan, dan stonden ook de wielen stil; verhieven
zij zich, dan gingen ook de wielen omhoog; want
de geest der wezens beheerste hen. 18 Toen
verliet de heerlijkheid van Jahweh de drempel
van de tempel, en ging op de cherubs staan.
19 En de cherubs sloegen hun vleugels uit, en
verhieven zich gelijktijdig met de wielen van
de grond, om halt te maken bij de ingang van
de oostelijke poort van Jahweh’s huis, terwijl
de heerlijkheid van Israëls God boven op hen
stond. 20 Het waren dezelfde wezens, die ik
onder Israëls God aan de Kebar-rivier gezien
had; maar nú wist ik, dat het cherubs waren.
21 Ze hadden namelijk ieder vier gezichten en
vier vleugels, met daaronder de vorm van een
mensenhand; 22 en hun gezichten waren juist als
die ik aan de Kebar-rivier gezien had; ieder ging
recht voor zich uit.

11
1 Daarna nam een geest mij op, om me te

brengen naar de oostelijke poort van Jahweh’s
huis, die op het oosten ligt; en toen ik aan
de ingang van de poort vijf en twintig man-
nen zag staan, waaronder zich de volksleiders
Jaäzanja, de zoon van Azzoer, en Pelatjáhoe
de zoon van Benajáhoe bevonden, sprak Hij tot
mij: 2 Mensenkind, dat zijn nu de mannen, die
in deze stad kwaad beramen en slechte raad
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geven, 3 omdat ze denken: “Zijn de huizen niet
pas herbouwd? Zij is de pot, en wij zijn het
vlees!” 4 Daarom moet ge tegen hen profeteren.
Profeteer, mensenkind! 5 Toen viel op mij de
geest van Jahweh, en Hij beval mij: Spreek! Dit
zegt Jahweh: Zeker, zo denkt ge, huis van Israël;
want Ik weet heel goed, wat in uw hoofden
omgaat. 6 Maar omdat ge in deze stad talrijke
slachtoffers gemaakt hebt, en haar straten met
lijken hebt bedekt, 7 daarom zegt Jahweh, de
Heer: De slachtoffers, die ge binnen haar muren
gemaakt hebt, die zijn het vlees en zij is de pot,
maar ú haal Ik eruit. 8 Gij vreest het zwaard?
Daarom zal Ik met een zwaard op u afkomen,
spreekt Jahweh, de Heer. 9 Ik haal u uit de
stad vandaan, lever u over aan de vreemden, en
voltrek aan u het strafgericht; 10door het zwaard
zult ge vallen, en op de grond van Israël zal Ik
u vonnissen. Zo zult ge erkennen, dat Ik Jahweh
ben. 11 Neen, voor u is zij geen pot, gij zijt niet
het vlees daarin; want op de grond van Israël
zal Ik u vonnissen. 12 Zo zult ge erkennen, dat
Ik Jahweh ben, wiens wetten ge niet opgevolgd
en wiens geboden ge niet onderhouden hebt, om
naar de zeden van de volken om u heen te leven!
13 Terwijl ik zo profeteerde, stortte Pelatjáhoe,
de zoon van Benaja, dood neer; waarop ik plat
ter aarde viel, het luid uitsnikte en riep: Ach
Jahweh, mijn Heer, gaat Gij dan de rest van Israël
vernielen? 14Maar het woord van Jahweh werd
tot mij gericht: 15 Mensenkind, uw broeders,
uw ware broeders, zijn uw medeballingen; zij
vormen heel het huis van Israël, van wie de



Ezechiel 11:16 xxii Ezechiel 11:25

inwoners van Jerusalem denken: Ze zijn ver
van Jahweh; òns is het land in bezit gegeven!
16 Daarom moet ge zeggen: Zo spreekt Jahweh,
de Heer! Juist omdat Ik ze verwijderd heb
onder de volken, en ze verstrooid heb over de
landen, zodat Ik maar een nietig heiligdom voor
hen beteken in de landen waar ze kwamen,
17 daarom moet ge zeggen: Zo spreekt Jahweh,
de Heer! Ik zal u verzamelen uit de volken, u
samenbrengen uit de landen waar gij verstrooid
zijt, en zal u het land Israël geven. 18 Ze zullen
daar terugkeren, en al zijn gruwelen en zijn
schandgoden daaruit verwijderen. 19 Dan zal Ik
hun een nieuw hart schenken, een nieuwe geest
in hun binnenste leggen, het stenen hart uit hun
lichaam nemen en hun een hart van vlees geven,
20 opdat zij mijn wetten mogen opvolgen en mijn
geboden nauwkeurig onderhouden. Zo zullen
zij mijn volk, en zal Ik hun God zijn. 21 Maar
zij daar, wier hart aan hun gruwelen en hun
schandgoden gehecht is: hun gedrag zal Ik op
hun eigen hoofd doen komen, zegt Jahweh, de
Heer. 22 Toen sloegen de cherubs hun vleugelen
uit, en stegen van de grond omhoog gelijktijdig
met de wielen, terwijl de heerlijkheid van Israëls
God boven op hen stond. 23 Zo trok de heerli-
jkheid van Jahweh weg uit de stad, en ging op de
berg staan, die oostelijk van de stad is gelegen.
24 Mij echter hief een geest omhoog, en bracht
mij in goddelijke visioenen naar de bannelingen
in Chaldea, waar het visioen, dat ik aanschouwd
had, verdween. 25 Daar verkondigde ik aan de
ballingen alles wat Jahweh mij had laten zien.



Ezechiel 12:1 xxiii Ezechiel 12:11

12
1 Het woord van Jahweh werd tot mij gericht:

2 Mensenkind, ge woont midden onder een
onhandelbaar ras, dat ogen heeft om te kijken
maar niet ziet, oren om te horenmaar niet hoort;
want het is een onhandelbaar ras. 3 Daarom,
mensenkind, moet ge overdag, onder hun ogen,
aanschaffen, wat men bij een verbanning nodig
heeft. Verhuis onder hun ogen van uw woon-
plaats naar een ander oord; misschien erkennen
ze dan, wat voor onhandelbaar ras ze zijn.
4 Overdag moet ge uw pak, de uitrusting voor
een verbanning, onder hun ogen naar buiten
brengen, en bij avond zelf zo opvallend mogelijk
vertrekken, als iemand die in ballingschap ges-
tuurd wordt; 5 hak voor hun ogen een gat in
de muur, en ga er doorheen. 6 Neem voor hun
ogen uw pak op de schouder, en vertrek in het
donker met bedekt gelaat, zodat ge de grond niet
ziet; want Ik maak u tot een voorteken voor
Israëls huis. 7 Ik deed, zoals mij bevolen was;
overdag bracht ik mijn pak, de uitrusting voor
een verbanning, naar buiten, en bij avond hakte
ik met geweld een gat in de muur; ik vertrok
in het donker voor hun ogen, met het pak op
mijn schouder. 8 De volgende morgen kwam
het woord van Jahweh tot mij: 9 Mensenkind,
heeft het huis van Israël, dat onhandelbare ras,
u niet gevraagd: Wat doet ge daar? 10 Spreek
tot hen: Dit zegt Jahweh, de Heer: Dit pak is
de vorst in Jerusalem, met heel het huis van
Israël, dat binnen zijn muren woont! 11 Spreek:
Ik ben een voorteken voor u: zoals ik gedaan
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heb, zo zal met hen gebeuren; in ballingschap, in
gevangenschap zullen ze gaan! 12De vorst, die in
hun midden woont, zal zijn pak op de schouder
dragen, en in het donker vertrekken; men zal
een gat in de muur hakken, om hem door te
laten, en hij zal zijn gelaat bedekken, zodat
zijn ogen de grond niet zien. 13 Mijn jachtnet
werp Ik over hem heen, houd hem in mijn strik
gevangen en zal hem naar Babel brengen, naar
het land der Chaldeën, zonder dat hij het ziet;
dáár zal hij sterven. 14En allen die tot zijn gevolg
behoren, zijn lijfwacht en al zijn troepen, zal Ik
verstrooien over alle windstreken, en het zwaard
achter hen trekken. 15 Zo zullen ze erkennen,
dat Ik Jahweh ben! En als Ik ze over de volken
verstrooid heb, en over de landen verspreid,
16dan zal Ik enkelen van diemannen aan zwaard
en hongersnood en pest ontrukken, om ze van
al hun gruwelen te laten vertellen onder de
volken waar ze komen. Zo zullen ze erkennen,
dat Ik Jahweh ben! 17 Het woord van Jahweh
werd tot mij gericht: 18 Mensenkind, uw brood
moet ge al bevend eten, en het water drinken
onder siddering en angst. 19 Dan moet ge tot de
bevolking zeggen: Zo spreekt Jahweh, de Heer,
tot de bewoners van Jerusalem, tot Israëls grond:
Hun brood zullen ze eten met angst, en het water
drinken in ontzetting; want hun land ligt van
zijn overvloed beroofd om de misdaad van al
zijn bewoners. 20Uw dichtbevolkte steden zullen
verwoest worden, en het land zal een wildernis
zijn. Zo zult ge erkennen, dat Ik Jahweh ben.
21 Het woord van Jahweh werd tot mij gericht!
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22Mensenkind, wat is dat toch voor een gezegde
bij u in het land Israël: “De tijd verstrijkt, geen
enkele profetie komt uit!” 23 Daarom moet ge
hun zeggen: Zo spreekt Jahweh, de Heer! Ik
maak een eind aan zo’n gezegde; men zal het
in Israël niet meer gebruiken! Zeg liever tot hen:
“De tijd is daar, en elke profetie wordt waar!”
24 In het huis van Israël zal geen loze profetie of
een valse voorspelling meer voorkomen. 25Want
Ik, Jahweh, zal spreken; alwat Ik zeg, wordt zon-
der uitstel vervuld. Waarachtig, onhandelbaar
ras, in úw dagen zal Ik mijn woord verkondigen
en vervullen, zegt Jahweh, de Heer. 26Het woord
van Jahweh werd tot mij gericht: 27Mensenkind,
ge ziet, hoe het huis van Israël beweert: Het
gezicht, dat die man daar schouwde, duurt een
eeuwigheid nog; hij profeteert voor de verre
toekomst! 28 Daarom moet ge hun zeggen:
Zo spreekt Jahweh, de Heer! Geen van mijn
woorden wordt uitgesteld; elk woord, dat Ik
verkondig, zal in vervulling gaan, zegt Jahweh,
de Heer.

13
1 Het woord van Jahweh werd tot mij gericht!

2 Mensenkind, profeteer tegen de profeten van
Israël, en zeg tot hen, die eigenmachtig pro-
feteren: Luistert naar het woord van Jahweh;
3 dit zegt Jahweh, de Heer! Wee de dwaze
profeten, die hun inbeelding nalopen, zonder
dat ze iets hebben gezien! 4 Als vossen op de
puinhopen, zo zijn uw profeten, Israël! 5 Gij
zijt niet in de bres gesprongen, hebt geen muur
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rond het huis van Israël opgetrokken, opdat het
staande zou blijven in de strijd op de dag van
Jahweh. 6 Loze zieners en valse voorspellers
zijn het; ze roepen “godsspraak van Jahweh”,
terwijl Jahweh ze niet gezonden heeft; en dan
verwachten ze nog, dat Hij het woord zal
vervullen! 7 Hebt ge soms geen loos gezicht
aanschouwd en geen valse voorspelling gegeven,
toen ge riept “godsspraak van Jahweh”, zonder
dat Ik gesproken had? 8 Daarom, zegt Jahweh,
de Heer: Omdat ge leugens voorspeld en een
waanbeeld geschouwd hebt, daarom zal Ik u
treffen, zegt Jahweh, de Heer. 9 Neerkomen zal
mijn hand op de profeten, die een waanbeeld
schouwden en leugens voorspelden; in de kring
van mijn volk worden ze niet toegelaten, in
het boek van Israëls huis niet ingeschreven, op
Israëls grondgebied komen ze niet. Zo zult ge
erkennen, dat Ik Jahweh ben. 10 Juist omdat
ze mijn volk misleid hebben, door “Vrede” te
roepen, terwijl het geen vrede was, en toen men
een muur had gebouwd, die zowaar met kalk be-
pleisterden, 11 daarom moet ge tot die kalkstrijk-
ers zeggen: Hij zal vallen; een regenvlaag komt,
de hagelstenen slaan neer, een windhoos breekt
los! 12 En als de muur is ingezakt, zal men u dan
niet vragen: Waar is de kalk, die gij erop hebt
gestreken? 13 Waarachtig, zo spreekt Jahweh,
de Heer: Ik zal in mijn woede een stormwind
ontketenen, in mijn toorn een regenvlaag neer-
jagen, in mijn drift zullen hagelstenen vallen en
alles vernielen. 14 Verwoesten zal Ik de muur,
die ge met kalk bepleisterd hebt; ter aarde laat Ik
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hem storten; zijn onderbouw wordt blootgelegd
en zakt ineen, en gij wordt eronder verpletterd!
Zo zult ge erkennen, dat Ik Jahweh ben! 15 Mijn
woede zal Ik op de muur gaan koelen, maar
ook op hen, die hem met kalk bepleisterden.
Dan zal Ik vragen: Waar is de muur; waar zijn
ze, die hem bepleisterden; 16 waar de profeten
van Israël, die over Jerusalem profeteerden,
die vrede voor haar schouwden, terwijl het
geen vrede was? Zo spreekt Jahweh, de Heer.
17Mensenkind, vestig uw blikken op de dochters
van uw volk, die eigenmachtig profeteren; ge
moet tegen haar profeteren 18 en zeggen: Zo
spreekt Jahweh, de Heer! Wee haar, die om
zielen te vangen, toverstrikken naaien om ieders
handgewricht, en sluiers draaien om het hoofd
van groot en klein. Denkt ge de zielen van mijn
volk te verstrikken, en uw eigen zielen in leven
te houden? 19 Ge hebt Mij bij mijn volk ontwijd
voor een handvol gerst en voor een paar korsten
brood, door zielen te doden die niet mochten
sterven, en zielen in leven te houden, die niet
mochten leven, door mijn volk te misleiden,
dat naar leugens luistert. 20 Daarom spreekt
Jahweh, de Heer: Ik kom op uw toverstrikken
af, waarmee ge de zielen als vogels vangt; Ik
ruk ze af van uw armen, en laat de zielen, die
gij jaagt, als vogels vrij; 21 Ik ruk de sluiers van
u af, bevrijd mijn volk uit uw macht, en laat
het niet langer als wild in uw macht zijn. Zo
zult ge erkennen, dat Ik Jahweh ben! 22 Omdat
ge met leugens het hart van den rechtvaardige
opschrikt, dien Ik niet wil verschrikken, en
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de handen van den zondaar stijft, opdat hij
zich niet bekeert van zijn slecht gedrag en in
leven blijft: 23 daarom zult ge geen waanbeeld
meer schouwen of leugens voorspellen, en zal
Ik mijn volk uit uw macht bevrijden. Zo zult ge
erkennen, dat Ik Jahweh ben!

14
1 Eens kwamen enigen van Israëls oudsten

naar mij toe; en toen ze voor mij zaten,
2 werd het woord van Jahweh tot mij gericht:
3Mensenkind, deze mensen dragen hun schand-
goden hoog in het hart, en ze houden de ogen
niet af van wat hen tot zonde prikkelt; en
zou Ik Mij dan door hèn laten ondervragen?
4 Spreek daarom tot hen en zeg hun: Zo spreekt
Jahweh, de Heer! Alwie uit het huis van Israël
zijn schandgoden hoog in het hart draagt, en
zijn ogen niet afhoudt van wat hem tot zonde
prikkelt, en dan toch naar den profeet durft
lopen: dien zal Ik, Jahweh, van antwoord dienen,
ondanks zijn talrijke schandgoden; 5 om het
hart te wonden van Israëls huis, van allen, die
voor hun schandgoden van Mij zijn weggelopen.
6 Daarom moet ge tot het huis van Israël zeggen:
Zo spreekt Jahweh, de Heer! Bekeert u, komt
terug van al uw schandgoden, wendt uw gelaat
af van al uw gruwelen. 7 Want alwie uit Israëls
huis, of van de vreemdelingen die in Israël
verblijven, zich van Mij afwendt, zijn schandgo-
den hoog in het hart draagt, en zijn ogen niet
afhoudt van wat hem tot zonde prikkelt, en dan
toch naar den profeet durft lopen, om hem naar
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Mij te ondervragen:dien zal Ik, Jahweh, zelf van
antwoord dienen! 8 Zo iemand zal Ik in het oog
blijven houden, hem stellen tot een voorbeeld
en spreekwoord, en hem uit de kring van mijn
volk verbannen. Zo zult ge erkennen, dat Ik
Jahweh ben! 9 En mocht de profeet zich laten
verleiden, om zelf een uitspraak te doen, dan
heb Ik, Jahweh, dien profeet verleid. Ik zal mijn
hand tegen hem uitstrekken, en hem uit de kring
van mijn volk Israël verstoten. 10 Beiden zullen
zij schuldig zijn: de vrager zal even schuldig
zijn als de profeet. 11 Zo zal het huis van Israël
niet langer van Mij afdwalen, en zich door al
zijn wandaden niet langer bezoedelen; maar zij
zullen Mij een volk, en Ik voor hen een God zijn,
spreekt Jahweh, de Heer. 12 Dit woord van Jah-
wehwerd tot mij gericht: 13Mensenkind, gesteld:
een land heeft door trouweloze afval tegen Mij
gezondigd, en Ik strek mijn hand ertegen uit,
breek er de broodstok, zend er hongersnood
heen, en verdelg er mens en vee; 14 en gesteld
ook, dat deze drie mannen er zouden wonen:
Noë, Daniël en Job; dan zouden zij, maar ook
zij alleen, door hun rechtvaardigheid hun leven
redden, zegt Jahweh, de Heer! 15 Of Ik laat
wilde dieren op dat land los, die het ontvolken,
en het wordt zó eenzaam, dat uit vrees voor
de dieren niemand het durft betreden; 16 en
die drie mannen zouden er wonen: zowaar Ik
leef, zegt Jahweh, de Heer, geen zoon of dochter
zouden ze redden; zij alleen zouden ontkomen,
en het land zou een wildernis worden. 17 Of Ik
kom met een zwaard op dat land af, en roep:
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“Zwaard, trek door het land!” en Ik vaag er
mens en dier uit weg; 18 en die drie mannen
zouden er wonen: zowaar Ik leef, zegt Jahweh,
de Heer, geen zoon of dochter zouden ze redden;
zij alleen zouden ontkomen. 19 Of Ik laat een
pest op dat land los en stort er mijn bloedige
gramschap op uit, om mens en dier eruit te
verdelgen; 20 en Noë, Daniël en Job zouden
er wonen: zowaar Ik leef, spreekt Jahweh, de
Heer, geen zoon of dochter zouden ze redden;
zij alleen zouden om hun rechtvaardigheid hun
leven behouden. 21 Want dit zegt Jahweh, de
Heer: Als Ik echter mijn ergste strafgerichten:
zwaard, hongersnood, wilde dieren en pest op
Jerusalem heb losgelaten, om er mens en dier
uit te verdelgen, 22 dan zal er toch een rest uit
overblijven, die zonen en dochters meebrengt
en naar u toe komt. Als ge dan hun gedrag en
hun gedoe aanschouwt, zult ge berusten in het
kwaad, dat Ik Jerusalem aandeed, in alles wat Ik
het heb berokkend. 23 Zij zullen u doen berusten,
als ge hun gedrag en hun gedoe aanschouwt;
en ge zult erkennen, dat Ik niet zonder reden
gedaan heb, wat Ik daar deed, spreekt Jahweh,
de Heer.

15
1 Het woord van Jahweh werd tot mij gericht:

2Mensenkind, wat heeft het hout van de wijnstok
voor Op ander rankendragend gewas Onder de
bomen van het woud? 3 Kan men zijn hout soms
gebruiken, Om het tot iets te verwerken? Kan
men er een pin van maken, Om er iets aan op
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te hangen? 4 En als het als brandstof in het
vuur is geworpen, De vlam de beide einden heeft
verteerd, Het middenstuk is verkoold: Zal het
dan nog ergens voor deugen? 5 Neen, toen het
nog gaaf was, Was het al voor niets te gebruiken;
Maar nu het vuur het verteerd en verkoold heeft,
Zou het nu nog ergens voor dienen? 6 Daarom,
zegt Jahweh, de Heer, zoals met het hout van
de wijnstok onder de bomen van het woud, dat
Ik als brandstof in het vuur heb geworpen, zo
handel Ik ook met de bewoners van Jerusalem!
7 Ik zal ze in het oog blijven houden; en al zijn
ze ook aan het vuur ontsnapt, toch zal het vuur
hen verteren. Zo zult ge erkennen, dat Ik Jahweh
ben. Als Ik ze in het oog blijf houden, 8 maak
Ik het land tot een steppe; want ze hebben hun
trouw gebroken, zegt Jahweh, de Heer.

16
1 Het woord van Jahweh werd tot mij gericht:

2 Mensenkind, ge moet Jerusalem haar gruwel
doen kennen 3 en zeggen: Zo spreekt Jahweh,
de Heer, tot Jerusalem! Uw land van afkomst
en geboorte is Kanaän; uw vader was een
Amoriet, uw moeder een Hittiet. 4 Op deze
manier zijt ge ter wereld gekomen: Toen ge
geboren werdt, heeft niemand uw navelstreng
afgeknipt, of u met water schoongewassen; met
zout werdt ge niet ingewreven, niet in doeken
gewikkeld. 5Geen oog ontfermde zich over u, om
uit medelijden u een van die zorgen te wijden.
Neen, op de dag van uw geboorte werdt ge te
vondeling gelegd op het vrije veld, omdat men
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uw leven niets waard vond. 6 Toen kwam Ik u
voorbij, en zag u spartelen in uw bloed. Ik sprak
tot u, terwijl ge met bloed waart besmeurd: Blijf
leven! 7 fris als een veldbloem maakte Ik u. Ge
groeide op en werdt groot; ge bereikte de leeftijd
der stonden: uw borsten waren ontwikkeld, uw
haar begon te groeien; maar ge waart nog altijd
bloot en naakt. 8 Weer kwam Ik langs u, en
bemerkte, dat de tijd der liefde voor u was
gekomen; Ik spreidde mijn mantelslip over u uit,
en bedekte uw schaamte. Ik zwoer u trouw, en
sloot een verbond met u, zegt Jahweh, de Heer;
zo werdt gij de mijne! 9 Ik wies u met water,
spoelde uw bloed van u af, en zalfde u met olie;
10 Ik deed u bonte kleren aan, gaf u schoeisel
van het fijnste leder, bond u een hoofddoek om
van damast, hulde u in een sluier van zijde.
11 Ik smukte u met sieraden, deed armbanden
aan uw polsen, een snoer om uw hals; 12 Ik gaf
u een ring door uw neus en hangers aan uw
oren een prachtige kroon op uw hoofd. 13 Zo
waart ge getooid met goud en zilver; uw kleren
waren van damast en zijde en bonte weefsels.
Het fijnste meel en honing en olie mocht ge eten.
Ge werdt een stralende schoonheid, geschikt
voor het koningschap! 14 Van uw schoonheid
ging een roep uit onder de volken, want die
was volmaakt door de opschik, waarmee Ik u
begiftigd had, spreekt Jahweh, de Heer! 15 Maar
ge werdt vrijmoedig met uw schoonheid, en uw
gevierdheid hadt ge veil. Iedereen, die voorbij
kwam, hebt ge uw lust getoond, aan hem u
overgegeven. 16 Ge hebt uw kleren misbruikt,
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om er bonte hoogten van te maken: daarop
hebt ge de deerne gespeeld, onbeschaamd en
onbevreesd. 17 Ge hebt uw sieraden gehaald, het
goud en zilver, dat Ik u had geschonken; ge hebt
er mannenbeelden van gemaakt, en daarmee
ontucht bedreven. 18Ge hebt uw bonte gewaden
genomen, en ze daarmee bekleed; mijn olie en
wierook hebt ge er voor neergezet. 19Het voedsel
dat Ik u gegeven had, het fijnste meel, olie en
honing, die Ik u tot spijs had geschonken, hebt
ge hun aangeboden tot een liefelijke offergeur:
zo was het, spreekt Jahweh, de Heer. 20 Zelfs
hebt ge de zonen en de dochters, die ge Mij
geschonken hadt, niet gespaard, maar ze hun ten
offer gebracht, opdat zij ze konden verslinden.
Was uw ontucht nog niet erg genoeg, 21 dat ge
mijn zonen moest slachten, ze door het vuur
deedt gaan, en ze zo hebt opgeofferd? 22 Nooit
hebt ge bij al die gruwelen en ontucht eens
teruggedacht aan de dagen van uw jeugd, toen
ge naakt waart en ontbloot, en in uw bloed lag
te trappelen. 23 Na al die boosheid: wee u,
wee u! spreekt Jahweh, de Heer: 24 hebt ge
u een bordeel gebouwd, en uw kraam geopend
in elke straat; 25 op elke straathoek hebt ge uw
kraam gebouwd, uw schoonheid onteerd, aan
elken voorbijganger u aangeboden, en voort-
durend ontucht gepleegd. 26 Ge hebt ontucht
bedreven met de Egyptenaren, uw geile buren;
voortdurend hebt ge ontucht gepleegd, om Mij
te tergen. 27 Zie, toen strekte Ik mijn hand al
naar u uit, Ik kortte uw erfdeel in, en gaf u
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over aan de haat van uw vijandinnen, aan de
Filistijnse meisjes, die zich schaamden over uw
schandelijk gedrag. 28 Daarna hebt ge u aan de
Assyriërs vergooid, omdat ge nog niet bevredigd
waart; ook met hen hebt ge ontucht bedreven,
en ge kondt er maar niet genoeg van krijgen.
29 Zonder ophouden hebt ge ontucht bedreven
met het handelsland Chaldea, maar ook daar
werdt ge niet bevredigd. 30 Hoe heftig was
uw hartstocht, zegt Jahweh, de Heer, dat ge dit
alles, dit gedoe van een onbeschaamde deerne,
volhieldt, 31 dat ge uw bordeel hebt gebouwd
op elke straathoek, aan elke weg uw kraam
hebt geopend, en toch geen echte deerne waart,
die het enkel voor geld doet. 32 O overspelige
vrouw, in plaats van uw eigen man neemt ge
vreemden; 33 en terwijl men aan alle deernen
een vergoeding geeft, hebt gij geschenken aan al
uw minnaars uitgedeeld: ge hebt ze omgekocht,
om van alle kanten met ontuchtige bedoelingen
tot u te komen. 34 Ge deedt juist het omgekeerde
van de andere vrouwen: ge waart een deerne,
maar men behoefde u niet achterna te lopen; gij
gaaft geschenken, maar u werd geen vergoeding
gegeven; juist het omgekeerde hebt ge gedaan!
35 Daarom deerne, luister naar het woord van
Jahweh! 36 Dit zegt Jahweh, de Heer: Omdat
ge voor uw minnaars en voor al uw gruwelijke
schandgoden in uw ontucht uw schaamte ont-
bloot en uw naaktheid onthuld hebt, en het bloed
van uw zonen aan hen hebt geofferd, 37 daarom
breng Ik al uw minnaars bijeen, voor wie ge
zo lief waart; zowel hen die ge bemind hebt,
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als hen die ge hebt achtergesteld. Ik breng ze
van alle kanten rond u samen, om voor hen
uw schaamte te onthullen, zodat ze u in heel
uw naaktheid kunnen aanschouwen! 38 Ik zal
aan u het vonnis voltrekken van een vrouw, die
trouw breekt en bloed vergiet, en zo mijn toorn
en jaloezie op u koelen. 39 Ik zal u aan hen
overleveren; zij zullen uw bordeel afbreken, uw
kramen omvertrekken, u de kleren van het lijf
rukken, uw sieraden afnemen, en u naakt en
bloot laten liggen. 40 Zij zullen een vergadering
over u houden, u met keien stenigen, en met
hun zwaard u in stukken houwen. 41 Dan
steken ze uw huizen in brand, en zullen ten
aanschouwen van talrijke vrouwen het vonnis
aan u voltrekken. Zo maak Ik een einde aan
uw ontucht, en zult ge geen geschenken meer
uitdelen! 42 Ik zal mijn woede op u koelen,
mijn jaloezie op u stillen, en Ik zal voldaan
zijn en niet meer ontstemd. 43 Omdat ge nooit
eens terugdacht aan de dagen van uw jeugd,
maar Mij door dat alles hebt blijven prikkelen,
daarom zal ook Ik uw gedrag op uw hoofd laten
neerkomen, spreekt Jahweh, de Heer, en zult
ge bij al uw gruwelen tenminste geen ontucht
meer doen! 44 Zie, elke spreukendichter past
op u het gezegde toe: Zo moeder, zo dochter!
45 Een echte dochter zijt ge van uw moeder, die
haar man en haar kinderen verliet; ge zijt het
evenbeeld van uw zusters, die niets om haar
man en om haar kinderen gaven. Uw moeder
was een Hittiet, uw vader een Amoriet. 46 Uw
oudste zuster, die aan uw linkerhand woont, is
Samaria met haar dochters; uw jongste zuster,
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die aan uw rechterhand woont, is Sodoma met
haar dochters. 47Ge hebt u niet tevreden gesteld,
in haar voetspoor te treden, en gruwelen als zij
te bedrijven: heel uw gedrag was stuitender nog
dan het hare! 48 Zo waar Ik leef, zegt Jahweh,
de Heer: Uw zuster Sodoma met haar dochters
heeft het zo bont niet gemaakt als gij met uw
dochters. 49Dit was enkel de zonde van Sodoma,
uw zuster: zij met haar dochters leden aan
overmoed, aan zwelgerij en zorgeloze rust; den
misdeelde en behoeftige ondersteunden zij niet;
50 ze waren hovaardig, en bedreven gruwelen
in mijn ogen. Toch heb Ik ze verstoten, zoals
ge gezien hebt. 51 Ook Samaria heeft nog niet
de helft misdaan van wat gij hebt bedreven.
Ge hebt veel erger gruwelen bedreven dan zij
beiden, en door uw stuitend gedrag uw zusters
nog in een gunstig daglicht geplaatst. 52 Draag
dan ook gij uw schande, gij die voor uw zusters
in de bres zijt gesprongen; want door uw veel
zwaardere zonden zijn zij bij u vergeleken on-
schuldig. Schaam u dus en draag uw schande,
dat ge uw zusters nog verontschuldigt. 53 Ik zal
haar lot ten beste keren: het lot van Sodoma
met haar dochters, en het lot van Samaria met
haar dochters, 54 opdat ge uw schande moogt
dragen en u moogt schamen over al wat ge
misdreven hebt, en gij die beiden berusting
kunt brengen. 55 Uw zuster Sodoma zal met
haar dochters in haar vroegere staat worden
hersteld, en Samaria zal met haar dochters
terugkeren tot haar vroegere toestand. 56 Was
uw zuster Sodoma niet tot een schimpwoord op
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uw lippen, ten tijde van uw overmoed, 57 voordat
uw schaamte ontbloot werd? Nu zijt ge net als
zij de spot der vrouwen van Edom met heel zijn
omgeving, de spot der Filistijnse vrouwen, die
van alle kanten u honen. 58 Uw ontucht en uw
schanddaad, ge zult ze dragen, zegt Jahweh, de
Heer. 59 Zo spreekt Jahweh, de Heer: Eerst als
Ik met u gedaan heb, zoals gij met Mij hebt
gedaan: met u, die de eed zo gering acht, dat
ge het verbond hebt verbroken: 60 dan zal Ik het
verbond weer gedenken, dat Ik in uw jeugd met
u aanging, en zal Ik een eeuwigdurend verbond
met u sluiten. 61 Dan zult ge met schaamte
terugdenken aan uw gedrag, als Ik uw oudere
zusters met uw jongere zusters neem, en ze u
tot dochters geef, zonder het aan u verplicht te
zijn. 62 Ik zal mijn verbond met u aangaan, en
gij zult erkennen, dat Ik Jahweh ben; 63 opdat ge
tot inkeer komt en bloost, en van schaamte geen
woord durft zeggen, als Ik u alles vergeef wat ge
misdreven hebt, zegt Jahweh, de Heer.

17
1 Het woord van Jahweh werd tot mij gericht:

2 Mensenkind, geef aan het huis van Israël een
raadsel op, draag het een gelijkenis voor 3 en
zeg: Zo spreekt Jahweh, de Heer! De grote arend
met brede vleugels En lange wieken, Dik in de
veren en bontgekleurd, Vloog naar de Libanon.
Hij knakte de kruin van de ceder, 4 De top van
zijn takken brak hij af; Hij bracht dat naar een
handelsland, En zette het in een koopmansstad.
5Toen nam hij een spruit van het land, En plantte
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die op een zaaiveld, Zette hem op een waterrijke
plek, Plaatste hem aan de oever: 6 Om uit te
lopen en een wijnstok te worden Met brede
kroon, met korte stam; Zijn ranken moesten
naar hem zijn gekeerd, Zijn wortels onder hèm
blijven. 7 Maar er was nog een andere grote
arend, Met brede vleugels, dik in de veren; En
zie, die wijnstok strekte zijn wortels naar hem
uit, En boog zijn ranken naar hem toe, Opdat
hij hem bevochtigen zou, Meer dan het bed,
waarop hij geplant was. 8 Toch was hij geplant
op goede grond, aan rijkelijk water, Om loten
te schieten, vruchten te dragen, Een pracht van
een wijnstok te worden. 9 Zeg, zal hij gedijen, zo
spreekt Jahweh, de Heer; Zullen zijn wortels niet
uitgerukt worden, Zijn vruchten niet worden
afgesneden, Zodat zijn frisse loof geheel verdort?
10Nog staat hij geplant, maar zal hij gedijen? Als
een Oostenwind hem verzengt, Zal hij dan niet
geheel verdorren Op het bed, waarop hij geplant
is? 11Het woord van Jahwehwerd tot mij gericht:
12Vraag eens aan het onhandelbare ras: Begrijpt
ge niet, wat dat betekent? Verklaar dan: Zie,
de koning van Babel is naar Jerusalem gekomen:
zijn koning en groten heeft hij weggevoerd, en
ze met zich meegenomen naar Babel. 13 Toen
koos hij iemand van koninklijk geslacht, sloot
met hem een verbond, en verplichtte hem onder
ede. De voornaamsten van het land nam hij
mee, 14 opdat het een onbeduidend koninkrijk
zou zijn, niet in staat zich te verheffen, maar
dat zijn verbond zou naleven en het gestand
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doen. 15 Maar hij kwam tegen hem in opstand
door gezanten naar Egypte te zenden, om hem
paarden te geven en veel troepen. Zal hij
slagen? Zal iemand, die zo doet, ontkomen;
die het verbond heeft verbroken, ontsnappen?
16 Zo waar Ik leef, zegt Jahweh, de Heer: in
de woonplaats van den koning, die hem op de
troon verhief, maar wiens eed hij schond en
wiens verbond hij brak: midden in Babel zal
hij sterven. 17 Neen, Farao zal hem niet met
een grote krijgsmacht en een talrijk leger in
de strijd ondersteunen, als hij een wal heeft
aangelegd, verschansingen heeft gebouwd, en
vele mensenlevens opoffert. 18 Hij is meinedig
geworden door het verbond te breken. Zie, hij
heeft zijn hand erop gegeven, en toch doet hij dit
alles! Néén, hij zal niet ontkomen! 19 Daarom,
zegt Jahweh, de Heer: Zo waar ik leef, de bij
Mij gezworen eed die hij schond, en het voor Mij
gesloten verbond dat hij brak, zal Ik op zijn hoofd
doen neerkomen. 20 Mijn jachtnet werp Ik over
hem heen, en inmijn strik wordt hij gevangen; Ik
zal hem naar Babel brengen en daar vonnissen
voor de trouwbreuk, waardoor hij zich aan Mij
heeft vergrepen. 21 Al zijn keurtroepen in al
zijn legers zullen vallen door het zwaard; en
die ontsnappen, zullen naar alle windstreken
worden verstrooid. Zo zult ge erkennen, dat
Ik, Jahweh, gesproken heb. 22 Dit zegt Jahweh,
de Heer: Van de top des ceders zal Ik zelf een
takje plukken, Van de spits zijner takken een
tenger twijgje breken. Op een hoge en verheven
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berg zal Ik het planten, 23 Op Israëls hoogste
toppen zal Ik het zetten; Het zal loten schieten,
vrucht vormen, En groeien tot een geweldige
ceder. Daaronder zullen alle vogels rusten, Al
wat vleugels heeft, zal in de schaduw van zijn
takken nestelen. 24 En alle bomen van het veld
zullen erkennen, Dat Ik, Jahweh, een hoge boom
vernederd, Een lage boom verheven heb; Een
frisse boom verdroogd, Een dorre boom tot bloei
heb gebracht. Ik, Jahweh, heb gesproken, en zal
het doen!

18
1 Het woord van Jahweh werd tot mij gericht:

2 Hoe komt ge er toe, bij u op Israëls grond dit
puntdicht aan te halen: “De vaderen eten zure
druiven, maar de kinderen krijgen er stroeve
tanden van”? 3 Zowaar Ik leef, zegt Jahweh, de
Heer: laat niemand van u dit spotwoord nog ooit
in Israël gebruiken! 4 Zie, alle mensen zijn voor
Mij gelijk, vader en zoon zijn voor Mij gelijk;
alleen demens die zondigt, zal sterven! 5Gesteld,
dat iemand een rechtvaardige is: hij handelt
naar wet en recht; 6 op de bergen houdt hij geen
offermaal, naar de schandgoden van Israëls huis
slaat hij zijn ogen niet op; hij onteert de vrouw
van zijn medemens niet, hij heeft geen gemeen-
schap met een vrouw in haar stonden; 7 hij
zet niemand af, het onderpand, dat men hem
afstond, geeft hij eerlijk terug; hij eigent zich
andermans goed niet toe, deelt zijn voedsel met
den hongerige en verschaft den naakte kleding;
8 hij leent niet uit op woekerrente, en eist geen
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toeslag; hij onthoudt zich van onrecht, en doet
eerlijk uitspraak tussen twee partijen; 9 hij leeft
naar mijn voorschriften, en onderhoudt stipt
mijn geboden: zo iemand is rechtvaardig; hij
zal zeker in leven blijven, zegt Jahweh, de Heer.
10 Maar nu verwekt hij een onverlaat van een
zoon, die bloed vergiet, en die, ofschoon hij zelf
dit alles vermeed, in een of ander punt misdoet:
11 doordat hij wèl op de bergen een offermaal
houdt, en de vrouw van zijn evenmens onteert;
12 den misdeelde en den behoeftige afzet, zich
andermans goed toeëigent, een onderpand niet
teruggeeft, en naar de schandgoden zijn ogen
opslaat; die gruwelen bedrijft, 13 op woekerrente
uitleent en toeslag eist: zal die in leven bli-
jven? Neen, hij heeft al die wandaden bedreven,
dus zal hij zeker sterven; zijn bloed komt op
hem neer. 14 Maar nu verwekt hij een zoon,
die al het kwaad aanschouwt, dat zijn vader
gedaan heeft, maar daarvan afschrikt en dat
kwaad niet navolgt: 15 die op de bergen geen
offermaal houdt, zijn ogen niet opslaat naar de
schandgoden van het volk van Israël; de vrouw
van zijn evenmens niet onteert, 16 niemand
afzet, geen onderpand eist, zich andermans goed
niet toeëigent; zijn voedsel met den hongerige
deelt en den naakte kleding verschaft; 17 zijn
hand van onrecht afhoudt, geen woekerrente of
toeslag verlangt, mijn geboden onderhoudt en
naar mijn voorschriften leeft: zo iemand zal om
de schuld van zijn vader niet sterven; hij zal
zeker in leven blijven. 18 Maar zijn vader, die
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een afzetter was, andermans goed in beslag nam,
en onder mijn volk onbehoorlijke dingen deed,
die is om zijn schuld terecht gestorven. 19 Ge
zegt: “Waarom boet dan de zoon niet voor de
schuld van zijn vader?” Welnu, de zoon heeft
toch naar wet en recht gehandeld, en al mijn
voorschriften stipt onderhouden; hij zal zeker in
leven blijven! 20 Alleen de mens, die zondigt, zal
sterven; het kind hoeft niet te lijden onder de
schuld van den vader, en de vader hoeft niet te
boeten voor de schuld van het kind. Neen, den
rechtvaardige wordt zijn deugd vergolden, den
zondaar zijn ondeugd. 21 En wanneer een slecht
mens zich bekeert van zijn zondig verleden,
mijn voorschriften gaat onderhouden, en naar
wet en recht handelt: zo iemand zal zeker in
leven blijven; hij zal niet sterven. 22 Van zijn
vroegere wandaden zal hem niets toegerekend
worden, maar omwille van zijn rechtschapen
gedrag zal hij in leven blijven. 23 Of zou Ik
behagen scheppen in de dood van een zondaar,
zegt Jahweh, de Heer; en niet veel liever zien,
dat hij zijn wandel verbetert, en leeft? 24 Maar
als een rechtvaardige zijn deugd verlaat, en zich
even slecht gaat gedragen als de zondaar, zal
zo iemand dan in leven blijven? Neen, op zijn
rechtschapen verleden zal niet worden gelet;
maar hij zal sterven tot straf voor zijn ontrouw,
en om de zonden, die hij bedrijft. 25 Ge zegt
misschien: Dan is de weg des Heren niet recht!
Luister toch, huis van Israël: Is mijn weg niet
recht? Neen, úw wegen zijn krom! 26 Als een
rechtvaardige zijn deugd verlaat, en slecht gaat
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leven, dan sterft hij toch om het kwaad, dat hij
doet. 27 En als een zondaar zich bekeert van
zijn slecht verleden, en gaat leven naar wet en
recht, dan redt zo iemand zijn leven; 28 is hij tot
beter inzicht gekomen, en bekeert hij zich van
zijn zondig verleden, dan zal hij zeker in leven
blijven en niet sterven. 29 En dan zegt het huis
van Israël: De weg des Heren is niet recht! Zijn
mijn wegen niet recht, huis van Israël? Neen,
úw wegen zijn krom! 30Waarachtig, Ik zal ieder
van u naar zijn eigen gedrag oordelen, huis van
Israël, zegt Jahweh, de Heer. Bekeert u dus vlug
van al uw afdwalingen, dat ze geen oorzaak van
schuld worden. 31Werpt van u af de wandaden,
waarmee ge u bezondigd hebt; vormt een nieuw
hart en een nieuwe geest. Waarom zoudt ge
sterven, huis van Israël? 32 Want Ik vind geen
behagen in de dood van hem, die sterft, zegt
Jahweh, de Heer. Bekeert u dus en leeft!

19
1 Ge moet een klaagzang aanheffen over

de vorsten van Israël, en 2 zeggen: Wat
een prachtleeuwin was uw moeder Onder de
leeuwen; Liggend tussen haar jongen, Bracht
zij haar welpen groot. 3 Een van haar welpen
voedde zij op: Een echte jonge leeuw! Hij
leerde zijn prooi zoeken, Mensen verscheurde
hij. 4 Maar men riep volken tegen hem op, En
in hun kuil werd hij gevangen; Ze sleurden hem
met haken Naar het land van Egypte. 5 Toen zij
zag, dat haar wachten vergeefs, En haar hoop
was vervlogen, Koos zij een van haar welpen,
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Bestemde hem tot jonge leeuw. 6 Met leeuwen
ging hij samenleven: Een echte jonge leeuw! Hij
leerde zijn prooi zoeken, Mensen verscheurde
hij. 7 Hij maakte veel weduwen En ontvolkte
hun steden; Het land en zijn bewoners stonden
versteld Van zijn dreigend gebrul! 8Maar volken
spanden hem strikken Aan alle kanten; Wierpen
hun net over hem heen, In hun kuil werd hij
gevangen. 9 Ze zetten hem in een kooi, Sleurden
hem met haken voor Babels koning, de burchten
in, Opdat zijn gebrul niet meer zou worden
gehoord Op Israëls bergen. 10 Uw moeder stond
als een wingerd In uw wijngaard aan het water
geplant; Ze was bloeiend en vruchtbaar Door de
rijkdom van water. 11 Ze kreeg een krachtige
tak Tot konings-schepter, Wiens top zich tot in
de wolken verhief, Die opviel door zijn hoogte
en talrijke twijgen. 12 Maar in woede werd
zij uitgerukt, Op de grond geworpen. Een
oostenwind verdroogde haar: Haar vrucht viel
af. Haar krachtige tak verdorde: Het vuur
verslond hem. 13Nu staat ze geplant in de steppe,
In een streek van dorheid en dorst; 14 Er schoot
een vlam uit de tak, Die haar ranken en vruchten
verteerde. Nu heeft ze geen krachtige tak meer
over, Geen konings-schepter meer! Dit is een
klaaglied, dat men nog altijd jammert.

20
1 In het zevende jaar, op de tiende van de vijfde

maand, kwamen enigen van Israëls oudsten
Jahweh raadplegen. En toen zij voor mij zaten,
2 werd het woord van Jahweh tot mij gericht:
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3Mensenzoon, spreek Israëls oudsten toe, en zeg
hun: Zo spreekt Jahweh, de Heer! Komt ge Mij
soms raadplegen? Zo waar Ik leef, Ik laat Mij
door u niet raadplegen, zegt Jahweh, de Heer.
4Mensenkind, wilt ge hen vonnissen, wilt ge hen
vonnissen? Wijs hen dan op de gruwelen van
hun vaderen, en zeg hun: Zo spreekt Jahweh,
de Heer! 5 Toen Ik Israël uitverkoos, heb Ik
mijn hand opgestoken voor de kinderen van
Jakobs stam; Ik heb Mij aan hen geopenbaard
in het land van Egypte, en mijn hand voor hen
opgestoken met de woorden: Ik ben Jahweh, uw
God! 6 In die tijd heb Ik hun met opgestoken
hand beloofd, om ze uit Egypte te leiden naar een
uitgezocht land, dat droop van melk en honing:
de parel van alle landen. 7 En Ik sprak tot hen:
Laat een ieder zijn ogen van de gruwelbeelden
afhouden, en niemand verontreinige zich aan de
schandgoden van Egypte; Ik, Jahweh, ben uw
God! 8 Maar ze verzetten zich tegen Mij, en
wilden niet naar Mij luisteren: niemand hield
zijn ogen van de gruwelbeelden af, en ze lieten
de schandgoden van Egypte niet varen. Daarom
wilde Ik mijn toorn over hen uitstorten, mijn
woede op hen koelen midden in het land van
Egypte. 9Maar Ik deed het niet terwille van mijn
Naam, opdat die niet ontwijd zou worden in de
ogen van de volken, in wier midden zij woonden,
in wier bijzijn Ik Mij aan hen geopenbaard had,
om ze uit Egypte te leiden. 10 Dus leidde Ik
hen uit Egypte, en bracht hen in de woestijn.
11 Ik gaf hun mijn wetten en openbaarde hun
mijn geboden, die de mens moet onderhouden,
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om te blijven leven. 12 Ook gaf Ik hun mijn
sabbatten: het teken tussen Mij en hen, waaraan
zij zouden erkennen, dat Ik, Jahweh, het ben,
die hen heilig maak. 13 Maar het huis van
Israël verzette zich tegen Mij in de woestijn;
naar mijn wetten leefden ze niet; ze verachtten
mijn geboden, die de mens moet onderhouden
om te blijven leven, en mijn sabbatten hebben
ze schromelijk ontwijd. Daarom wilde Ik in de
woestijn mijn toorn over hen uitstorten, en ze
verdelgen. 14 Maar Ik deed het niet terwille van
mijn Naam, opdat die niet ontwijd zou worden
in de ogen van de volken, in wier bijzijn Ik hen
had weggeleid. 15Wel stak Ik in de woestijn mijn
hand tegen hen op, dat Ik ze niet zou brengen
in het land, dat Ik hun had toegedacht: dat
druipt van melk en honing, de parel van alle
landen; 16 omdat ze mijn geboden verachtten,
naar mijn wetten niet leefden, mijn sabbatten
ontwijdden, en hun hart aan hun schandgoden
gehecht was. 17 Maar Ik zag er van af, hen te
verdelgen; en zo heb Ik ze niet afgemaakt in
de woestijn. 18 Daarna sprak Ik in de woestijn
tot hun kinderen: Naar de wijze van uw ouders
moogt ge niet leven, aan hun gewoonten niet
vasthouden, en aan hun schandgoden u niet
verontreinigen. 19 Ik, Jahweh, ben uw God; leeft
volgens mijn wetten, onderhoudt nauwkeurig
mijn geboden, 20 houdt mijn sabbatten heilig, op-
dat ze een teken zijn tussen u en Mij, waaraan gij
erkent, dat Ik, Jahweh, uw God ben. 21Maar ook
de kinderen verzetten zich tegen Mij: ze leefden
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niet naar mijn wetten, ze hebben mijn geboden
veracht, die de mens moet onderhouden om
te blijven leven, en mijn sabbatten hebben ze
ontwijd. Daarom wilde Ik mijn toorn over hen
uitstorten, in de woestijn mijn woede op hen
koelen. 22 Maar Ik trok mijn hand terug, en
deed het niet terwille van mijn Naam, opdat
die niet ontwijd zou worden in de ogen der
volken, in wier bijzijn Ik hen uitgeleid had.
23 Wel stak Ik in de woestijn mijn hand tegen
hen op, om ze onder de volken te verstrooien
en ze over de landen te verspreiden; 24 omdat
zij mijn geboden niet opvolgden, mijn wetten
verachtten, mijn sabbatten ontwijdden, en hun
ogen aan de schandgoden van hun ouders bleven
gehecht. 25 Ook gaf Ik hun wetten, die niet goed
waren, geboden waarbij ze niet leven konden:
26 door hun geschenken, door hun overgave
van al wat de moederschoot opent, heb Ik hen
verontreinigd, opdat ze zelf versteld zouden
staan en erkennen, dat Ik Jahweh ben. 27 Spreek
daarom, mensenkind, tot het huis van Israël
en zeg: Zo spreekt Jahweh, de Heer! Ook
in een ander opzicht hebben uw vaderen Mij
gehoond door hun trouweloze afval. 28 Want
toen Ik hen naar het land had geleid, dat
Ik hun met opgestoken hand beloofd had te
geven, en ze al de hoge heuvels zagen en al
de schaduwrijke bomen, slachtten ze daar hun
offers, brachten daar hun ergerlijke geschenken,
ontstaken daar hun welriekend offervuur, en
plengden daar hun drankoffers. 29 En Ik sprak
tot hen: Wat moet die hoogte, waar gij heen
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gaat? Daarom heet die nu nog “bama”. 30 Zeg
daarom tot het huis van Israël: Zo spreekt
Jahweh, de Heer! Verontreinigt gij u soms
niet op dezelfde manier als uw vaderen; loopt
ook gij hun gruwelbeelden niet achterna; hebt
ge u niet aan al uw schandgoden tot de dag
van heden verontreinigd, 31 door uw gaven te
brengen en uw kinderen door het vuur te doen
gaan? En zou Ik mij dan door u laten raadplegen,
huis van Israël? Zowaar Ik leef, zegt Jahweh
de Heer, Ik laat Mij door u niet raadplegen!
32 Waarachtig: de verlangens van u zullen niet
worden bevredigd, van u die zegt: wij willen
hout en steen dienen, evenals de volken, evenals
de stammen van andere landen. 33 Zowaar Ik
leef, zegt Jahweh, de Heer; met krachtige hand,
met uitgestrekte arm en in vlagen van toorn
zal Ik u mijn macht doen gevoelen. 34 Ik zal u
wegvoeren uit de volken, en u samenbrengen
uit de landen waarover ge verstrooid zijt, met
krachtige hand, met uitgestrekte arm, en in vla-
gen van toorn. 35Naar de woestijn der volken zal
Ik u brengen, daar zal Ik u vonnissen van man
tot man. 36 Zoals Ik in de woestijn van Egypte
uw vaderen gevonnist heb, zo zal Ik u vonnissen,
zegt Jahweh, de Heer. 37Onder de knuppel zal Ik
u door laten gaan en tuchtigen. 38 Zo zal Ik uit
u verwijderen oproerlingen en kwaadwilligen;
uit het land waar ze als vreemden vertoeven,
zal Ik ze uitleiden, maar in het land van Israël
komen ze niet. Zo zult ge erkennen, dat Ik
Jahweh ben! 39Maar gij, huis van Israël, spreekt
Jahweh, de Heer: werpt al uw schandgoden
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weg, en luistert voortaan naar Mij. Dan zult ge
mijn heilige Naam met uw gaven en door uw
schandgoden niet meer ontwijden. 40 Want op
mijn heilige berg, op Israëls verheven top, zegt
Jahweh, de Heer, daar zal heel het huis van Israël
Mij dienen; daar zal Ik mijn vreugde aan hen
beleven, daar naar uw gaven verlangen, naar
uw eerstelingoffers met alles wat ge Mij toewijdt.
41 Als aan een welriekende geur zal Ik aan u
mijn vreugde beleven, als Ik u heb weggevoerd
uit de volken, en u heb samengebracht uit de
landen waarover gij verstrooid zijt; want zo zal
Ik door u mijn heiligheid bewijzen in de ogen der
volken. 42 Zo zult ge erkennen, dat Ik Jahweh
ben. En als Ik u op Israëls grondgebied heb
gebracht, in het land, dat Ik met opgestoken
hand aan uw vaderen beloofd heb, 43 dan zult ge
daar terugdenken aan uw gedrag en uw daden,
waardoor ge verontreinigd werdt; dan zal de
schande op uw gelaat te lezen staan om al uw
vroegere boosheid. 44 Zo zult ge, volk van Israël,
erkennen, dat Ik Jahweh ben, doordat Ik met u
gehandeld heb terwille van mijn Naam, en niet
volgens uw slecht gedrag en uw boze daden, zegt
Jahweh, de Heer. 45Het woord van Jahweh werd
tot mij gericht: 46 Mensenkind, wend uw gelaat
naar het zuiden, en laat uw woord kletteren
tegen het zuiden; profeteer tegen het woud in
het zuiden, 47 en zeg tot het woud in het zuiden:
Luister naar het woord van Jahweh! Zo spreekt
Jahweh, de Heer: Zie, Ik ga in u een vuur
ontsteken, dat al uw groene en dorre bomen
verteren zal. De laaiende vlam zal niet uitdoven;
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aller gelaat van zuid tot noord zal erdoor worden
geschroeid. 48 Zo zullen alle schepselen inzien,
dat Ik, Jahweh, het aangestoken heb! Neen,
geblust wordt het niet! 49 Maar ik sprak: Ach,
Heer Jahweh, ze zeggen van mij: hij spreekt ook
altijd in raadsels!

21
1 Toen werd dit woord van Jahweh tot mij

gericht: 2Mensenkind, richt dan uw gelaat naar
Jerusalem, en laat uw woorden kletteren tegen
hun heiligdom; profeteer tegen Israëls bodem,
3 en zeg tot het land van Israël: Zo spreekt
Jahweh, de Heer! Ik kom op u af; Ik trek mijn
zwaard uit de schede, en delg uit u weg zowel
goeden als kwaden. 4 Om uit u te verdelgen
zowel goeden als kwaden, daarom gaat mijn
zwaard uit de schede tegen alle schepselen van
zuid tot noord. 5 Dan zullen alle schepselen
erkennen, dat Ik, Jahweh, mijn zwaard uit de
schede heb getrokken! Neen, het gaat er niet
meer in terug! 6 Mensenkind. ge moet in hun
bijzijn gaan kreunen; kreunen alsof u de lenden
breken, alsof ge weeën lijdt. 7 En als ze u dan
vragen: Waarom kreunt ge? moet ge zeggen:
Over een tijding die komt, waardoor aller hart
het besterft, hun handen slap hangen, hun moed
versaagt, hun knieën knikken. Waarachtig, het
komt, het zal gebeuren, zegt Jahweh, de Heer!
8 Het woord van Jahweh werd tot mij gericht:
9 Menschenzoon, profeteer en zeg: Zo spreekt
Jahweh: Een zwaard, een zwaard is geslepen,
Een zwaard is gewet; 10 Om te slachten is het
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geslepen, Om te bliksemen is het gewet! Het
slaat onheelbare wonden, Het spot met elke
knuppel. 11 Het is geslepen, om het in de vuist
te vatten, Gewet, om het een moordenaar in
de hand te drukken. 12 Schreeuw en jammer,
mensenkind, Want het keert zich tegen mijn
volk, En tegen alle vorsten van Israël: Aan het
zwaard zijn ze vervallen, tegelijk met mijn volk!
13 Daarom, sla op uw heup, Want de proef is
genomen; En als de knuppel het begeeft, Het
zwaard doet het niet, zegt Jahweh, de Heer!
14 En gij, mensenkind, profeteer, En klap in uw
handen; Verdubbel het zwaard in tweeën en
drieën, Dat het een moordzwaard mag zijn! Het
grote moordzwaard suist om hen heen, 15 Opdat
aller hart het besterft, En tallozen vallen: Aan al
hun poorten heb Ik een slachtbank gezet! Gij
zwaard, gevormd om te bliksemen, En om te
slachten gewet, 16 Sla achteruit en naar rechts,
Naar voren, naar links. Waarheen uw snede
zich richt, 17 Klap ook Ik in mijn handen, En
koel Ik mijn woede: Ik, Jahweh, heb het gezegd!
18 Het woord van Jahweh werd tot mij gericht:
19 Mensenkind, leg twee wegen aan, waarlangs
het zwaard van Babels koning kan komen; van
één land moeten ze beiden uitgaan. Zet een
handwijzer aan het beginpunt van de weg naar
de stad. 20 Eén weg moet ge banen, waarlangs
het zwaard naar Rabba der Ammonieten komt;
en een andere weg, waarlangs het naar Juda
met haar middelpunt Jerusalem komt. 21 Want
de koning van Babel staat aan de tweesprong,
aan de kop der beide wegen, om een orakel
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uit te lokken. Hij schudt de pijlen, ondervraagt
de huisgoden, en bekijkt de lever. 22 In zijn
rechterhand heeft hij het lot “Jerusalem” gekre-
gen, en nu heft hij een moordgeroep aan, en
stoot hij de oorlogskreet uit, om aan de poorten
stormrammen te plaatsen, een wal op te werpen
en verschansingen te bouwen. 23 En ofschoon
het in hun ogen maar een loos orakel is: want
hùn zijn de heiligste eden; toch brengt het
hun schuld in herinnering, opdat ze gegrepen
worden. 24 Daarom, zegt Jahweh, de Heer: Daar
gij aan uw schuld hebt herinnerd, omdat uw
zonden openbaar zijn geworden en het slechte
in al uw daden aan de dag is gekomen, daarom
zult ge met de vuist gegrepen worden! 25 En
gij, verworpeling, misdadiger, vorst van Israël,
wiens tijd gekomen is, nu de schuld het toppunt
bereikt heeft: 26 Zo spreekt Jahweh, de Heer!
Weg met de diadeem en weg met de kroon!
Dat is het echte niet! Het lage omhoog; het
hoge omlaag! 27 Omkeer, omkeer, omkeer zal Ik
bewerken. Wee over haar! Zo zal ze blijven,
totdat Hij komt, die er recht op heeft; Hem zal
Ik ze geven. 28 Mensenkind, ge moet profeteren
en zeggen: Zo spreekt Jahweh, de Heer, over de
Ammonieten en hun schande: Een zwaard, een
zwaard is getrokken om te slachten, Gewet om
af te maken, gewet om te bliksemen: 29 Terwijl
men loze visioenen voor u schouwt, En valse
voorspellingen doet. Men zal het aan de hals der
verdoemden leggen, En van goddelozen: Wier
dag is gekomen, Nu de schuld haar toppunt
bereikt! 30 Keer terug naar uw steden, Naar de
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plek waar ge werdt geschapen; Want in het land
van uw oorsprong Zal Ik u richten! 31 Ik zal
u mijn woede laten voelen, Met mijn gloeiende
toorn op u blazen, U overleveren in de macht
van barbaren, Die verderf zullen smeden. 32Het
vuur zult ge tot brandstof dienen, Uw bloed zal
midden in uw land stromen, En niemand zal
meer aan u denken: Waarachtig, Ik, Jahweh. heb
het gezegd.

22
1 Het woord van Jahweh werd tot mij gericht:

2 Mensenkind, wilt ge vonnissen; wilt ge de
bloedstad vonnissen? Wijs haar dan op al haar
gruwelen, 3 en zeg: Zo spreekt Jahweh, de Heer!
O stad, die binnen haar muren bloed vergiet,
waardoor haar einde komt; en die tot eigen
verderf gruwelbeelden vervaardigt, waardoor
zij onrein wordt! 4 Door het bloed, dat ge
vergoten hebt, staat ge schuldig, en om de
gruwelbeelden, die ge vervaardigt, zijt ge onrein:
ge verhaast uw dagen en bespoedigt de tijd van
uw jaren! Daarom heb Ik u gemaakt tot het
mikpunt der volken, tot een bespotting voor alle
landen. 5 Van nabij en van verre bespot men
u; uw naam is geschandvlekt, uw verwarring
is groot. 6 Want zie: bij u zijn de vorsten
van Israël; en allen zijn er op uit, om bloed te
vergieten zoveel ze kunnen. 7 Vader en moeder
worden bij u geminacht, de vreemdeling wordt
in uw midden hardvochtig behandeld, wees en
weduwe verschopt men bij u. 8 Wat Mij heilig
is, acht ge gering, en mijn sabbatten hebt ge
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ontwijd! 9 Aanbrengers onder u loeren er op,
om bloed te vergieten! Op de bergen wordt bij
u gegeten, en schandelijke ontucht komt onder
u voor. 10 Men ontbloot bij u de schaamte des
vaders; die onrein is door stonden, verkracht
men bij u. 11 Bij u misbruikt de een de vrouw
van zijn naaste, onteert een ander zijn schoon-
dochter door bloedschande, verkracht een derde
zijn zuster, de eigen dochter van zijn vader.
12 Steekpenningen worden bij u aangenomen,
om bloed te vergieten; woekerwinst en toeslag
hebt ge geëist, en uw evenmens hebt ge afgezet;
maar Mij hebt ge vergeten, zegt Jahweh, de Heer!
13 Welnu, Ik klap in mijn handen over de vuile
winst die ge maakt, en over het bloed dat in uw
midden stroomt. 14 Zal uw hart het uithouden,
of zullen uw handen sterk genoeg zijn voor de
dagen, dat Ik aan u mijn vonnis voltrek? Ik
Jahweh heb het gezegd, Ik zal het doen. 15 Ik
ga u verstrooien onder de volken, u over de
landen verspreiden, een einde maken aan uw
onreinheid. 16 Zo zult ge door uzelf in de ogen
der volken worden onteerd, en zult ge erkennen,
dat Ik Jahweh ben! 17 Het woord van Jahweh
werd tot mij gericht: 18Mensenkind, het volk van
Israël is voor Mij een hoop slakken geworden;
allemaal slakken van koper en tin, van ijzer en
lood en van zilver, midden in de oven! 19Daarom
zegt Jahweh, de Heer: Omdat ge met u allen een
hoop slakken zijt geworden, ga Ik u ophopen
midden in Jerusalem. 20 Zoals men zilver en
koper, ijzer, lood en tin midden in een oven
dooreengooit, en er een vuur onder aanblaast
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om het te smelten, zo zal Ik in mijn toorn en
mijn woede u opeenhopen, u erin gooien en
smelten. 21 Ik ga u opeenhopen, en over u
het vuur van mijn toorn aanblazen, zodat ge
er midden in wordt gesmolten. 22 Zoals het
zilver in een oven gesmolten wordt, zo zult ge
binnen haar muren worden gesmolten, en zult
ge erkennen, dat Ik, Jahweh, mijn toorn over
u uitstort! 23 Het woord van Jahweh werd tot
mij gericht. 24 Mensenkind, zeg tot haar: Ge
zijt een land, waarop het niet heeft geregend,
en dat in de regentijd niet opgefrist werd.
25 Zijn vorsten verteren levende mensen als een
brullende, prooi zoekende leeuw; wat mooi en
kostbaar is nemen ze af, en vergroten het aantal
weduwen. 26 Zijn priesters verkrachten mijn
wet, en ontwijden wat Mij heilig is; tussen heilig
en profaan maken ze geen onderscheid, tussen
rein en onrein leren ze geen verschil, en voor
mijn sabbatten houden ze de ogen gesloten; zo
word Ik in hun midden onteerd! 27 Zijn prinsen
zijn er als prooizoekende wolven op uit, om
bloed te vergieten, om mensen in het verderf
te storten, om zich onrechtmatig te verrijken.
28 Zijn profeten bestrijken hen met kalk: loze
zieners en valse voorspellers, die zeggen: “Zo
spreekt Jahweh, de Heer”, terwijl Jahweh niet
gesproken heeft! 29 De burgers handelen hard-
vochtig, en eigenen zich andermans goed toe; zij
verschoppen den misdeelde en behoeftige, on-
derdrukken de vreemdelingen als rechtelozen.
30 Ik zocht onder hen naar een man, die de muur
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versperde, of tegenover Mij op de bres ging staan
ten gunste van het land, opdat Ik het niet zou
verwoesten, maar Ik vond er niet één. 31Nu stort
Ik mijn woede over hen uit, in mijn brandende
toorn reken Ik met hen af; hun gedrag zal Ik op
hun hoofden doen neerkomen, zegt Jahweh, de
Heer!

23
1 Het woord van Jahweh werd tot mij gericht:

2 Mensenkind, er waren eens twee vrouwen,
dochters van dezelfde moeder. 3 Toen ze nog
jong waren, pleegden ze al ontucht in Egypte;
daar bevoelde men haar borsten, daar werden
haar meisjesborsten betast. 4 De oudste heette
Ohola, haar zuster Oholiba. Zij werden de
mijnen, en schonken Mij zonen en dochters.
Samaria werd Ohola, Jerusalem Oholiba ge-
noemd. 5Ohola begon achter mijn rug ontuchtig
te worden: zij hunkerde naar haar minnaars,
naar Assjoer, de hovelingen 6 in purper gek-
leed; naar landvoogden en stadhouders, alle-
maal knappe jonge mannen, ruiters, hoog op
hun paarden. 7 Met hen allen, de keur van
de zonen van Assjoer, bedreef zij haar ontucht,
en zij onteerde zich aan de gruwelbeelden van
allen naar wie ze hunkerde. 8 Maar ook haar
ontucht met de Egyptenaren gaf ze niet op; want
die hadden al met haar geslapen, toen ze nog
jong was; die hadden haar meisjesborsten betast,
en aan haar hun lusten bevredigd. 9 Daarom
heb Ik haar overgeleverd in de macht van
haar minnaars, in de macht van de zonen van
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Assjoer, naar wie ze verlangd had. 10 Die
hebben haar schaamte ontbloot, haar zonen
en dochters meegenomen, en haarzelf met het
zwaard afgemaakt, zodat ze berucht werd bij
de vrouwen. Zo voltrok men haar vonnis.
11 Ofschoon haar zuster Oholiba het gezien had,
toonde ze haar lust nog brutaler, en was haar
ontucht nog erger dan die van haar zuster.
12 Ze hunkerde naar de zonen van Assjoer, de
landvoogden en stadhouders, de hovelingen in
volle wapenrusting gekleed, naar de ruiters,
hoog op hun paarden: allemaal knappe jonge
mannen. 13 En Ik zag dat ze onteerd werd, dat
beiden zich eender gedroegen. 14 Maar zij ging
in haar ontucht nog verder, toen ze mannen op
de wand gegrift zag: afbeeldingen van Chaldeën
met menie getekend, 15 met een gordel om hun
middel, met overhangende mutsen op het hoofd,
die allen op ridders geleken: zo zagen de zonen
van Babel eruit, wier geboorteland Chaldea is.
16 Toen ze dat had gezien, begon ze ook naar
hèn te hunkeren, en zond ze boden naar hen
toe, naar Chaldea. 17Toen kwamen de zonen van
Babel om met haar gemeenschap te houden; ze
onteerden haar door hun wellust, maar toen ze
onteerd was kreeg ze een afkeer van hen. 18 Nu
hing ze openlijk de deerne uit, en ontblootte
haar schaamte; Ik walgde van haar, zoals Ik ook
van haar zuster gewalgd had. 19 Talloze malen
pleegde ze ontucht, denkend aan de dagen van
haar jeugd, toen ze in Egypte al ontucht bedreef;
20 en ze verlangde naar hun zwelgers, die heet
zijn als ezels en driftig als hengsten. 21 Zo hebt
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ge volhard in de ontucht van uw jeugd, toen de
Egyptenaren uw borsten bevoelden, uw meisjes-
borsten betastten. 22 Daarom Oholiba, dit zegt
Jahweh, de Heer: Let op! De minnaars, van wie
ge een afkeer hebt, hits Ik tegen u op; van alle
kanten breng Ik ze naar u toe: 23 de zonen van
Babel en alle Chaldeën, Pekoed en Sjóa en Kóa
en alle zonen van Assjoer met hen: knappe jonge
mannen, allemaal landvoogden en stadhouders,
ridders en hovelingen, allemaal hoog op hun
paarden. 24 Met ratelende wagens en wielen en
met geweldige drommen komen ze naar u toe;
met schild, rondas en helm stellen ze zich tegen
u op. Ik zal hun het rechtsgeding voorleggen, en
door hun eigen vonnis zullen ze u richten. 25 Zo
zal Ik u mijn jaloezie laten voelen! Ze zullen
u kwaadaardig behandelen; uw neus en oren
snijden ze af, en wat er van u overblijft, wordt
neergesabeld; uw zonen en dochters nemen ze
mee, en wat er van u overblijft, wordt door het
vuur verteerd. 26 Ze rukken u de kleren van het
lijf, en nemen uw sieraden mee. 27 Zo zal Ik een
eind aan uw ontucht maken, en aan uw wellust
sinds de tijd van Egypte; ge zult uw ogen niet
meer tot hen opslaan, niet meer terugdenken
aan Egypte. 28 Want dit zegt Jahweh, de Heer:
Zie, Ik geef u over in de macht van hen die ge
haat, in demacht van hen, vanwie ge afkerig zijt;
29 die zullen u hun haat laten voelen; ze nemen
al uw bezittingen mee, en ze laten u achter,
naakt en bloot. Zo wordt uwwellustige schaamte
ontbloot, komt uw ontucht en uw wellust aan
het licht. 30 Dat zal men u aandoen om uw
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ontucht met volken, aan wier gruwelbeelden ge
u hebt onteerd. 31 Ge hebt het voorbeeld van uw
zuster gevolgd: dan geef Ik u ook haar beker
in de hand. 32 Dit zegt Jahweh, de Heer: De
beker van uw zuster zult ge drinken, de diepe
en wijde, die zóveel kan bevatten, die vol is van
kommer en wee. 33 Een beker van ontzetting en
verdelging is de beker van uw zuster Samaria;
34 ge zult hem drinken en uitslurpen, en op
zijn scherven zult ge knagen. Ge zult u de
borsten openrijten, het mikpunt zijn van spot en
hoon, want Ik heb gesproken, zegt Jahweh, de
Heer! 35 Daarom, zegt Jahweh, de Heer: omdat
ge Mij vergeten hebt, en Mij links hebt laten
liggen, moet ook gij de straf voor uw ontucht
en uw wellust ondervinden. 36 Jahweh sprak
tot mij: Mensenkind, wilt ge Ohola en Oholiba
vonnissen? Wijs haar dan op haar gruwelen.
37 Want zij hebben haar trouw gebroken, en
er kleeft bloed aan haar handen; met haar
gruwelbeelden hebben zij overspel bedreven, en
zelfs de kinderen die ze Mij hadden gebaard,
hebben ze hun tot spijs gebracht. 38 Ook dit
nog hebben ze Mij aangedaan: mijn heiligdom
hebben ze ontwijd, en mijn sabbatten ontheiligd.
39 Dezelfde dag dat ze haar kinderen voor de
gruwelbeelden offerden, kwamen ze naar mijn
heiligdom, om het te ontwijden. Waarachtig, zo
hebben ze in mijn huis gehandeld! 40 Ja, zelfs
stuurden ze om mannen, die van ver moesten
komen, en die al kwamen, zodra hun een bode
gestuurd werd. Voor hen hebt ge u gebaad,
uw ogen geschminkt, uw sieraden aangedaan.
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41Ge zijt op uw pronkbed gaan liggen, waarvoor
de tafel stond gedekt, waarop ge mijn wierook
en olie hebt gezet. 42 Dan zong men voor
haar met daverende stem, en bij mannen uit de
heffe des volks voegden zich dronkaards uit de
woestijn; die deden armbanden om haar polsen,
en zetten een prachtige kroon op haar hoofd.
43 Ik dacht: komen die overspelers nu aan die
verlepte hun lust bevredigen; want dat is ze
toch? 44 Ja, ze kwamen bij haar, zoals men
naar een deerne gaat, zo kwamen zij bij Ohola
en Oholiba, de ontuchtige vrouwen. 45 Maar de
rechtschapen mannen, die zullen over haar het
vonnis vellen van overspelige vrouwen, en het
vonnis van vrouwen, die bloed vergieten; want
ze zijn overspelige vrouwen, en er kleeft bloed
aan haar handen. 46 Want zo spreekt Jahweh,
de Heer: Roept tegen haar een volksvergadering
bijeen, en levert haar over, om mishandeld en
geplunderd te worden. 47 De hele menigte zal
haar met keien stenigen, en haar met zwaarden
in stukken houwen; haar zonen en dochters
zullen ze vermoorden, en haar huizen in brand
steken. 48 Zo zal Ik de ergernis uit het land doen
verdwijnen, en het zal voor alle vrouwen een les
zijn, om uw ontuchtig gedrag niet na te volgen.
49Men zal u uw ontucht laten voelen, en voor de
zonden met uw gruwelbeelden zult ge worden
gestraft. Zo zult ge erkennen, dat Ik Jahweh ben!

24
1 In het negende jaar, op de tiende der tiende

maand, werd het woord van Jahweh tot mij
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gericht: 2 Mensenkind, ge moet u de datum van
de dag, juist van deze dag, opschrijven; want
op deze eigen dag heeft de koning van Babel
zich op Jerusalem geworpen. 3 Dan moet ge het
onhandelbare ras een gelijkenis voordragen, en
tot hen zeggen: Zo spreekt Jahweh, de Heer!
De pot opgezet, de pot opgezet, En water erin
gegoten; 4 De stukken vlees erin gestopt: Al
de beste stukken! Met lende en schouder,
En vette kluiven hem gevuld; 5 Het beste der
kudde gekozen, En blokken eronder gestapeld!
Laat zieden de stukken, Kook ook de kluiven
erin; 6 Daarom zegt Jahweh, de Heer: Wee de
bloedstad, De pot waar de aanslag aan zit, En
waar de roest niet vanaf gaat! Haal stuk voor
stuk er dan uit, En loot er niet om! 7 Want haar
bloed stroomt in haar midden, Op de naakte
rots liet ze het vloeien; Ze goot het niet uit
op de grond, Om het met aarde te bedekken.
8 Om mijn toorn op te voeren En mijn wraak
te gaan koelen, Heb Ik haar bloed op de naakte
rots laten vloeien, Opdat het niet zou worden
bedekt. 9 Daarom zegt Jahweh, de Heer: Wee
de bloedstad! Ook Ik ga een grote stookplaats
maken; 10 Haal nog meer hout! Laat laaien
het vuur, Laat koken het vlees, Dat het vleesnat
verdampt, En de kluiven verbranden. 11 Zet hem
leeg op de kolen, Dat hij heet wordt, en zijn
koper gaat gloeien, Dat van binnen zijn aanslag
er afsmelt, En zijn roestlaag verdwijnt. 12 Maar
de moeite is vergeefs, Want de aanslag gaat er
van binnen niet af; Zijn roestlaag stinkt Van uw
onreinheid en ontucht. 13 Omdat Ik u reinigen
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wilde, maar ge niet rein werdt, Zult ge van uw
onreinheid niet meer worden gezuiverd; Totdat
Ik mijn woede aan u heb gekoeld, 14 Ik, Jahweh,
heb het gezegd! Het komt: Ik ga het voltrekken,
Zonder genade of erbarming, Ik laat niet af; Naar
uw handel en wandel zal Ik u richten: Is de
godsspraak van Jahweh, den Heer! 15Het woord
van Jahweh werd tot mij gericht: 16Mensenkind,
waarachtig, Ik ga u met een zware slag de
lust uwer ogen ontnemen; maar ge moogt niet
rouwen en wenen, of uw tranen laten vloeien.
17 Als ge zucht, doe het in stilte, en maak geen
rouwmisbaar; knoop uw hoofddoek om, en laat
uw sandalen aan uw voeten; bedek uw baard
niet en eet geen treurbrood. 18 Des morgens
sprak ik tot het volk, en ‘s avonds stierf mijn
vrouw; en de volgende morgen deed ik zoals mij
bevolen was. 19 Maar het volk vroeg mij: Zoudt
gij ons niet verklaren, wat dat voor ons betekent,
dat ge zo doet? 20 En ik sprak tot hen: Het woord
van Jahweh werd tot mij gericht. 21 Ge moet tot
het huis van Israël zeggen: Zo spreekt Jahweh,
de Heer! Waarachtig, Ik ga mijn heiligdom
ontwijden: uw fiere trots, de lust uwer ogen, uw
zielsverlangen; en uw zonen en dochters, die ge
hebt achtergelaten, zullen neergesabeld worden.
22 Dan moet ge doen, zoals ik gedaan heb: uw
baard moogt ge niet bedekken, en treurbrood
niet eten; 23 uw hoofddoek moet op uw hoofden
en uw sandalen aan uw voeten blijven; ge moogt
niet rouwen of wenen, maar ge zult verkwijnen
om uw schuld, en tegen elkander maar zuchten.
24 Ezekiël is uw voorbeeld: als het komt, moet
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ge hem in alles navolgen. Zo zult ge erkennen,
dat Ik Jahweh ben! 25 En wat uzelf betreft,
mensenkind: op de dag, dat Ik hun ontneem
hun bolwerk, hun trotse vreugde, de lust van
hun ogen, hun zielsverlangen, hun zonen en
dochters; 26 op die dag zal eer een vluchteling
naar u toe komen, om u de tijding te brengen.
27 Op de dag zal uw mond geopend worden,
zodra de vluchteling komt, en zult ge sprekken,
niet stom meer zijn Zo zult ge voor hen een
voorbeeld zijn, opdat ze erkennen, dat Ik Jahweh
ben.

25
1 Het woord van Jahweh werd tot mij gericht:

2Mensenkind, richt uw gelaat naar de Ammoni-
eten, en profeteer tegen hen. 3 Ge moet tot de
Ammonieten zeggen: Luistert naar het woord
van Jahweh, den Heer! Dit zegt Jahweh, de
Heer: Daar ge ha-ha hebt geroepen over mijn
heiligdom, omdat het ontwijd is, en over het land
Israël, omdat het verwoest is, en over het huis
van Juda, omdat het in ballingschap is gegaan:
4 daarom lever Ik u uit aan de Oosterlingen. Die
gaan bij u hun tenten opslaan, bij u hun wonin-
gen bouwen; zij zullen uw vruchten opeten, zij
uw melk drinken. 5 Want Rabba maak Ik tot
een grasland voor kamelen, en Ammons steden
tot een weideplaats voor schapen. Zo zult ge
erkennen, dat Ik Jahweh ben! 6 Want dit zegt
Jahweh, de Heer: Omdat ge in uw handen hebt
geklapt en met uw voeten hebt getrappeld, u met
leedvermaak in het hart vrolijk hebt gemaakt
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over het land Israël, 7 daarom strek Ik mijn hand
tegen u uit, lever Ik u aan de heidenen over,
verdelg Ik u uit de volken, vaag Ik u weg uit
de landen, en zal Ik u verwoesten. Zo zult ge
erkennen, dat Ik Jahweh ben! 8 Dit zegt Jahweh,
de Heer! Omdat Moab gezegd heeft: Het volk
van Juda is net als andere volken, 9 daarom stel
Ik Moabs bergkam open, zodat de steden er verd-
wijnen: Aroër aan zijn grens, Bet-Hajjesjimot de
parel des lands, Baäl-Meon en Kirjatáim. 10 Ik
lever hun land uit aan de Oosterlingen als een
toegift bij de Ammonieten, opdat het, met de
Ammonieten, vergeten raakt onder de volken.
11 Ook in Moab ga Ik gericht houden! Zo zullen
ze erkennen, dat Ik Jahweh ben! 12 Dit zegt
Jahweh, de Heer! Omdat Edom wraakzuchtig
heeft gehandeld jegens het huis van Juda, zich
zwaar bezondigd en zich op hen heeft gewroken,
13 daarom zegt Jahweh, de Heer: Ik strek mijn
hand tegen Edom uit, vaag er mens en dier uit
weg, en maak het een puinhoop van Teman tot
Dedan; door het zwaard zullen ze vallen. 14 Ik zal
mijn wraak op Edom in de handen leggen van
mijn volk Israël, en dat zal Edom behandelen,
zoals mijn woede en mijn toorn dat eisen. Mijn
wraak zullen ze ondervinden, zegt Jahweh, de
Heer! 15 Dit zegt Jahweh, de Heer! Omdat
de Filistijnen wraakzuchtig hebben gehandeld,
en wraak genomen hebben met leedvermaak
in het hart om een eeuwenoude vijandschap
bot te vieren, 16 daarom zegt Jahweh, de Heer:
Ik strek mijn hand tegen de Filistijnen uit,
verdelg de Kretenzen, en vaag de rest van het
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zeestrand weg. 17 Met grimmige straffen zal Ik
een geweldige wraak op hen nemen. Zo zullen ze
erkennen, dat Ik Jahweh ben, als Ik mijn wraak
op hen koel!

26
1 In het elfde jaar, op de eerste van de maand,

werd het woord van Jahweh tot mij gericht:
2 Mensenkind, omdat Tyrus over Jerusalem
uitriep: Haha! opengebroken Is de poort der
volken; Aan mij gaat over, Heel zijn heerlijkheid!
3Daarom zegt Jahweh, de Heer: Tyrus, Ik kom op
u af, Voer tegen u aan Talrijke volken, Zoals de
zee haar golven aanspoelt. 4 Die zullen Tyrus’
muren slopen, Zijn torens omverhalen. Ik spoel
de grond van hem af, En maak het tot een kale
rots. 5 Het wordt een droogplaats van netten
Midden in zee! Want Ik heb het gezegd, Is
de godsspraak van Jahweh, den Heer! Het zal
een prooi der volken worden, 6 Zijn dochters
op het vasteland Zullen met het zwaard worden
vermoord; Zo zullen ze erkennen, dat Ik Jahweh
ben! 7 Want dit zegt Jahweh, de Heer: Zie, Ik
ontbied Nabukodonosor naar Tyrus, Den koning
van Babel, den koning der koningen uit het
noorden: Met paarden, wagens en ruiters, Met
een leger van talloze drommen. 8Uw dochters op
het vasteland Maakt hij af met het zwaard; Tegen
u zelf werpt hij verschansingen op, Legt een wal
om u heen, Een schilddak heft hij tegen u op! 9De
stoot van zijn stormram richt hij op uw muren,
En met zijn breekijzers sloopt hij uw torens;
10Door de drom van zijn paarden opgejaagd, Zal
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het stof u bedekken. Door het geratel van ruiters,
van wielen en wagens Beginnen uw muren te
dreunen, Wanneer hij uw poorten binnenrijdt,
Zoals men door de bressen trekt van een stad.
11Met de hoeven van zijn paarden Slaat hij al uw
plaveisels aan stukken; En uw bevolking maakt
hij af met het zwaard. Uw trotse gedenktekens
Smijt hij tegen de grond; 12 Hij plundert uw
rijkdom, Maakt uw handelswaar buit. Hij haalt
uw muren omver, Breekt uw praalhuizen af;
Uw stenen en balken en puin Werpt hij midden
in zee. 13 Ik zal doen verstommen De klank
uwer liederen; En het getokkel uwer harpen Zal
nimmermeer worden gehoord. 14 Ik zal een kale
rots van u maken, Ge wordt een droogplaats van
netten; Nooit wordt gemeer opgebouwd, Want Ik
heb het gezegd, spreekt Jahweh, de Heer! 15 Zo
spreekt Jahweh, de Heer! Ja, door de dreun van
uw val, Door het gekreun der gewonden, En het
trekken der zwaarden binnen uw muren, Zullen
de eilanden beven! 16 Van hun tronen dalen
ze neer Alle gebieders der zee; Hun mantels
leggen ze af, Hun bonte gewaden trekken ze
uit. Ze trekken hun rouwkleding aan, Zetten
zich neer op de grond; Elk ogenblik schrikken
ze op, Star van ontzetting om u! 17 Dan heffen
ze een klaagzang over u aan, En zeggen tot u:
Hoe zijt ge gevallen, van de zeeën verdwenen, Gij
hooggeprezen stad! Gij, die machtig waart op de
oceaan: Gijzelf en uwe bevolking; Die de schrik
aanjoegt Bij al zijn bewoners. 18 Nu ontstellen
de kustlanden Op de dag van uw val, Staan de
eilanden der zee verbijsterd Over uw lot. 19Want
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zo spreekt Jahweh, de Heer: Als Ik van u een
verwoeste stad heb gemaakt, Aan onbewoonde
steden gelijk; Als Ik de oceaan over u heen heb
gedreven, En diepe wateren u bedekken: 20 Dan
stoot Ik u neer, naar die in het graf zijn gedaald,
Naar het volk van weleer; Geef u een plaats in
de diepte der aarde, In de oeroude puinen. Bij
hen, die in het graf zijn gezonken; Opdat ge niet
terugkeert, Geen plaats meer inneemt, In het
land der levenden. 21 Ik maak een spookbeeld
van u: ge zijt niet meer; Men zal u zoeken,
maar u niet vinden, In eeuwigheid niet! Is de
godsspraak van Jahweh, den Heer!

27
1 Het woord van Jahweh werd tot mij gericht.

2Mensenkind, ge moet over Tyrus een klaagzang
aanheffen, 3 en zeggen tot Tyrus, dat de toegan-
gen der zee beheerst, en handel drijft met de
volken op vele kusten: Zo spreekt Jahweh, de
Heer! Tyrus, ge dacht bij u zelf: Ik ben het
toppunt van schoonheid! 4Op de hoge zee lag uw
domein, Uw bouwers voerden uw schoonheid
ten top! 5 Van cypressen uit Senir Hebben ze
al uw ribben getimmerd; Ze kozen een Libanon-
ceder, Om een mast op u te bouwen. 6 Van
eiken uit Basjan Maakten ze uw riemen; Uw
kajuitwand van ivoor; in pijnhout gezet, Van
de eilanden der Kittiërs. 7 Bont-gestikte damast
uit Egypte Was uw zeildoek, en diende u als
wimpel; Blauw en purper uit de eilanden van
Elisja Kleurden uw tentdak. 8 Burgers van Sidon
en Arwad waren uw roeiers, De wijzen van
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Simirra uw stuurlui; 9De oudsten van Gebal met
haar wijzen Stopten uw naden. Alle schepen
der zee met hun matrozen waren bij u, om
uw waren te ruilen: 10 Perzen, Lydiërs en de
mannen van Poet Stonden als krijgers op uw
wallen; Schild en helm hingen ze aan u op, En
verleenden u aanzien. 11 De zonen van Arwad
en Chalcis stonden op uw muren, Op uw torens
demannen van Gamaäd; Hun schilden hingen ze
op rond uw muren, Zij voerden uw schoonheid
ten top. 12 Tarsjisj was afnemer van uw grote
voorraden; het leverde zilver, ijzer, tin en lood
op uwmarkt. 13 Jawan, Toebal en Mésjek dreven
handel met u: slaven en koperwaren gaven ze u
in ruil. 14 Uit Bet-Togarma werden trekpaarden,
rijpaarden en muildieren op uw markt aangevo-
erd. 15 De zonen van Dedan dreven handel met
u, vele eilanden sloten met u een handelsver-
drag: olifantstanden en ebbenhout gaven ze
u in betaling. 16 Aram was afnemer van uw
vele produkten: karbonkel, purper, borduursels,
byssus, koralen en robijnen leverde het op uw
markt. 17 Juda en het land Israël dreven handel
met u: Minnit-tarwe, was, honing, olie en balsem
leverden ze in ruil. 18 Damascus was afnemer
van uw vele produkten en uw grote voorraden:
van wijn uit Chelbon en wol uit Sáchar voorzag
het uw markt. 19 Uit Oezal kwam smeedijzer,
specerijen en riet in ruil. 20 Dedan handelde
met u in kostbare zadeldekken. 21 Arabië en
de vorsten van Kedar sloten met u een han-
delsverdrag: in bokken, rammen en ezelinnen
handelden ze met u. 22 Sjeba en Rama dreven
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handel met u: van de allerbeste balsem, allerlei
kostbare stenen en goud voorzagen ze uwmarkt.
23 Charan, Kanne en Eden, de kooplieden van
Sjeba, Assjoer en heel Medië handelden met u:
24 zij verhandelden prachtgewaden en violette
en bontgestikte mantels; ook in kleurige tapijten
van geknoopte en duurzame draden handelden
zij met u. 25 Tarsjisj-schepen vervoerden uw
waren. Ge waart bevracht en zwaar beladen
Midden op de oceaan. 26Naar diepe wateren vo-
erden u Zij, die u roeiden. Maar een oostenwind
heeft u gekraakt Midden op de oceaan; 27Met uw
schatten, uw waren, uw lading, Uw matrozen en
stuurlui. Met uw breeuwers, uw handelaars En
al uw soldaten, Met heel uw bemanning, Die gij
aan boord hadt. Ze zinken weg in de diepten
der zee Op de dag van uw ondergang; 28 Van de
noodkreten van uw stuurlui Gaat de zeespiegel
beven. 29 Ze verlaten hun schepen Alwie de
riemen hanteren; Alle matrozen en stuurlui
Stappen aan wal. 30Ze heffen een gejammer over
u aan, En klagen verdrietig; Ze strooien as op
hun hoofden, Wentelen zich in het stof. 31 Om
u scheren ze zich kaal, Doen ze rouwkleren aan;
Om u wenen ze met hartgrondige droefheid, Met
bittere rouw. 32Dan heffen ze op u hun klaaglied
aan, En zingen een treurzang om u: Wie was
aan Tyrus gelijk Midden op de oceaan? 33 Als
uw waren de zeeën verlieten, Hebt ge talloze
volken verzadigd; Met uw eindeloze schatten en
waren Hebt ge de vorsten der aarde verrijkt.
34Nu ligt ge gekraakt, van de oceaan verdwenen,
Op de bodem der zee! Uw waren en heel uw
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bemanning Zijn, binnen uw wanden, gezonken.
35 Alle bewoners der eilanden Staan star van
ontzetting over u; Van hun koningen rijzen de
haren ten berge, Valt het aangezicht in. 36 De
handeldrijvende volken Fluiten u uit; Ge zijt een
spookbeeld geworden, Verdwenen voor eeuwig!

28
1 Het woord van Jahweh werd tot mij gericht.

2 Mensenkind, ge moet tot den vorst van Tyrus
zeggen: Zo spreekt Jahweh, de Heer! Uw hart
was hoogmoedig; Ge hebt gemeend: Ik ben
een god! Een godenwoning bezit ik Midden in
zee! En hoewel ge maar een mens zijt, geen
god, Verbeeldt ge u, god te zijn: 3 Wijzer dan
Daniël te wezen, Zodat geen geheim u verborgen
blijft. 4 Door uw wijsheid en doorzicht Hebt
ge u vermogen verworven, En goud en zilver
opgehoopt In uw schatkamers. 5 Omdat ge
zoveel verstand hadt van handel, Hebt ge uw
vermogen vermeerderd, En zijt ge hoogmoedig
geworden Op uw rijkdom. 6 Daarom spreekt
Jahweh, de Heer: Omdat ge u inbeeldt, Een god
te zijn: 7 Daarom laat Ik vreemden op u los,
De meest-barbaarse volken. Die trekken hun
zwaarden tegen uw heerlijke wijsheid, En zullen
uw luister besmeuren; 8 In de groeve werpen ze
u neer, In volle zee zult ge worden verslagen en
sterven. Zult ge dan nog roepen: Ik ben god!
9 Wanneer ge voor uw beulen staat; Terwijl ge
maar een mens blijkt te zijn, geen god, In de
handen van uw moordenaars? 10 De dood der
onbesnedenen zult ge sterven Door de handen
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van vreemden! Waarachtig, Ik heb het gezegd,
Is de godsspraak van Jahweh! 11 Het woord van
Jahweh werd tot mij gericht. 12 Mensenkind, ge
moet over den koning van Tyrus een klaaglied
aanheffen, en hem zeggen: Zo spreekt Jahweh,
de Heer! Gij waart de keur der schepping, Van
wijsheid vervuld, van volmaakte schoonheid.
13 Gij bevondt u in Eden, de godentuin; Uw
gewaad was met allerlei kostbare stenen bezet.
Robijn, topaas, jaspis, chrysoliet, Onyx, jaspis,
saffier, karbonkel, In goud gevat en gekast,
Werden u opgezet op de dag uwer schepping.
14 Een cherub met uitgespreide vleugels Had Ik
u tot schutse gegeven; Ge waart op de heilige
godenberg, En wandelde tussen vurige stenen.
15 Ge waart onberispelijk sinds de dag uwer
schepping, Totdat ge op onrecht werdt betrapt,
16 En door uw uitgebreide handel U aan onrecht-
vaardige winst hebt bezondigd. Daarom heb Ik u
onteerd, Verdreef Ik u van de heilige godenberg;
En heeft de beschermende cherub u verjaagd,
Uit het midden der vurige stenen. 17 Uw hart
ging groot op uw pracht, En uw wijsheid hebt
ge vergooid om uw luister; Daarom heb Ik u
ter aarde geworpen, U voor het gezicht van
koningen te kijk gesteld. 18Door uw grote schuld
en slechte praktijken Hebt ge uw heiligdommen
ontwijd; Daarom riep Ik een vuur uit u op, dat u
verteerde, Legde Ik u in as op de aarde, voor de
ogen van al die u zagen. 19En allen, die u kenden
onder de volken, Staan stom van ontzetting om
u; Een spookbeeld zijt ge geworden, Verdwenen
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voor eeuwig! 20 Het woord van Jahweh werd
tot mij gericht. 21 Mensenkind, ge moet uw
gelaat richten naar Sidon; profeteer tegen haar
22 en zeg: Zo spreekt Jahweh, de Heer! Sidon,
Ik kom op u af, en zal Mij in uw midden
verheerlijken, opdat men erkenne, dat Ik Jahweh
ben, als Ik in haar gerichten voltrek, aan haar
mijn heiligheid bewijs. 23Pest stuur Ik op haar af,
en bloed op haar straten. Binnen haar midden
zullen verslagenen vallen, als het zwaard aan
alle kanten tegen haar woedt. Zo zullen ze
erkennen, dat Ik Jahweh ben! 24 Dan zal er voor
het huis van Israël geen pijnlijke prikkel en geen
smartelijke doorn meer zijn van de kant van
alle omliggende volken, die het verachten. Zo
zullen ze erkennen, dat Ik Jahweh ben! 25 Dit
zegt Jahweh, de Heer: Als Ik het huis van Israël
uit de volken, waaronder ze verstrooid zijn,
bijeen heb gebracht, dan zal Ik door hen mijn
heiligheid bewijzen ten aanschouwen van de
volken, en zullen zij zich vestigen op hun eigen
grond, die Ik aan mijn dienaar Jakob gegeven
heb. 26 Daar zullen ze veilig wonen en huizen
bouwen, wijngaarden planten en zich veilig
voelen, als Ik de strafgerichten heb voltrokken
aan al hun buren, die hen veracht hebben. Zo
zullen zij erkennen, dat Ik, Jahweh, hun Heer
ben!

29
1 In het tiende jaar, de twaalfde van de tiende

maand, werd het woord van Jahweh tot mij
gericht: 2Mensenkind, ge moet uw gelaat richten
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op Farao, den koning van Egypte, en tegen hem
en tegen heel Egypte profeteren. 3 Zo moet ge
spreken: Dit zegt Jahweh, de Heer! Ik kom op u
af, Farao, koning van Egypte, gij grote krokodil,
die neerligt in uw stromen en pocht: Van mij is
mijn Nijl, ik heb hem zelf gemaakt! 4 Ik ga haken
slaan in uw kaken, de vissen van uw stromen
aan uw schubben plakken, u ophalen midden uit
uw stromen, met alle vissen van uw stromen, die
kleven aan uw schubben. 5 Dan slinger Ik u weg
in de steppe, u en al de vissen uit uw stromen,
op de barre grond kwakt ge neer; niemand die
u weghaalt, niemand die u opraapt! Aan de
wilde dieren en de vogels in de lucht geef Ik u te
verslinden. 6 Zo zullen alle inwoners van Egypte
erkennen, dat Ik Jahweh ben! Want ge zijt een
rietstok voor het huis van Israël: 7 grijpt hun
hand u vast, dan knakt ge, en rijt ge heel hun
hand open; steunen ze op u, dan breekt ge en
verlamt aller heupen. 8 Daarom zegt Jahweh, de
Heer: Ik kommet een zwaard op u af, vaag mens
en dier uit u weg, 9 zodat Egypte een kale steppe
wordt. Zo zullen ze erkennen, dat Ik Jahweh
ben! Omdat gij pocht: Van mij is de Nijl, ik
heb hem zelf gemaakt: 10 daarom zàl Ik u en
uw Nijl! Ik maak Egypte tot een kale steppe,
platgelopen vanMigdol tot Syene en de grens van
Ethiopië. 11 Geen mensenvoet of dierenhoef zal
het betreden, en veertig jaren zal het onbewoond
blijven. 12 Veertig jaar laat Ik Egypte braak
liggen tussen geteisterde landen, en zijn steden
als een puinhoop tussen verwoeste steden; de
Egyptenaren zal Ik onder de volken verspreiden,
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en ze over de landen verstrooien. 13 Want dit
zegt Jahweh, de Heer: Na verloop van veertig
jaar zal Ik de Egyptenaren samenbrengen uit de
volken, waaronder ze verspreid zijn, 14 en zal Ik
Egypte’s lot ten beste keren; Ik breng ze terug
naar het land Patros, het land waar ze vandaan
komen. Maar ze zullen een onbeduidend rijkje
vormen; 15 kleiner dan andere rijken zal het
zijn, en zich nimmer boven de volken kunnen
verheffen. Ik zal ze klein houden, opdat ze
de volken niet kunnen regeren. 16 Dan zullen
ze voor het huis van Israël geen houvast meer
zijn, en niet hun schuld in herinnering brengen,
omdat zij zich daaraan hebben vastgeklampt. Zo
zullen ze erkennen, dat Ik Jahweh ben! 17 In
het zeven en twintigste jaar, op de eerste van de
eerste maand, werd het woord van Jahweh tot
mij gericht: 18 Mensenkind, Nabukodonosor, de
koning van Babel, heeft zijn leger zware dienst
laten doen tegen Tyrus; alle hoofden zijn kaal
geworden en alle schouders zijn ontveld; maar
noch voor hem, noch voor zijn leger viel er
uit Tyrus iets te halen voor de moeite, die hij
eraan besteed heeft. 19 Daarom zegt Jahweh,
de Heer: Ik ga aan Nabukodonosor, den koning
van Babel, Egypte geven; daaruit zal hij de
schatten wegslepen, de rijkdom plunderen, het
bezit buitmaken. Dat zal de beloning voor zijn
leger zijn. 20 Voor de moeite, die hij aan Tyrus
besteed heeft, geef Ik hem Egypte; want ze
hebben voor Mij gewerkt, zegt Jahweh, de Heer.
21 Op die dag laat Ik aan het volk van Israël een
hoorn ontspruiten; en voor u zal Ik bewerken,
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dat ge in hunmidden vrij uwmond kunt openen.
Zo zullen ze erkennen, dat Ik Jahweh ben!

30
1 Het woord van Jahweh werd tot mij gericht.

2 Mensenkind, ge moet profeteren en zeggen:
Zo spreekt Jahweh, de Heer! Roep jammerend:
Wee, die dag! 3 Want nabij is de dag, de dag
van Jahweh! Een dag van wolken zal hij zijn,
Het eind der volken! 4 Er zal een zwaard
in Egypte komen, Ethiopië zal doodsangsten
uitstaan: Als er doden in Egypte vallen, Men zijn
rijkdom wegsleept, zijn fundamenten omver-
haalt. 5 Ethiopië, Poet en Loet, Alle bastaarden
en Lybiërs En de zonen van Kreta Worden met
hen neergesabeld. 6 Egypte’s schragen zullen
vallen, Zijn trotse overmoed zal zinken; Van
Migdol tot Syene zullen ze vallen door het
zwaard: Is de godsspraak van Jahweh, den Heer!
7 Braak zal het liggen tussen geteisterde landen,
Zijn steden tussen verwoeste plaatsen; 8 Als Ik
Egypte in brand heb gestoken, En al zijn helpers
zijn verlamd. 9 Die dag zullen zijn ijlboden
uitgaan, Om het onbezorgde Ethiopië schrik aan
te jagen; Doodsangsten zullen ze uitstaan Op
de dag van Egypte, want zie: het komt! 10 Dit
zegt Jahweh, de Heer: Ik zal een eind maken
aan Egypte’s drommen, Door Nabukodonosor,
Den koning van Babel! 11 Hij met zijn volk, een
volk van barbaren, Worden uitgestuurd, om het
land te vernielen; Ze zullen hun zwaard tegen
Egypte ontbloten, Het land met doden bedekken.
12 Ik zal de stromen droogleggen, Het land aan
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herders verkopen, Het land met zijn rijkdom
door vreemden verwoesten: Ik, Jahweh, heb het
gezegd! 13 Zo spreekt Jahweh, de Heer: Ik sla
de gruwelbeelden stuk, Verwijder de prulgoden
uit Nof, En de vorst van Egypte komt nooit meer
terug! 14 Ik sla Egypte met schrik, En Patros
met verwoesting; Steek Sóan in brand, Voltrek
het vonnis in No. 15 Ik stort mijn toorn over
Syene uit, Het bolwerk van Egypte; En vaag
de drommen weg Van No-Ammon. 16 Ik steek
Egypte in brand, En Syene krimpt ineen van pijn;
No wordt een gerammeide stad, In haar muren
worden bressen geslagen. 17 De knapen van On
en Bubastis worden neergesabeld, Hun dochters
gaan de ballingschap in; 18 In Tachpanches wordt
de dag verduisterd, Als Ik Egypte’s schepter
daar breek. 19 Dan komt er een einde aan zijn
overmoedige trots, En wordt het bedekt door
een wolk! Zo zal Ik in Egypte vonnis vellen, En
zullen zij erkennen, dat Ik Jahweh ben! 20 In
het elfde jaar, de zevende van de eerste maand,
werd het woord van Jahweh tot mij gericht:
21 Mensenkind, Ik heb de arm van Farao, den
koning van Egypte, gebroken. Waarachtig, hij
wordt niet verbonden om genezing te brengen,
er wordt geen verband opgelegd, om hem te
verbinden, opdat hij na herwonnen kracht het
zwaard zou kunnen hanteren. 22 Daarom zegt
Jahweh, de Heer: Ik kom op Farao, den koning
van Egypte, af en ga zijn beide armen breken,
de gezonde en de gebroken arm, om hem het
zwaard uit zijn vuist te slaan. 23De Egyptenaren
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zal Ik onder de volken verstrooien, en ze over
de landen verspreiden. 24 Maar de armen van
Babels koning zal Ik krachtig maken, en hem
mijn zwaard in de vuist drukken; de armen van
Farao zal Ik breken, zodat hij als een getroffene
voor hem zal kermen. 25 Ja, de armen van Babels
koning maak Ik krachtig, maar de armen van
Farao hangen slap neer. Zo zullen zij erkennen,
dat Ik Jahweh ben, als Ik mijn zwaard in de
vuist van Babels koning druk, en hij het over
Egypte zwaait. 26En de Egyptenaren zal Ik onder
de volken verstrooien, en ze over de landen
verspreiden. Zo zullen ze erkennen, dat Ik
Jahweh ben!

31
1 In het elfde jaar, op de eerste van de derde

maand, werd het woord van Jahweh tot mij
gericht. 2 Mensenkind, ge moet tot Farao en
tot zijn drommen zeggen: Aan wie waart ge in
uw grootheid gelijk? 3 Zie, Ik maakte u tot een
Libanon-ceder, Met mooie takken, schaduwrijk
loof en rijzige stam; Tussen de wolken reikte zijn
kruin. 4 Water deed hem gedijen, De oceaan liet
hem groeien; Die liet zijn stromen vloeien over
zijn wortels, Liet zijn kanalen lopen over het
hele veld. 5 Daarom rees zijn stam Boven alle
bomen des velds, Kreeg hij veel takken, lange
twijgen: Van het vele water in zijn scheuten.
6 In zijn takken nestelden alle vogels uit de
lucht, Onder zijn twijgen wierpen alle wilde
dieren haar jongen; En in zijn schaduw zetten
Allerlei talrijke volken zich neer. 7 Hij was
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een prachtige boom om zijn hoogte, En door
de lengte van zijn takken; Want zijn wortels
stonden Aan overvloedige wateren. 8 De ceders
in Gods tuin evenaarden hem niet, Cypressen
konden niet op tegen zijn twijgen; Geen plataan
had zulke takken als hij, Geen boom in Gods
tuin bereikte zijn pracht! 9 Ik had hem heerlijk
gemaakt, Met zijn talloze takken; Hij werd door
alle bomen van Eden benijd, Die in Gods tuin
staan. 10 Daarom zegt Jahweh, de Heer: Omdat
hij groot ging op zijn stam, Omdat hij zijn kruin
tussen de wolken stak, En hij trots werd op zijn
lengte: 11 Daarom geef Ik hem in de macht Van
een geweldige onder de volken; Die zal de hand
aan hem slaan; Ik ruk hem uit om zijn boosheid.
12 Vreemde, barbaarse volken houwen hem om,
En smakken hem neer op de bergen; In alle
dalen vallen zijn takken, Zijn geknakte twijgen
in alle kloven der aarde. Alle volken der aarde
vluchten weg uit zijn schaduw, En smijten hem
weg; 13 Op zijn gevelde stam laten allerlei vogels
uit de lucht zich neer, Allerlei wilde dieren zitten
op zijn twijgen. 14 Zo gaat geen rijkbevloeide
boom meer groot op zijn stam, Steekt zijn kroon
niet meer tussen de wolken; En geen zal er zich
meer op zijn grootheid verheffen, Van alles wat
water opzuigt. Want ze zijn allen bestemd voor
de dood, Voor de diepten der aarde; Temidden
van de kinderen der mensen, Die al in het graf
zijn gedaald. 15 Dit zegt Jahweh, de Heer: Op
de dag dat hij naar de onderwereld afdaalde,
Liet Ik de oceaan in rouwkleed om hem treuren,
Heb Ik zijn oevers verstopt, En het overvloedige
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water hield op. Ik hulde om hem de Libanon
in rouw, En alle bomen van het veld verlepten;
16 Door de dreun van zijn val heb Ik volken
verschrikt, Toen Ik hem de diepte instiet, bij hen
die in het graf zijn gedaald. Nu troosten zich
in de diepte der aarde Alle bomen van Eden,
Het puik en de keur van de Libanon, Alles wat
water opzuigt. 17 Ook zij moesten met hem mee,
het dodenrijk in, Naar hen, die door het zwaard
zijn getroffen: Naar zijn bondgenoten, die in zijn
schaduw zaten Te midden der volken. 18Op wien
gelijkt ge nu nog in pracht En in grootheid onder
de bomen van Eden? Gij zijt neergesmakt met
de bomen van Eden, In de diepten der aarde.
Tussen onbesnedenen ligt ge nu neer, Bij hen,
die door het zwaard zijn getroffen. Zo gaat het
Farao met al zijn drommen, Is de godsspraak van
Jahweh, den Heer!

32
1 In het twaalfde jaar, op de eerste van de

twaalfde maand, werd het woord van Jahweh
tot mij gericht. 2 Mensenkind, ge moet een
klaagzang aanheffen over Farao, den koning
van Egypte, en tot hem zeggen: Ge waart als
een krokodil in de wateren, Ge liet ze uit uw
neusgaten spuiten; Met uw poten hebt ge het
water bevuild, Al zijn stromen drabbig gemaakt.
3 Dit zegt Jahweh, de Heer: Ik zal mijn net over
u uitwerpen, In het bijzijn van talrijke volken
u ophalen in mijn fuik; 4 Ik zal u neersmakken
op het droge, U neerwerpen op het open veld.
Alle vogels uit de lucht zal Ik op u neerlaten,
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Alle dieren der aarde zullen zich aan u zat
vreten; 5 Ik zal uw vlees op de bergen werpen,
De dalen vullen met uw aas. 6 De aarde zal
Ik drenken Met het vocht dat van u wegvloeit;
Uw bloed zal tot de bergen reiken, En met uw
water zal Ik de ravijnen laten vollopen. 7 Als
uw licht wordt gedoofd, bedek Ik de hemel,
Verduister Ik haar sterren; De zon zal Ik achter
de wolken verschuilen, En de maan zal haar
licht niet meer geven. 8 Alle stralende lichten
aan de hemel Zal Ik om u verdonkeren, En
op aarde laat Ik het duister worden: Is de
godsspraak van Jahweh, den Heer! 9 Ik zal het
hart van vele volken schokken, Als Ik gevangen
u wegvoer onder de naties, Naar de landen, die
gij niet kent; 10 En vele volken zal Ik over u
met ontzetting slaan. Hun koningen zullen de
haren te berge rijzen, Als Ik mijn zwaard langs
hun gelaat laat zwaaien! Voortdurend zullen
ze voor hun eigen leven vrezen, Wanneer gij
eenmaal gevallen zijt. 11 Want dit zegt Jahweh,
de Heer: Het zwaard van Babels koning zal u
treffen; Een volkenleeuw komt op u af, Dan zijt
ge verloren! 12 Uw drommen zal Ik neerslaan
onder het zwaard van helden, Barbaarse volken
allemaal; Die zullen de trots van Egypte breken,
En al zijn drommen verdelgen. 13 Al zijn vee zal
Ik verjagen Van het overvloedige water; Geen
mensenvoet zal het meer vertroebelen, Geen
dierenhoef het bevuilen! 14 Dan zal Ik hun wa-
teren laten zakken, Hun rivieren doen stromen
Traag als olie: Is de godsspraak van Jahweh,
den Heer! 15 Als Ik Egypte tot een steppe heb
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gemaakt, Het land heb beroofd van zijn rijkdom,
Al zijn bewoners heb neergeslagen: Dan zullen
ze erkennen, dat Ik Jahweh ben! 16 Dit is een
klaaglied; men moet het zingen. De meisjes der
volken zullen het zingen over Egypte; over heel
zijn mensenmenigte zullen ze het zingen, zegt
Jahweh, de Heer. 17 In het twaalfde jaar, op
de vijftiende van de maand, werd het woord
van Jahweh tot mij gericht: 18 Mensenkind, ge
moet weeklagen over de drommen van Egypte,
en ze neerstoten in de onderwereld, tussen
machtige volken, bij hen die ten grave gedaald
zijn. 19 “zijt gij soms beter dan een ander? Kom
naar beneden, en laat u een plaats aanwijzen bij
de onbesnedenen!” 20 Temidden van hen die aan
het zwaard zijn geregen zullen ze neerkomen,
zal Egypte met al zijn drommen een plaats
krijgen. 21Dan zullen de aanvoerders der helden
onder in het dodenrijk tot hen zeggen: En met
zijn bondgenoten zal het naar beneden komen,
en plaats nemen bij de onbesnedenen, bij hen die
aan het zwaard zijn geregen. 22Daar ligt Assjoer
met al zijn drommen rondom zijn graf; allen
zijn ze gesneuveld, getroffen door het zwaard,
23 en hebben hun graven gekregen in het diepste
van de groeve. Zijn drommen liggen om zijn
graf; allen zijn ze gesneuveld, getroffen door het
zwaard, hoe schrikwekkend ze ook waren in het
land der levenden. 24 Daar ligt Elam met al zijn
drommen rondom zijn graf. Allen zijn ze gesneu-
veld, getroffen door het zwaard, en als onbesne-
denen zijn ze naar de onderwereld afgedaald;
schrikwekkend waren ze in het land der leven-



Ezechiel 32:25 lxxxii Ezechiel 32:31

den, maar nu moeten ze hun schande dragen
bij hen die ten grave zijn gedaald. 25 Temidden
van gesneuvelden heeft het een plaats gekregen,
met al zijn drommen ligt het rondom zijn graf;
allen zijn het onbesnedenen, die door het zwaard
zijn getroffen. Want in het land der levenden
waren ze wel schrikwekkend, maar nu moeten
ze hun schande dragen bij hen, die ten grave zijn
gedaald; temidden van getroffenen heeft het zijn
plaats gekregen. 26Daar liggen Mesjek en Toebal
met al hun drommen: allen als onbesnedenen,
die door het zwaard zijn getroffen, hoe schrik-
wekkend ze ook waren in het land der levenden.
27 Maar ze liggen niet bij de helden, die in oude
tijden gevallen zijn, die naar het dodenrijk zijn
afgedaald met hun wapenrusting, wier zwaar-
den men onder hun hoofd, wier schilden men
op hun gebeente gelegd heeft; want men heeft
die helden gevreesd in het land der levenden.
28 Gij echter moet te midden van onbesnedenen
begraven worden, en een plaats krijgen bij hen,
die door het zwaard zijn getroffen. 29 Daar
ligt Edom met zijn koningen en al zijn vorsten,
die een rustplaats gekregen hebben bij hen, die
door het zwaard zijn getroffen; ze liggen bij
de onbesnedenen, en bij hen die ten grave zijn
gedaald. 30 Daar liggen alle vorsten van het
noorden en alle Sidoniërs, die gesneuveld zijn
en neergedaald. Al waren ze schrikwekkend
door hun heldenkracht; toch zijn ze beschaamd,
liggen als onbesnedenen bij hen, die door het
zwaard zijn getroffen, en dragen hun schande
met hen, die ten grave zijn gedaald. 31 Als
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Farao ze ziet, zal hij zich troosten over al zijn
drommen, die door het zwaard zijn getroffen:
Farao en al zijn drommen, zegt Jahweh, de Heer!
32 Want ook hij was schrikwekkend in het land
der levenden, maar nu krijgt hij een plaats te
midden van onbesnedenen, bij hen die door het
zwaard zijn getroffen: Farao en al zijn drommen,
zegt Jahweh, de Heer!

33
1 Het woord van Jahweh werd tot mij gericht.

2 Mensenkind, ge moet uw volksgenoten toe-
spreken, en tot hen zeggen: Gesteld, Ik laat het
zwaard los op een land, en de burgers kiezen
iemand uit hun midden en stellen hem aan als
hun wachter. 3 Wanneer deze nu het zwaard op
het land ziet afkomen, alarm blaast en de bevolk-
ing waarschuwt, 4maar hij die het hoorngeschal
verneemt, zich niet laat waarschuwen, zodat
het zwaard komt en hem treft: dan komt zijn
bloed op zijn eigen hoofd neer. 5 Hoewel hij
het hoorngeschal vernam, heeft hij zich niet
laten waarschuwen; zijn bloed komt dus neer op
hemzelf. Maar de ander heeft gewaarschuwd,
en daardoor zijn leven gered. 6 Maar gesteld,
de wachter ziet het zwaard aankomen en hij
blaast geen alarm, zodat het volk niet wordt
gewaarschuwd. Komt dan het zwaard en treft
het iemand van hen, dan wordt die wel getroffen
om zijn eigen schuld, maar van zijn bloed zal Ik
den wachter rekenschap vragen. 7 Mensenkind,
zó heb Ik ú aangesteld als wachter over Israëls
huis. Wanneer ge iets van Mij verneemt, moet ge
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hen waarschuwen namens Mij. 8 Zeg Ik tot den
zondaar: Zondaar, ge zult zeker sterven; maar
doet gij uw mond niet open, om den zondaar
voor zijn gedrag te waarschuwen, dan zal die
zondaar wel om zijn eigen schuld sterven, maar
van zijn bloed zal Ik ú rekenschap vragen. 9Maar
hebt gij den zondaar gewaarschuwd, dat hij zich
bekeren moet, en betert hij zijn leven niet, dan
zal hij om zijn eigen schuld sterven, maar zelf
hebt ge uw leven gered. 10Mensenkind, ge moet
tot het huis van Israël zeggen: Zo redeneert
ge maar: “Ja, onze misdaden en onze zonden
drukken toch op ons, daardoor vergaan wij; hoe
zouden wij dus kunnen leven?” 11 Ge moet tot
hen zeggen: Zowaar Ik leef, spreekt Jahweh,
de Heer: Ik verheug Mij erover, niet dat de
zondaar sterft, maar dat de zondaar zijn gedrag
verbetert en blijft leven! Bekeert u, bekeert
u van uw zondig gedrag; want waarom zoudt
ge sterven, huis van Israël? 12 Mensenkind, ge
moet tot uw volksgenoten zeggen: De deugd van
den rechtschapene zal hem niet baten zodra hij
zondigt, en de boosheid van den zondaar zal
voor hem geen beletsel zijn, als hij zich van
zijn boosheid bekeert; néén, de deugd van den
rechtschapene zal hem niet in leven laten, als hij
zondigt. 13 Al heb Ik ook tot den rechtschapene
gezegd: ge zult blijven leven; maar vertrouwend
op zijn verdiensten gaat hij slecht leven, dan zal
al zijn deugd hem niet baten; hij zal sterven,
om het kwaad dat hij gedaan heeft. 14 En al
heb Ik ook tot den zondaar gezegd: de dood
zult ge sterven; maar hij bekeert zich van zijn
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zonde en handelt naar wet en recht: 15 hij geeft
een pand terug, betaalt het gestolen goed en
onderhoudt de voorschriften des levens zonder
kwaad te doen; dan zal hij zeker in leven blijven,
en niet sterven! 16 Van zijn vroegere zonden
zal hem niets toegerekend worden; naar wet en
recht heeft hij gehandeld, hij zal dus zeker in
leven blijven. 17En dan zeggen uw volksgenoten:
“De weg des Heren is niet recht!” Neen, hun
eigen weg is krom! 18 Als een rechtschapene
terugkomt op zijn deugd en slecht gaat leven,
dan zal hij daarom sterven; 19 maar bekeert
een zondaar zich van zijn boosheid en handelt
hij naar wet en recht, dan zal hij daarom
leven. 20 En al zegt ge: “de weg des Heren
is niet recht!” toch zal Ik ieder van u richten
naar zijn gedrag, huis van Israël! 21 In het
twaalfde jaar van onze verbanning, op de vijfde
van de tiende maand, kwam de vluchteling uit
Jerusalem naar mij toe met de tijding: De stad
is gevallen! 22 ‘s Avonds, voordat de vluchteling
kwam, had de hand van Jahweh mij aangeraakt
en mijn mond geopend. Toen dan ‘s morgens
de vluchteling bij mij kwam, was mijn mond
weer geopend, en was ik niet langer stom. 23 En
het woord van Jahweh werd tot mij gericht.
24 Mensenkind, de bewoners van die puinhopen
op Israëls grondgebied zeggen: Abraham was
maar alleen, en toch bezat hij het land; nu zijn
we met velen, daarom is ons het land in bezit
gegeven! 25 Daarom moet ge tot hen zeggen: Zo
spreekt Jahweh, de Heer! Op de bergen houdt
ge een offermaal, ge slaat uw ogen naar uw
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schandgoden op en ge vergiet bloed; zult ge dan
het land bezitten? 26Ge verlaat u op uw zwaard,
ge bedrijft gruwelen en onteert elkanders vrouw;
zult ge dan het land bezitten? 27 Neen, dit moet
ge hun zeggen: Dit zegt Jahweh, de Heer! Zo
waar Ik leef: zij die op de puinhopen leven,
zullen neergesabeld worden; die in het open
veld wonen, geef Ik aan de dieren te verslinden;
en die in spelonken of holen verblijven, zullen
sterven aan de pest! 28 Ik zal het land tot een
eenzame steppe maken; er zal een einde komen
aan zijn overmoedige trots, en de bergen van
Israël zullen een wildernis zijn, die niemand
durft betreden. 29 Zo zullen ze erkennen, dat
Ik Jahweh ben, als Ik het land tot een een-
zame steppe heb gemaakt om al de gruwelen,
die ze hebben bedreven! 30 Mensenkind, uw
volksgenoten voeren gesprekken over u bij de
muren en aan de huisdeuren. Ze zeggen tot
elkaar: Laten we eens gaan horen, wat woord
van Jahweh is uitgegaan. 31 Dan komen ze
bij u in dichte drommen, gaan voor u zitten,
en luisteren wel naar uw woorden, maar ze
doen er niet naar; want ze hebben leugens op
hun lippen, en hun hart is gehecht aan hun
voordeel. 32 Daarom zijt ge voor hen maar een
liedjeszanger, die een mooie stem heeft en goed
kan spelen; ze luisteren wel naar uw woorden,
maar ze doen er niet naar. 33 Maar als het
uitkomt, en het komt zeker uit: dan zullen
ze erkennen, dat er onder hen een profeet is
geweest!



Ezechiel 34:1 lxxxvii Ezechiel 34:10

34
1 Het woord van Jahweh werd tot mij gericht:

2 Mensenkind, ge moet profeteren tegen de
herders van Israël. Profeteer en zeg tot de
herders: Zo spreekt Jahweh, de Heer! Wee
de herders van Israël, die alleen zichzelven
weidden! Of moeten de herders hun schápen
niet weiden? 3 De melk drinkt ge wel op, van de
wol maakt ge uw kleding, het gemeste dier slacht
ge af, maar weiden doet ge de schapen niet!
4 Het verzwakte dier hebt ge niet gesterkt, het
zieke niet genezen, het gewonde niet verbonden,
het verdwaalde niet teruggebracht, het vermiste
niet opgezocht, en het gezonde dier hebt ge
afgebeuld. 5 Daarom zijn ze uiteengejaagd,
omdat niemand ze weidde; zijn ze ten prooi
gevallen aan alle wilde beesten. 6 Daarom ging
mijn kudde dwalen op alle bergen en hoge
heuvels, en raakten mijn schapen over heel de
aarde verstrooid. Niemand die ernaar vroeg;
niemand die ze zocht! 7Daarom herders, luistert
naar het woord van Jahweh! 8 Zowaar Ik leef,
spreekt Jahweh, de Heer: Ik zal ze! Omdat
mijn kudde geroofd werd en mijn schapen ten
offer vielen aan wilde beesten, daar niemand ze
weidde; en omdat mijn herders mijn schapen
niet bijeenzochten, maar in plaats van mijn
schapen, zichzelven weidden: 9 daarom herders,
luistert naar het woord van Jahweh! 10 Zo
spreekt Jahweh, de Heer: Ik krijg die herders!
Ik zal mijn kudde van hen terugeisen, en hen
beletten nog ooit mijn schapen te weiden! Dan
zal het gedaan zijn met dat zichzelven maar
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weiden; dan zal Ik mijn kudde uit hun muil
bevrijden, en vallen ze hun nooit meer ten
prooi! 11 Want dit zegt Jahweh, de Heer: Hier
ben Ik zelf! Ik ga zelf naar mijn schapen
omzien en ze verzorgen. 12 Zoals een herder
omziet naar zijn kudde, als er een deel van zijn
schapen verstrooid is, zo ga ook Ik voor mijn
kudde zorgen. 13 Ik zal ze terugbrengen uit alle
plaatsen, waarheen ze waren verstrooid op de
dag van wolken en nevel. Ik zal ze terugvoeren
uit de volken, hen bijeenbrengen uit de landen,
hen leiden naar hun eigen grond, hen weiden op
Israëls bergen, in de dalen en in alle bewoonde
streken van het land. 14 Dan weid Ik ze op
een vette grond, en op de bergen van Israëls
hoogland zullen ze rusten; daar zullen ze zich
neervlijen in het malse groen, en grazen ze de
vette weiden af op Israëls bergen. 15 Ik zal mijn
schapen zelf weiden, ze zelf laten legeren, zegt
Jahweh, de Heer. 16Het vermiste dier zoek Ik op,
het verdwaalde breng Ik terug; het gewonde zal
Ik verbinden, het verzwakte sterken, het vette en
gezonde dier blijven verzorgen. Ik zal ze weiden,
zoals het behoort! 17 En nu mijn kudde, wat
u zelf betreft, zegt Jahweh, de Heer: Ik zal het
ene schaap van het andere scheiden; de rammen
van de bokken. 18 Is het u niet voldoende, op
de beste weide te grazen, dat ge met uw hoeven
het overig weiland vertrapt; of van het klaarste
water te drinken, dat ge met uw poten de rest
van het water bevuilt? 19 Moet dan mijn kudde
grazen wat uw hoeven hebben vertrapt, drinken
wat uw poten hebben bevuild? 20 Daarom zegt
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Jahweh, de Heer: Ik kom op u af, om recht
te doen tussen het vetgemeste schaap en het
magere dier; 21 want ge hebt zolang met flank
en schouder alle zwakke dieren gedrongen en
met uw horens gestoten, tot ze buiten de weide
gejaagd zijn. 22 Ik zal mijn schapen redden, zodat
ze niet meer worden geroofd; maar ook zal Ik
recht doen tussen het ene schaap en het andere!
23 Ik zal over hen één Herder aanstellen, om ze te
hoeden: mijn dienaar David. Die zal ze weiden,
een echte herder voor hen zijn. 24 Ik, Jahweh,
zal hun God zijn, en mijn dienaar David een
vorst in hun midden; Ik, Jahweh, heb het gezegd!
25 Ik zal met hen een bond van vrede sluiten,
en de wilde beesten uit het land verjagen, zodat
zij zelfs op de steppe nog veilig zijn, en in de
bossen rustig kunnen slapen. 26 Op zijn tijd zal
Ik milde regen geven, en de buien laten stromen:
malse buien! 27 zodat de bomen op het veld hun
vruchten dragen, en de akker zijn opbrengst zal
geven. Dan zullen ze rustig wonen op hun grond,
en erkennen, dat Ik Jahweh ben, als Ik de stangen
van hun juk heb verbroken, hen uit de vuist
van hun verdrukkers heb bevrijd. 28 Nooit meer
zullen ze een prooi der volken worden, of zullen
wilde beesten hen verscheuren; in veiligheid
zullen ze wonen, en niemand schrikt ze weer
op! 29 Ik zal hun gewassen welig doen groeien,
zodat er niemand in het land van honger meer
omkomt, en ze de spot der volken niet meer
hoeven te dragen. 30 Zo zullen ze erkennen, dat
Ik, Jahweh, hun God ben, en dat Israëls huis mijn
volk is, zegt Jahweh, de Heer. 31 Ja, gij zijt mijn
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kudde, mijn eigen schapen; en Ik ben uw God,
zegt Jahweh, de Heer!.

35
1 Het woord van Jahweh werd tot mij gericht.

2 Mensenkind, ge moet uw gelaat richten naar
het Seïr-gebergte; profeteer ertegen, 3 en zeg:
Zo spreekt Jahweh, de Heer! Bergen van Seïr,
Ik kom op u af, strek mijn hand tegen u uit,
en verander u in een steppe en een wildernis.
4 Ik maak uw steden tot puin, en zelf zult
ge een steppe worden. Zo zult ge erkennen,
dat Ik Jahweh ben! 5 Omdat ge van oudsher
vijandig waart en de zonen van Israël aan de
punt van het zwaard hebt opgeofferd, toen zij in
nood verkeerden, en de schuld het hoogtepunt
bereikte; 6 daarom, zowaar Ik leef, zegt Jahweh,
de Heer: Aan bloed hebt ge u vergrepen, dan zal
bloed u vervolgen. In bloed zal Ik u veranderen,
bloed zal u vervolgen. 7 Ik maak het Seïr-
gebergte tot een steppe en een wildernis; ieder,
die er komt of gaat, zal Ik eruit verdelgen. 8Met
uw gesneuvelden zal Ik uw hoogten, uw dalen en
al uw kloven overdekken; ze vallen daarin neer,
getroffen door het zwaard! 9 Ik verander u in
een woestenij voor eeuwig; nooit meer worden
uw steden bewoond. Zo zult ge erkennen, dat Ik
Jahweh ben! 10 Omdat ge dacht: “Beide volken
en beide landen worden van mij, wij nemen
ze in bezit”; terwijl toch Jahweh daar woont;
11 daarom zegt Jahweh, de Heer: Zowaar Ik leef,
Ik zal u even toornig en jaloers behandelen, als
gij in uw haat met hen hebt gehandeld. Ik zal
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Mij aan u openbaren, als Ik u richt. 12 Zo zult
ge erkennen, dat Ik Jahweh ben. Ik heb al de
schimpscheuten verstaan, die ge over de bergen
van Israël hebt uitgeroepen: Ze liggen verwoest,
ze vallen ons toe als buit! 13 Ge hebt een grote
mond tegen Mij opgezet, overmoedig tegen Mij
gesproken, maar Ik heb het verstaan. 14 Dit zegt
Jahweh, de Heer: Tot vreugde van heel de aarde
zal Ik u in een steppe veranderen. 15 Zoals ge u
verheugd hebt over het erfdeel van Israëls huis,
omdat het verwoest ligt, zo zal Ik hetzelfde doen
met u! Verwoest zult ge liggen, bergen van Seïr,
en heel Edom zal te gronde gaan! Zó zullen ze
erkennen, dat Ik Jahweh ben!

36
1 Mensenkind, ge moet over de bergen van

Israël profeteren en zeggen: Bergen van Israël,
luistert naar het woord van Jahweh! 2 Dit zegt
Jahweh, de Heer! Omdat de vijand over u heeft
uitgeroepen: Haha, voorgoed zijn ze verwoest,
ze worden ons bezit; 3 daarom moet ge pro-
feteren en zeggen: Zo spreekt Jahweh, de Heer!
Omdat uw buren u van alle kanten opgejaagd en
vertrapt hebben, om u tot bezit te maken van
de overige volken, en gij over de tong gaat in
de praatjes der mensen: 4 daarom, bergen van
Israël, luistert naar het woord van Jahweh! Dit
zegt Jahweh, de Heer, tot de bergen en hoogten,
de ravijnen en dalen, de eenzame puinen en
verlaten steden, die ten buit en ten spot vielen
aan de overige volken om u heen. 5Waarachtig,
zegt Jahweh, de Heer: Ik zal ze! In mijn
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brandende jaloezie spreek Ik tot heel Edom en
tot de overige volken, die met een vrolijk hart en
bezield van leedvermaak bezit genomen hebben
van mijn land, om het als oorlogsbuit te bezitten.
6 Profeteer daarom over het land van Israël, en
roep tot de bergen en hoogten, de ravijnen en
dalen: Dit zegt Jahweh, de Heer! Daar ben Ik!
Ik spreek in mijn jaloezie en mijn toorn! Omdat
gij de spot der volken moest verduren, 7 daarom
zegt Jahweh, de Heer: Nu steek Ik mijn hand
op! Waarachtig! de volken, die u omringen,
zullen hun schande moeten dragen! 8 Maar gij,
bergen van Israël, gij zult wortel schieten en
vruchten dragen voor mijn volk Israël; want
spoedig zullen zij komen. 9 Zie, Ik nader tot u, en
ga voor u staan: ge zult weer bewerkt worden
en vruchtbaar zijn. 10 Ik geef u een dichte
bevolking: het hele huis van Israël tezamen.
Dan zullen de steden bewoond, de ruïnen weer
opgebouwd worden. 11 Talrijk maak Ik op u
mens en dier: zij zullen zich uitbreiden en zich
vermenigvuldigen; uw bevolking maak Ik weer
dicht als vroeger, uw vruchtbaarheid rijker dan
voorheen. Zo zult ge erkennen, dat Ik Jahweh
ben! 12 Ik ga weer mensen op u vestigen, Israël
mijn volk: die zullen u bezitten en beërven;
nooit meer zult gij ze kinderloos maken. 13 Dit
zegt Jahweh, de Heer! Omdat men u verwijt:
Gij hebt mensen verslonden, en uw bevolking
kinderloos gemaakt, 14 daarom zegt Jahweh, zult
ge in het vervolg geen mensen meer verslinden
of uw bevolking kinderloos maken. 15 Dan blijft
u de spot der volken bespaard, en hoeft ge de
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smaad der naties niet meer te verduren, daar
ge ophoudt uw volk kinderloos te maken, zegt
Jahweh, de Heer! 16Het woord van Jahweh werd
tot mij gericht: 17 Mensenkind, toen het huis
van Israël in zijn eigen land woonde, hebben ze
door hun handel en wandel het verontreinigd;
in mijn ogen was hun gedrag onrein als een
maandvloeiing. 18 Toen stortte Ik mijn toorn
over hen uit, om het bloed dat ze in het land
vergoten, en de nietswaardige goden waarmede
ze het hebben bezoedeld. 19 Daarom heb Ik ze
uiteengejaagd onder de volken, heb Ik ze over de
landen verspreid, ze naar hun handel en wandel
geoordeeld. 20 Maar toen ze onder de volken
gekomen waren, hebben zij mijn heilige Naam
ontwijd; want men zeide van hen: Dat is nu
het volk van Jahweh; en tòch moesten ze zijn
land verlaten! 21 Dat ging Mij aan het hart,
omwille vanmijn heilige Naam, die door het huis
van Israël ontwijd werd bij de volken, waar ze
gekomen waren. 22 Zeg derhalve tot het huis van
Israël: Zo spreekt Jahweh, de Heer! Ik doe het
niet om uwentwil, huis van Israël,maar omwille
van mijn heilige Naam, die ge ontwijd hebt bij de
volken, waar ge gekomen zijt. 23 Want heiligen
zal Ik mijn grote Naam, die nu ontwijd is onder
de volken, en die gij onder hen hebt ontwijd. Dan
zullen de volken erkennen, dat Ik Jahweh ben,
zegt Jahweh de Heer, als Ik in hun bijzijn door u
mijn heiligheid bewijs. 24 Daarom zal Ik u uit de
volken weghalen, u uit de landen bijeenroepen,
u brengen naar uw eigen land. 25 Dan zal Ik
u besprenkelen met zuiver water; dan zult ge



Ezechiel 36:26 xciv Ezechiel 36:36

gereinigd worden van al uw vlekken, en van al
uw nietswaardige goden zal Ik u ontdoen. 26Dan
geef Ik u een nieuw hart en stort een nieuwe
geest in uw binnenste, verwijder het stenen hart
uit uw lichaam, en geef u een hart van vlees.
27 Mijn geest zal Ik in uw binnenste uitstorten,
en maken, dat ge naar mijn wetten leeft, en mijn
geboden nauwkeurig onderhoudt. 28 Dan zult ge
wonen in het land, dat Ik aan uw vaderen heb
gegeven; dan zult ge Mij tot volk, en Ik zal een
God voor u zijn. 29Zo zal Ik u bevrijden van al uw
smetten. Ik zal het graan te voorschijn roepen
en het overvloedig doen groeien, in plaats van
u te teisteren met hongersnood. 30 Ook zal Ik
de vruchtbaarheid der bomen en de opbrengst
van het veld vergroten, opdat ge de schande
van honger te lijden niet meer hoeft te verduren
onder de volken. 31 Als ge dan terugziet op uw
slecht gedrag en op uw onbehoorlijke daden, dan
zal de schaamte op uw gelaat te lezen staan
over uw afdwalingen en uw gruwelen. 32 Weet
wèl, dat Ik het niet om uwentwil doe, zegt
Jahweh de Heer! Schaam u derhalve, en bloos
over uw gedrag, huis van Israël! 33 Dit zegt
Jahweh, de Heer: Als Ik u gezuiverd heb van
al uw smetten, en uw steden bevolkt heb; als
de ruïnen herbouwd zijn, 34 en het land weer
bewerkt wordt, in plaats dat het woest ligt ten
aanschouwen van een ieder, die voorbijgaat;
35 dan zal men uitroepen: Dit woeste land is
in een tuin van Eden veranderd; en die steden,
die verwoest waren en in puin lagen, zijn nu
versterkt en bewoond! 36 Zo zullen de volken,
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die in uw omtrek overblijven, erkennen, dat Ik,
Jahweh, die puinhopen herbouwd en het woeste
land weer beplant heb. Ik, Jahweh, heb het
gezegd, en Ik zal het doen! 37Dit zegt Jahweh, de
Heer: Ook tot deze gunst zal Ik Mij door het huis
van Israël laten verbidden: Ik zal het zo talrijk
maken, dat de mensen op kudden gelijken; 38 als
offerdieren, als schapen op Jerusalems feesten,
zó talrijk zullen de ontvolkte steden met kudden
van mensen worden bewoond. Zo zullen ze
erkennen, dat Ik Jahweh ben!

37
1 De hand van Jahweh raakte mij aan; in

de geest van Jahweh voerde Hij mij weg, en
liet mij neer midden in de vallei: en die lag
vol beenderen! 2 Aan alle kanten leidde Hij
mij er langs; en ik zag, dat ze over de gehele
uitgestrektheid van het dal zeer talrijk waren
en zeer dor. 3 Toen vroeg Hij mij: Mensenkind,
zullen deze beenderen weer levend worden? Ik
antwoordde: Heer Jahweh, Gij weet het. 4 En
Hij sprak tot mij: Ge moet over deze beenderen
profeteren en zeggen: Dorre beenderen, luistert
naar het woord van Jahweh! 5Dit zegt Jahweh tot
deze beenderen: Waarachtig, Ik ga een geest in
u brengen, opdat ge weer levend wordt. 6 Ik zal
u spieren opleggen, vlees over u laten groeien,
een huid over u heen trekken en een geest in
u storten, opdat ge levend wordt. Zo zult ge
erkennen, dat Ik Jahweh ben! 7 Ik profeteerde,
zoals mij bevolen was. En terwijl ik profeteerde,
hoorde ik een geluid; er ontstond een gedruis,
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doordat de beenderen zich naar elkander toe
bewogen, het ene been naar het andere. 8 En
terwijl ik toekeek, kwamen er spieren op en
vlees, en trok er een huid overheen; maar nog
waren ze levenloos. 9 Toen sprak Hij tot mij:
Ge moet tot de geest profeteren. Profeteer
mensenkind, en zeg tot de geest: Zo spreekt
Jahweh, de Heer! Kom, o geest, van de vier
windstreken, en blaas in deze doden, opdat
ze levend worden! 10 Ik profeteerde, zoals
Hij Mij bevolen had; en de geest kwam erin,
zodat ze begonnen te leven en recht overeind
gingen staan: een indrukwekkende menigte!
11 Daarna verklaarde Hij mij: Mensenkind, deze
beenderen betekenen het gehele huis van Israël.
Zie, zij zuchten: Verdord zijn onze beenderen,
vervlogen is onze hoop, het is met ons gedaan!
12 Daarom moet ge profeteren en zeggen: Zo
spreekt Jahweh, de Heer! Waarachtig, Ik ga uw
graven openen, u opwekken uit uw graven, o
mijn volk, en u terugbrengen naar Israëls grond.
13 Zo zult ge erkennen, dat Ik Jahweh ben! En als
Ik uw graven heb geopend, en u heb opgewekt
uit uw graven, o mijn volk, 14 dan stort Ik u mijn
geest in, zodat ge levend wordt, en vestig Ik u
op uw eigen grond. Zo zult ge erkennen, dat
Ik, Jahweh, het gezegd en gedaan heb, spreekt
Jahweh! 15 Het woord van Jahweh werd tot mij
gericht: 16Mensenkind, ge moet een stok nemen
en daarop schrijven: “Juda en de Israëlieten, die
daarbij horen”. Neem dan een andere stok, en
schrijf daarop: “Josef en het hele huis van Israël,
dat daarbij hoort.” 17 Leg ze dan over elkaar,
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de een over de ander, zodat ze in uw hand een
eenheid vormen. 18 Als dan uw volksgenoten
tegen u zeggen: Wilt ge ons niet uitleggen, wat
ge daarmee bedoelt, 19 antwoord hun dan: Dit
zegt Jahweh, de Heer! Waarachtig, Ik neem de
stok van Josef en van de stammen Israëls, die
daarbij behoren, en voeg ze bij de stok van Juda,
om er één stok van te maken, dat ze in mijn hand
een eenheid vormen. 20 Terwijl ge de stokken,
waarop ge geschreven hebt, voor hun ogen in
uw hand houdt, 21 moet ge tot hen zeggen: Zo
spreekt Jahweh, de Heer! Zie, Ik haal de zonen
Israëls weg uit de volken, waarheen ze zich
begeven moesten, en ga ze bijeenbrengen van
alle kanten. Dan breng Ik ze terug op hun eigen
grond, 22maak ze tot één volk in het land, op de
bergen van Israël. Eén koning zal over hen allen
heersen; nimmermeer zullen ze twee volken
vormen, of in twee koninkrijken verdeeld zijn.
23 Nimmermeer zullen ze zich verontreinigen
door hun schandgoden, hun gruwelbeelden en
al hun afdwalingen. Ik zal ze bevrijden van
al de gruwelen, waaraan ze zich bezondigd
hebben; Ik zal ze reinigen, en ze zullen voor
Mij een volk, en Ik zal een God voor hen zijn.
24 Dan zal mijn dienaar David over hen als
koning heersen: één herder voor hen allen. Ze
zullen leven naar mijn geboden, en mijn wetten
nauwkeurig onderhouden. 25 Dan zullen ze
wonen in het land, dat Ik aan mijn dienaar Jakob
heb gegeven, en waar hun voorvaderen hebben
gewoond. Dan zullen zij het zelf bewonen, zij
en hun kinderen en hun kleinkinderen tot in
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eeuwigheid toe, en mijn dienaar David zal hun
vorst zijn tot in eeuwigheid. 26 Dan zal Ik met
hen een vredesbond sluiten: een eeuwigdurend
verbond, en hunmijn genade en zegen schenken.
Ik zal mijn heiligdom in hun midden plaatsen
tot in eeuwigheid, 27 en mijn woning zal onder
hen gevestigd zijn: Ik zal hun een God, zij
Mij een volk zijn! 28 Dan zullen de volken
erkennen, dat Ik, Jahweh, Israël heb geheiligd,
als mijn heiligdom onder hen gevestigd blijft
voor eeuwig!

38
1 Het woord van Jahweh werd tot mij gericht:

2 Mensenkind, ge moet uw gelaat richten naar
Gog in het land Magog, den grootvorst van
Mésjek en Toebal. Profeteer tegen hem, 3 en
zeg: Zo spreekt Jahweh, de Heer! Ik kom naar
u toe, Gog, grootvorst van Mésjek en Toebal.
4 Ik lok u mee, sla een angel in uw kaken, en
laat u uitrukken, u met al uw strijdkrachten:
paarden en ruiters, allen volledig gewapend,
een geweldig leger met schild en rondas, allen
met het zwaard in de vuist. 5 U zullen volgen
Perzië, Ethiopië en Poet, allen met schild en
helm; 6 Gómer met al zijn troepen, Bet-Togarma
uit het hoge noorden met al zijn troepen; talloze
volken trekken met u mee. 7 Houd u bereid en
maak u gereed, gij met heel het leger, dat rond u
verenigd is; gij moet hun aanvoerder zijn. 8 Na
lange tijd zult ge een bevel ontvangen, en op
het einde der jaren zult ge oprukken tegen een
land, dat op het zwaard werd teruggewonnen,
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dat uit vele volken bijeen is gebracht op Israëls
bergen, die een blijvende ruïne geleken, dat van
de volken is weggetrokken, en zich helemaal
veilig waant. 9Als een onweer komt gij opzetten,
als de donderwolk nadert gij; ge komt, om
het land te bedekken, gij met al de troepen
en de talloze volken, die met u meetrekken.
10 Dit zegt Jahweh, de Heer. Maar dàn zullen
er gedachten in uw brein opkomen, zult ge
laffe plannen beramen, 11 en denken: Laat
ik oprukken tegen een land van dorpen, een
vredelievend volk overvallen, dat zich veilig
waant en niet achter muren woont, dat geen
grendels of deuren kent. 12 Om buit te maken
en roof te behalen, om mijn hand te keren
tegen bewoonde ruïnen en tegen een volk dat
uit de heidenen bijeengebracht is, dat zich bezit
verwerft, vermogen vormt, en het middelpunt
der aarde bewoont. 13 Sjeba en Dedan met hun
kooplui, Tarsjisj met zijn handelaren zullen u
vragen: Gaat ge roof behalen? Hebt ge uw leger
verzameld, om buit te maken, om goud en zilver
weg te nemen, om have en vee te bemachtigen,
om een vette buit in te palmen? 14 Daarom,
mensenkind, moet ge tegen Gog profeteren en
zeggen: Zo spreekt Jahweh, de Heer! Is het niet
zo? Juist wanneer mijn volk Israël zich veilig
waant, komt gij aanrukken, 15vertrekt gij van uw
woonplaats, uit het hoge noorden, gevolgd door
talrijke volken, allemaal ruiters: een geweldig
leger, een talrijke krijgsmacht. 16 Dan rukt ge
tegen mijn volk Israël op als een onweerswolk,
om het land te bedekken. Ja, op het einde der
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tijden zal Ik u naar mijn land laten komen, opdat
de heidenen Mij leren erkennen, als Ik met u,
Gog, voor hun ogen mijn heiligheid toon! 17 Dit
zegt Jahweh, de Heer: Zijt gij het niet, van wien
Ik in oeroude tijden gesproken heb door mijn
dienaren, de profeten van Israël, die in lang
vervlogen dagen profeteerden, dat Ik ú over hen
zou doen komen? 18 Maar zodra Gog tegen de
grond van Israël oprukt, spreekt Jahweh, zal Ik
mijn woede doen briesen, 19 en in mijn afgunst
en mijn hartstochtelijke toorn uitroepen: Ik zal
hem! Dan zal er een geweldige aardbeving over
de grond van Israël komen. 20 Dan zullen voor
Mij beven de vissen in de zee, de vogels in
de lucht, de wilde beesten, al het gedierte dat
over de grond kruipt, en alle mensen die de
oppervlakte der aarde bewonen. Dan zullen de
bergen ontzet worden, de rotswanden instorten,
en alle muren ter aarde vallen. 21 Dan zal Ik op
al mijn bergen een zwaard tegen hem oproepen,
spreekt Jahweh, de Heer: het zwaard van den
een zal zich keren tegen het zwaard van den
ander. 22 Dan zal Ik hem vonnissen met pest
en met bloed; plasregens en hagelstenen, vuur
en zwavel zal Ik op hem en zijn troepen doen
regenen, en op de talrijke volken die met hem
komen. 23 Zo zal Ik mijn grootheid en heiligheid
tonen, en Mij openbaren voor de ogen van vele
volken. Zo zullen ze erkennen, dat Ik Jahweh
ben!

39
1Mensenkind, ge moet over Gog profeteren en
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zeggen: Zo spreekt Jahweh, de Heer! Ik kom
naar u toe, Gog, grootvorst vanMésjek en Toebal.
2 Ik lok u mee, drijf u voort, laat u oprukken uit
het hoge noorden, en u op de bergen van Israël
komen. 3Daar sla Ik u de boog uit de linkerhand,
en laat uw pijlen uit uw rechterhand vallen.
4 Op de bergen van Israël zult ge neerstorten,
met al de troepen en de talrijke volken die met
u zijn: aan gieren, vogels van allerlei slag en
aan de wilde dieren geef Ik u te vreten. 5 Plat
op de grond zult ge vallen; want Ik heb het
gezegd, spreekt Jahweh, de Heer! 6 Ik ga brand
stichten in Magog, en bij hen die zich op de
eilanden veilig wanen; zo zullen ze erkennen,
dat Ik Jahweh ben! 7Maar onder mijn volk Israël
zal Ik mijn heilige Naam openbaren, zal mijn
heilige Naam nimmer meer worden ontwijd. Zo
zullen de volken erkennen, dat Ik Jahweh ben,
Israëls Heilige. 8 Waarachtig, het komt, het
gaat gebeuren, zegt Jahweh, de Heer; dit is de
dag, waarvan Ik gesproken heb! 9 Dan trekt de
bevolking van Israëls steden naar buiten, om
de brand te steken in het wapentuig, in schild
en rondas, in bogen en pijlen, in knotsen en
speren. Zeven jaar lang zullen ze daarvan sto-
ken, 10 zodat ze geen bomen van het land hoeven
weg te halen of uit de bossen te kappen; want
het wapentuig kunnen ze stoken. Zo zullen ze
beroven, die hèn wilden beroven, en plunderen,
die hèn wilden plunderen. 11 Dan zal Ik aan
Gog een beruchte plaats als graf in Israël geven:
het Doortrekkersdal, dat oostelijk van de zee ligt,



Ezechiel 39:12 cii Ezechiel 39:21

en dat die doortrekkers zal insperren. Daar zal
men Gog met al zijn drommen begraven, en
men zal het noemen: Dal van Gogs drommen.
12 Zeven maanden lang zal het huis van Israël
met hun begrafenis bezig blijven, om het land te
zuiveren, 13 en de hele bevolking van het land
zal doodgraverswerk doen; dat zal hun tot ere
strekken op de dag, dat Ik Mij verheerlijk, zegt
Jahweh, de Heer. 14Men zal mannen aanstellen,
met de opdracht het land te doorkruisen, en de
doortrekkers op te zoeken, die nog op het open
veld bleven liggen. Na die zeven maanden gaan
ze op zoek, om het land te reinigen. 15Als zij dan
het land doorkruisen, en iemand van hen ziet
een mensenbeen liggen, dan zal hij er een teken
naast plaatsen, totdat de doodgravers het in het
dal van Gogs drommen begraven. 16 Zo zal men
het land reinigen. 17 Mensenkind: zo spreekt
Jahweh, de Heer! Dan moet ge roepen tot de
vogels van allerlei slag en tot alle wilde dieren:
Komt hier bij elkaar; verzamelt u van alle kanten
rond het offer, dat Ik voor u heb klaargemaakt:
een reuzen-offer op de bergen van Israël; daar
kunt ge vlees vreten en bloed gaan slurpen.
18 Vlees van helden kunt ge vreten, en bloed
van de prinsen der aarde slurpen: van rammen
en bokken, hamels en varren, allemaal mestvee
van Basjan. 19 Van het offer, dat Ik voor u heb
klaargemaakt, kunt ge vet schrokken tot het u
tegenstaat, bloed slurpen tot ge er zat van wordt.
20 Aan mijn tafel kunt ge u zat eten aan paarden
en ruiters, helden en allerlei krijgsvolk, zegt
Jahweh, de Heer. 21 Zo zal Ik mijn heerlijkheid
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aan de volken tonen, zullen alle volken het
vonnis aanschouwen dat Ik voltrek, en de hand
die Ik op hen laat drukken. 22 Zo zal ook het huis
van Israël erkennen, dat Ik, Jahweh, hun God
ben eens en voor al! 23 Dan zullen alle volken
inzien, dat het huis van Israël door eigen schuld
werd verbannen; dat Ik mijn gelaat voor hen heb
verborgen, en hen heb overgeleverd in de macht
van hun vijanden; en dat ze allen getroffen
zijn door het zwaard, omdat zij Mij ontrouw
waren; 24 dat Ik hen naar hun onreinheid en hun
wandaden heb behandeld, en mijn gelaat voor
hen heb verborgen. 25 Waarachtig, zegt Jahweh,
de Heer: eenmaal zal Ik Jakob gelukkig maken,
Mij over heel het huis van Israël erbarmen,
en ijveren voor mijn heilige Naam. 26 Als zij
rustig op hun eigen grond zullen wonen, en
er niemand is die hen opschrikt, dan zullen ze
hun schande vergeten en al de trouweloosheid,
waarmee ze van Mij zijn afgevallen. 27 Als Ik ze
uit de volken heb weggevoerd, en ze bijeen heb
gebracht uit de landen van hun vijanden, zal Ik
door hen voor de ogen van talrijke volken mijn
heiligheid tonen. 28 Dan zullen ze erkennen, dat
Ik, Jahweh, hun God ben, die hen wel naar de
volken verbande, maar die ze naar hun eigen
grond heeft teruggebracht en daar niemand
heeft achtergelaten. 29 Nooit meer zal Ik mijn
gelaat voor hen verbergen, omdat Ik mijn geest
heb uitgestort over Israëls huis: is de godsspraak
van Jahweh, den Heer!
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40
1 In het vijf en twintigste jaar van onze ver-

banning, in het begin van het jaar, op de tiende
van de maand, veertien jaren na de inneming
van de stad, juist op die dag raakte de hand van
Jahweh mij aan. Hij bracht mij derwaarts: 2 in
goddelijke gezichten bracht Hij mij naar het land
Israël. Hij liet mij neer op een zeer hoge berg, en
het leek alsof aan de zuidkant daarvan een stad
was gebouwd. 3Hij bracht mij daarheen, en daar
zag ik in de poort een man staan, wiens uiterlijk
op brons geleek, en die in zijn hand een linnen
snoer en een duimstok hield. 4 De man sprak tot
mij: Mensenkind, kijk goed uit uw ogen, spits uw
oren, en let aandachtig op alles wat ik u laat zien;
want ge zijt hierheen gebracht om te worden
ingelicht. Verkondig aan het huis Israël, al wat
ge zien zult. 5 En zie, buiten het tempelgebouw
liep aan alle zijden een muur. De man had in zijn
hand een duimstok van zes el: ellen van een el
en een handbreedte. En hij mat de dikte van de
muurbouw, die bedroeg één roede, en de hoogte:
ook één roede. 6Hij bracht mij naar de poort die
op het oosten ligt, ging de trap op, en mat de
drempel van de poort; hij was één roede breed;
ook de andere drempel was één roede breed.
7Elke nis was één roede breed en één roede diep,
en tussen de nissen was een afstand van vijf el.
Ook de drempel van de poort aan gene zijde van
de poorthal, aan de binnenkant, was één roede
breed. 8 Hij mat de poorthal op, 9 die acht el
diep was; en haar deurposten, die twee el breed
waren. De poorthal lag aan de binnenkant.
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10 De nissen van de oosterpoort lagen tegenover
elkander: drie aan de ene en drie aan de andere
kant; ze hadden alle drie dezelfde afmetingen, en
ook de muurvlakken aan weerskanten hadden
dezelfde afmetingen. 11 Hij nam de breedte
van de poortdeur op: ze bedroeg tien el, en
die van de poortweg dertien el. 12 Vóór de
nissen was er aan weerskanten een afgesloten
ruimte van één el, terwijl de nissen zowel aan
de ene als aan de andere zijde zes el diep waren.
13Gemeten van de buitenmuur van een nis af tot
aan de tegenoverliggende buitenmuur, bedroeg
de breedte van de poort vijf en twintig el. De
ene deur lag tegenover de andere. 14 Ook mat
hij de voorhal: twintig el. Aan de voorhal
grensde aan weerszijden de voorhof. 15 Vanaf
de buitenzijde van de poortingang tot en met de
voorzijde van de poorthal aan de binnenkant,
was de afstand vijftig el. 16 In de poort waren
in de nissen en hun muurvlakken aan weer-
szijden vensters, die naar binnen toe schuin
toeliepen. Zo waren er ook in de voorhal aan
weerszijden vensters, naar binnen toe schuin
toelopend; en op de muurvlakken waren palmen
aangebracht. 17 Vervolgens bracht hij mij naar
de buitenvoorhof, en daar zag ik kamers en een
plaveisel, die aan alle zijden van de voorhof
waren aangelegd. Dertig kamers kwamen uit
op dat plaveisel, 18 dat zich bezijden de poorten
even ver uitstrekte als de poorten diep waren.
Dit was het laagste plaveisel. 19 Ook nam
hij de afstand op van de binnenzijde van de
benedenste poort af tot aan de buitenzijde van
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de binnenvoorhof, en die bedroeg honderd el.
20 Toen ging hij mij voor naar het noorden, en
ik zag een poort, die op het noorden van de
buitenvoorhof lag; en hij nam haar breedte en
diepte op. 21 Haar drie nissen aan weerskanten,
haar muurvlakken en voorhal, hadden dezelfde
afmetingen als die van de eerste poort; deze
zelf was eveneens vijftig el diep en vijf en
twintig el breed. 22 Ook haar vensters, voorhal
en palmen waren van dezelfde afmetingen, als
die van de oosterpoort. Men betrad haar
langs zeven treden, en haar voorhal lag aan
de binnenkant. 23 Tegenover de noorderpoort
lag er een poort naar de binnen-voorhof: de
afstand tussen beide poorten bedroeg honderd
el. 24 Daarop liet hij mij zuidwaarts gaan,
en ook aan de zuidkant zag ik een poort; hij
nam de maat van haar nissen, muurvlakken
en voorhal: ze hadden dezelfde afmetingen.
25Aan weerszijden van de poort en haar voorhal
waren er vensters van dezelfde vorm als de
andere. Ze was vijftig el diep en vijf en twintig el
breed, 26 ze had een trap van zeven treden, haar
poorthal lag ook aan de binnenkant en op haar
muurvlakken waren palmen aangebracht, aan
weerskanten één. 27 Tegenover de zuiderpoort
lag er een poort naar de binnen-voorhof; de
afstand tussen beide poorten bedroeg honderd
el. 28Vervolgens bracht hij mij in de zuiderpoort,
die naar de binnen-voorhof leidt. Hij mat de
zuiderpoort op: ze had dezelfde afmetingen;
29 ook haar nissen, muurvlakken en voorhal
hadden dezelfde afmetingen. In de poort en
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de voorhal waren aan weerskanten vensters Ze
was vijftig el lang en vijf en twintig el breed.
30 - 31 Haar voorhal echter lag aan de kant van
de buiten-voorhof. Ook op haar muurvlakken
waren palmen aangebracht, en ze had een trap
van acht treden. 32 Daarna bracht hij mij naar
de oostzijde van de binnen-voorhof, en hij mat
de poort op. Ze had dezelfde afmetingen; 33 ook
haar nissen, muurvlakken en voorhal hadden
dezelfde afmetingen. Aan weerskanten waren
er in de poort en in de voorhal vensters. Ze
was vijftig el diep en vijf en twintig el breed.
Ook haar voorhal lag aan de kant van de
buiten-voorhof. 34 Op haar muurvlakken waren
aan weerskanten palmen aangebracht, en ze
had een trap van acht treden. 35 Tenslotte
bracht hij mij naar de noorderpoort, en mat
haar op. Ze had dezelfde afmetingen; 36 ook
haar nissen, muurvlakken en voorhal hadden
dezelfde afmetingen. Aan weerskanten waren er
vensters. Ze was vijftig el diep en vijf en twintig
el breed. 37Ook haar voorhal lag aan de kant van
de buiten-voorhof, op haar muurvlakken waren
aan weerskanten palmen aangebracht, en ze had
een trap van acht treden. 38 In de poorthal was
een kamer met ingang; daar spoelde men het
brandoffer af. 39 Binnen de poorthal stonden
twee tafels aan de éne en twee tafels aan de
andere kant, waarop het brandoffer, het zonde-
offer en schuldoffer werden geslacht. 40 Ook
aan de buitenkant van de poorthal stonden
twee tafels aan de linkerzijde; eveneens aan
de andere zijde van de poorthal stonden twee
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tafels. 41 Er waren dus vier tafels aan de
ene en vier tafels aan de andere kant van de
zijwand der poort; in het geheel acht tafels,
waarop geslacht werd. 42 De vier tafels voor het
brandoffer waren uit steen gehouwen, en waren
anderhalf el lang, anderhalf el breed en één
el hoog; daarop legde men de gereedschappen
neer, waarmee het brand- en slachtoffer geslacht
werden. 43 Aan de tafels, die binnen stonden,
was langs alle kanten een rand aangebracht,
een hand breed; 44 boven de tafels buiten de
poort was een overkapping gemaakt, om het
offervlees tegen regen en hitte te beschermen.
Vervolgens leidde hij mij in de binnen-voorhof,
en daar zag ik twee zalen, één ter zijde van de
noorderpoort met een gevel op het zuiden, en
één terzijde van de zuiderpoort met een gevel
op het noorden. 45 En hij sprak tot mij: Deze
zaal, die op het zuiden ligt, is bestemd voor
de priesters, die de tempeldienst waarnemen;
46 en de zaal, die op het noorden ligt, is bestemd
voor de priesters, die de altaardienst verrichten,
namelijk voor de zonen van Sadok, die van de
zonen van Levi tot Jahweh mogen naderen, om
zijn dienst waar te nemen. 47Hij mat de binnen-
voorhof op: honderd el bedroeg de lengte en
honderd el de breedte; het was een vierkant,
en het altaar stond recht tegenover de tempel.
48 Daarna bracht hij mij naar de voorhal van de
tempel, en mat de deurposten van de voorhal
op: ze waren aan weerskanten vijf el diep. De
poort was veertien el breed, en de zijvlakken
drie el aan weerskanten. 49 De lengte van de



Ezechiel 41:1 cix Ezechiel 41:7

voorhal bedroeg twintig el en de breedte twaalf
el; langs tien treden ging men er heen, en tegen
de deurposten stond aan weerskanten een zuil.

41
1Hij leidde mij binnen in het Heilige, en mat de

deurposten op; ze waren aan weerskanten zes el
diep. 2 De breedte van de deur bedroeg tien el,
juist zoals die van de tent; de zijvlakken waren
aan weerskanten vijf el. Hij mat de diepte op van
het Heilige: die bedroeg veertig el, en de breedte:
twintig el. 3 Daarna betrad hij het Inwendige,
en mat de deurpost op, die twee el diep was.
De deur was zes el breed, en de zijvlakken
waren aan weerskanten zeven el. 4 Hij nam de
diepte op, die twintig el bedroeg; ook de breedte
bedroeg twintig el. Het lag tegen het Heilige aan;
en hij verklaarde mij: dit is het Allerheiligste.
5 Toen nam hij de dikte op van de wand van
de tempel: die bedroeg zes el. Aan drie kanten
van de tempel was er een uitbouw van vier el
breedte. 6 Hier lagen de cellen in drie rijen van
dertig cellen boven elkaar; voor de cellen waren
aan alle kanten inkortingen gemaakt in de wand
van de tempel, waarop de binten konden rusten;
zo behoefde men voor de steunpunten geen
gaten te breken in de wand van de tempel. 7Naar
gelang men een verdieping hoger steeg, werden
de cellen breder en ruimer; want naar boven toe
was de wand van de tempel aan alle zijden van
de tempel geleidelijk ingekort; daarom werd de
uitbouw naar boven toe breder. Van de begane
grond af kon men langs de middelste verdieping
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de bovenverdieping bereiken. 8 Aan alle kanten
van de tempel zag ik als fundament van de
cellen een verhoging van een volle roede, dus
zes el ongeveer. 9 De dikte van de buitenwand
der cellen was vijf el. Er was een plein tussen
de cellen van de tempel en het zalengebouw;
10 het had een breedte van twintig el aan drie
zijden van de tempel. 11 In de uitbouw was
een deur naar het plein: één deur aan de
noordkant en één deur aan de zuidkant. De
verhoging, die op het plein uitkwam, was aan
alle kanten vijf el breed. 12 Het bijgebouw, dat
aan de overzijde van het plein aan de westkant
lag, was zeventig el diep; de muur van het
bijgebouw was aan alle kanten vijf el dik, de
lengte bedroeg negentig el. 13 Hij mat de tempel
op: de diepte bedroeg honderd el; ook de
diepte van het plein met het bijgebouw en zijn
muren bedroeg honderd el; 14 de voorzijde van
de tempel met het plein naar het oosten was
honderd el breed. 15 Ook mat hij de breedte
op van het gebouw, dat achter de tempel, maar
met zijn gevel aan het plein lag; met zijn muren
aan weerszijden bedroeg de breedte honderd
el. Het Heilige, het Inwendige en de voorhal,
die op de binnen-voorhof uitkwam, 16 waren
betimmerd, en schuin toelopende vensters lieten
aan alle kanten licht toe in de drie ruimten.
Aan alle kanten was er een houtbetimmering,
van de grond tot de vensters. De vensters
waren met tapijten bedekt; ook voor de toegang
naar het Inwendige hing aan de buitenkant een
tapijt. 17 Op de gehele wand waren aan alle
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kanten, van binnen en van buiten, 18 cherubs
en palmen aangebracht: tussen twee cherubs
één palm. De cherubs hadden twee gezichten:
19 een mensengezicht, gekeerd naar de palm aan
de ene kant, en een leeuwenkop, gekeerd naar de
palm aan de andere kant. Ze waren aangebracht
rondom de gehele tempel. 20 Van de grond af tot
op deurhoogte waren op de wand de cherubs en
de palmen aangebracht. 21 De deurposten van
het heiligdom vormden een vierkant. Vóór het
Heilige stond iets, 22 dat op een houten altaar
geleek. Het was drie el hoog en twee el lang;
het had hoornen, en de voetstukken en wanden
ervan waren van hout. Hij sprak tot mij: Dit
is de tafel, die vóór Jahweh’s aangezicht staat.
23 Het Heilige had twee deuren; 24 elke deur had
twee draaibare deurvleugels, twee aan de éne en
twee aan de andere deur; 25op de deuren van het
Heilige waren cherubs en palmen aangebracht,
juist zoals op de wanden. 26 Voor de voorhal
was aan de buitenzijde een houten luifel; en
schuin toelopende vensters en palmen bevonden
zich aan weerszijden van de deurposten van
de voorhal. Ook de cellen van het tempelhuis
hadden een luifel.

42
1 Vervolgens bracht hij mij naar buiten, naar

de noordkant van de binnen-voorhof, en leidde
mij naar de zalenbouw, die ten noorden van het
plein en het bijgebouw lag. 2 De lengte ervan
bedroeg aan de noordkant honderd el, en de
breedte vijftig el; 3 op de ene kant lag het aan
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het twintig el brede plein van de binnen-voorhof,
en op de andere kant aan het plaveisel van
de buiten-voorhof. Het had aan weerskanten
een galerij van drie verdiepingen. 4 Aan de
binnenkant liep een gang vóór de zalen, van
tien el breedte en honderd el lengte. De deuren
lagen op het noorden. 5 De bovenste zalen
waren smaller, omdat de galerijen daarvan meer
ruimte afnamen dan van de benedenste en de
middelste zalen van het gebouw. 6 Want ze
lagen in drie verdiepingen; en omdat ze geen
zuilen hadden, zoals de zalen van de buiten-
voorhof, waren de bovenste smaller dan de
benedenste en de middelste van het gebouw.
7 Buiten het gebouw, aan de voorkant van de
zalenbouw, stond er een muur, die evenwijdig
liep met de zalenbouw, in de richting van de
buiten-voorhof. Hij was vijftig el lang. 8 Want
de breedte van de zalenbouw, in de richting
van de buiten-voorhof, bedroeg vijftig el, terwijl
de zalenbouw tegenover de tempel honderd el
lang was. 9 Onder in de zalenbouw was aan de
oostkant, tegenover de muur, een deur voor hen,
die van de binnen-voorhof kwamen. 10 Daarna
bracht hij mij naar de zuidkant van de tempel en
ook daar zag ik een zalenbouw aan de overzijde
van het plein, en tegenover het bijgebouw. 11 Er
liep een gang voor, en hij had dezelfde lengte
en breedte, dezelfde uitgangen, inrichting en
deuren. 12 Ook onder in de zalenbouw, die
zuidwaarts lag, was er bij het begin van de muur,
die in de richting van de buiten-voorhof liep,
een deur voor hen, die van het oosten kwamen.
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13 Hij sprak tot mij: De noordelijke zalen en
de zuidelijke zalen, die op het plein liggen, zijn
de heilige zalen, waar de priesters, die tot Jah-
weh mogen naderen, het hoogheilige eten; daar
moeten ze ook het hoogheilige, het dankoffer,
het zonde-offer en het schuldoffer neerleggen,
omdat die plaats heilig is. 14 Komen de priesters
daar, dan mogen ze niet uit het heilige naar
de buiten-voorhof gaan, maar moeten ze daar
hun dienstgewaden neerleggen, want die zijn
heilig. Ze moeten andere gewaden aantrekken:
dan eerst mogen ze op de plaats komen, die
voor het volk is bestemd 15 Toen hij klaar was
met het opmeten van de binnenbouw, bracht hij
mij door de poort, die op het oosten ligt, naar
buiten, en mat de ringmuur op. 16 Hij mat met
de duimstok de oostkant: vijf honderd roeden
aan de duimstok. Toen wendde hij zich naar de
noordkant, 17 en mat die: vijf honderd roeden
aan de duimstok. Vervolgens wendde hij zich
om naar de zuidkant, 18 en mat die: vijfhonderd
roeden aan de duimstok. 19 Tenslotte wendde hij
zich naar de westkant en mat die: vijfhonderd
roeden aan de duimstok. 20 Aan vier zijden mat
hij hem op: de ringmuur, die het heilige van
het profane scheidde, was vijfhonderd el lang en
vijfhonderd el breed.

43
1 Daarna bracht hij mij naar de poort, die op

het oosten ligt, 2 en daar zag ik de heerlijkheid
van Israëls God van het oosten komen. Het
klonk als het ruisen van machtige wateren, en
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de aarde schitterde van zijn heerlijkheid. 3 De
verschijning, die ik zag, geleek op de verschi-
jning, die ik aanschouwd had, toen Jahweh de
stad kwam verwoesten, en op de verschijning,
die ik aan de Kebar-rivier had gezien. Ik viel
plat ter aarde. 4De heerlijkheid van Jahweh ging
door de poort, die op het oosten ligt, de tempel
binnen. 5 Een geest hief mij omhoog, en bracht
mij naar de binnen-voorhof; daar zag ik, hoe de
tempel vol was van Jahweh’s heerlijkheid. 6Toen
hoorde ik iemand mij uit de tempel toespreken,
terwijl de man nog altijd naast mij stond. 7 Hij
sprak tot mij: Mensenkind, hier ziet ge de plaats
van mijn troon en de plaats van mijn voetzolen,
waar Ik voor altijd te midden van Israëls zonen
zal wonen. Het zal niet meer voorkomen, dat
het huis van Israël, het volk en zijn koningen,
mijn heilige Naam met hun ontucht en met de
lijken van hun dode koningen zullen ontwijden.
8Want ze hadden hun drempel bij mijn drempel,
en hun deurpost naast mijn deurpost geplaatst,
zodat er slechts een wand was tussen Mij en hen;
en zij hebben mijn heilige Naam ontwijd door
de gruwelen die ze bedreven, zodat Ik hen in
mijn toorn verteerde. 9Maar voortaan zullen ze
hun ontucht en de lijken hunner koningen ver
van Mij houden, en zal Ik voor eeuwig in hun
midden wonen. 10Mensenkind, gij moet het huis
van Israël over de tempel, zijn afmetingen en
zijn model gaan spreken, opdat ze zich schamen
over hun misdaden. 11 En als ze dan beschaamd
staan over alles wat ze misdreven hebben, moet
ge hen over de vorm van het huis, zijn inrichting,
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zijn uitgangen en ingangen, geheel zijn vorm en
al zijn voorschriften en al zijn regels inlichten,
en die in hun bijzijn beschrijven: opdat ze zich
nauwkeurig houden aan alles, wat op de vorm
en de voorschriften betrekking heeft. 12Dit is het
voorschrift omtrent de tempel: heel zijn terrein
op de top van de berg is overal hoogheilig; dit
is dus voorschrift omtrent de tempel. 13 Hier
volgen de afmetingen van het altaar in ellen:
ellen van één el en één handbreedte. Zijn
sokkel is een el hoog en een el breed; aan de
rand daarvan loopt aan alle kanten een richel
ter hoogte van een span; dit is de onderbouw
van het altaar. 14 Van de sokkel in de grond
tot aan de benedenste omloop is het twee el,
en de breedte daarvan bedraagt een el; van
de kleine omloop tot de grote omloop is het
vier el, en de breedte daarvan bedraagt één
el. 15 De offerhaard is vier el hoog, en boven
de offerhaard steken vier horens uit. 16 De
offerhaard is twaalf el lang en twaalf breed,
zodat zijn vier zijden een vierkant vormen. 17De
omloop is veertien el lang en veertien breed, dus
aan alle vier de kanten gelijk. De richel, die
er omheen loopt, is een halve el breed, en de
goot ervan aan alle kanten eveneens een halve
el. Aan de oostzijde staat een trap. 18 Hij sprak
tot mij: Mensenkind, zegt Jahweh, de Heer: hier
volgen de voorschriften omtrent het altaar. De
dag dat het gereed is, om er brandoffers op te
offeren en er bloed op te sprenkelen, 19 moet
ge aan de levitische priesters die van Sadok
afstammen en tot Mij mogen naderen, om mijn
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dienst waar te nemen, zegt Jahweh, de Heer,
een jonge stier als zonde-offer geven. 20 Ge
moet er het bloed van nemen, en het strijken
aan de vier horens, op de vier hoeken van de
omloop en aan de richel, die rondom het altaar
loopt; zo moet ge het ontsmetten en zuiveren.
21Neem dan den jongen stier, het zonde-offer, en
verbrand hem op de daartoe bestemde plaats in
de tempel, buiten het heiligdom. 22Op de tweede
dag moet ge een gaven geitebok als zonde-offer
brengen, en moet men het altaar ontsmetten op
dezelfde wijze als met den jongen stier. 23 Zijt
ge met het ontsmetten klaar, dan moet ge een
gaven jongen stier en een gaven ram uit de
kudde brengen. 24 Ge moet ze vóór Jahweh
‘s aanschijn brengen, en de priesters moeten
er zout op strooien, en ze als brandoffer aan
Jahweh opdragen. 25 Zeven dagen lang moet ge
dagelijks een bok als zonde-offer brengen, en
een gaven jongen stier en een gaven bok uit
de kudde opdragen. 26 Zeven dagen lang moet
men het altaar zuiveren, reinigen en inwijden.
27Na afloop van die dagen, dus op de achtste dag
en verder, zullen de priesters op het altaar uw
brandoffers en uw dankoffers brengen, en Ik zal
u genadig aannemen, zegt Jahweh, de Heer.

44
1 Toen bracht hij mij weer naar de buitenste

oosterpoort voor het heiligdom. Die was ges-
loten. 2 En Jahweh verklaarde mij: Deze poort
moet gesloten blijven. Hij mag niet geopend
worden, en niemand mag er binnen gaan; want
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Jahweh, de God van Israël, is er door gekomen;
dus moet hij gesloten blijven. 3 Alleen de
vorst mag er plaats nemen, om voor Jahweh
‘s aanschijn brood te eten. Langs de poorthal
moet hij binnenkomen, en langs dezelfde weg
terugkeren. 4 Vervolgens bracht hij mij naar
de noorderpoort tegenover de tempel. Ik keek
toe, en zag, hoe Jahweh’s heerlijkheid het huis
van Jahweh vervulde; en ik viel plat ter aarde.
5 En Jahweh sprak tot mij: Mensenkind, let
aandachtig op; kijk goed uit uw ogen en scherp
uw oren op alles wat Ik u ga zeggen over alle
voorschriften van Jahweh’s huis en over al zijn
regels. Let goed op, wie er in de tempel komt
door alle uitgangen van het heiligdom. 6 En zeg
tot het onhandelbaar volk, tot Israëls huis: Zo
spreekt Jahweh, de Heer! Laat het nu uit zijn,
huis van Israël, met al uw gruwelen; 7 want
ge hebt vreemdelingen, onbesneden van hart
en lichaam, in mijn heiligdom toegelaten, om
mijn huis te ontwijden, terwijl gij mijn spijs, vet,
brood en bloed opdroegt. Ge hebt met al uw
gruwelen mijn verbond verbroken; 8 en in plaats
van zelf mijn heilige dienst te verrichten, hebt
ge hen aangesteld, om in uw plaats de dienst
in mijn heiligdom waar te nemen. 9 Dit zegt
Jahweh, de Heer: Geen vreemdeling, onbesne-
den van hart en lichaam, mag in mijn heiligdom
komen. Dit geldt voor alle vreemdelingen, die
onder de Israëlieten wonen. 10 Waarachtig, de
levieten, die zich van Mij verwijderd hebben,
toen Israël van Mij afdwaalde en zijn gruwelen
achterna liep, zij zullen hun schuld dragen,
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11 en in mijn heiligdom slechts dienst mogen
doen als bewakers van de tempelpoorten en als
tempeldienaars. Zij moeten voor het volk de
brandoffers en slachtoffers slachten, en te zijner
beschikking staan, om het te dienen. 12 Omdat
ze hen voor hun gruwelbeelden hebben gediend,
en voor het huis van Israël een aanleiding tot
zonde geweest zijn, daarom heb Ik mijn hand
opgestoken, zegt Jahweh, de Heer, 13 dat zij hun
schuld zullen dragen, en niet als mijn priesters
tot Mij mogen naderen, of aan mijn heilige
voorwerpen mogen raken, die hoogheilig zijn.
Zo zullen ze hun schande ondervinden om de
gruwelen, die zij bedreven. 14 Daarom heb
Ik hen belast met de dienst van de tempel,
met alle werkzaamheden en met alles wat er
te doen valt. 15 Maar de levietische priesters,
de afstammelingen van Sadok, die de dienst in
mijn heiligdom hebben waargenomen, toen de
Israëlieten van Mij afdwaalden, zij mogen tot
Mij naderen, om Mij te dienen: zij mogen voor
mijn aanschijn treden, om Mij vet en bloed te
offeren, zegt Jahweh, de Heer. 16 Zij mogen in
mijn heiligdom komen, zij mogen naderen tot
mijn tafel, om Mij te dienen; zij mogen mijn
dienst waarnemen. 17 Maar betreden zij de
poorten van de binnen-voorhof, dan moeten ze
linnen gewaden aantrekken; zij mogen geen wol
dragen, als ze in de poorten van de binnen-
voorhof en in de tempel dienst doen. 18 Een
linnen wrong moeten ze om hun hoofd dragen
en linnen lendenkleren om hun middel. Ze
mogen geen broeiende kleding dragen. 19 Gaan
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ze naar de buiten-voorhof, naar het volk, dan
moeten ze hun dienstkleding uittrekken, in de
zalen van het heiligdom neerleggen, en andere
gewaden aandoen; anders heiligen ze het volk
met hun gewaden. 20 Hun hoofd mogen ze
niet kaal scheren, maar ook mogen ze hun
haar niet lang laten groeien; ze moeten hun
hoofdhaar behoorlijk knippen. 21 Wijn mag een
priester niet drinken, als hij de binnen-voorhof
betreedt. 22 Een weduwe of gescheiden vrouw
mogen ze niet huwen, maar enkel meisjes van
Israëlietische afkomst of de weduwe van een
priester. 23 Ze moeten mijn volk het onderscheid
leren tussen heilig en profaan, en hen verschil
leren maken tussen rein en onrein. 24 Bij
geschillen moeten zij als rechter optreden, en die
naar mijn wetten beslechten. Op al mijn feesten
moeten ze mijn bepalingen en voorschriften in
acht nemen, en mijn sabbatten moeten ze heilig
houden. 25 Ze mogen niet bij een mensenlijk
komen, anders verontreinigen zij zich; enkel aan
het lijk van vader of moeder, zoon of dochter,
broeder of ongehuwde zuster mogen ze zich
verontreinigen. 26 Is hij dan onrein geworden,
dan moet hij zeven dagen laten verlopen; 27 en
als hij weer het heiligdom en de binnen-voorhof
betreedt, om in het heiligdom dienst te doen,
moet hij zijn zonde-offer brengen, zegt Jahweh,
de Heer. 28 Ze mogen geen erfdeel aanvaarden:
Ik ben hun erfdeel. Er mag hun geen bezit in
Israël worden geschonken: Ik ben hun bezit.
29 Van het spijsoffer, het zonde-offer en het
schuldoffer moeten ze leven; voor hen is ook
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alles, wat in Israël met de ban wordt getroffen.
30 Van alle eerstelingen, wat het ook is, en van
alle offergaven, wat het ook is, van al uw gaven,
moet het beste voor de priesters zijn; ook het
beste van uw meel moet ge aan de priesters
geven, om zegen over uw huis te verkrijgen.
31 Vogels en beesten, die een natuurlijke dood
gestorven of verscheurd zijn, mogen de priesters
niet eten.

45
1 Voordat ge het land in erfdelen toewijst,

moet ge aan Jahweh een gebied afstaan: een
gewijd stuk grond van vijf en twintig duizend el
lang en twintig duizend breed; dat zal in heel
zijn omvang heilig zijn. 2 Daarvan is voor het
heiligdom bestemd een vierkant van vijfhonderd
el op elke zijde, met een afgesloten ruimte van
vijftig el er omheen. 3 Van dat terrein moet ge
verder afbakenen een lengte van vijf en twintig
duizend el en een breedte van tien duizend,
waarop ook het heiligdom, het hoogheilige zal
komen te staan. 4 Deze gewijde strook grond zal
toebehoren aan de priesters, die dienst doen in
het heiligdom, en die tot Jahwehmogen naderen,
om Hem te dienen: het zal dienen als een
plaats voor hun huizen en een gewijde plaats
voor het heiligdom. 5 Verder een lengte van
vijf en twintig duizend el en een breedte van
tien duizend: dat zal aan de levieten, die de
tempeldienst verrichten, in eigendom behoren,
met de steden, om er te wonen. 6 En als
stadsbezit moet ge een strook afbakenen van
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vijf en twintig duizend el lang en vijf duizend
breed, evenwijdig aan de heilige strook land.
Het is bestemd voor het gehele huis van Israël.
7 Voor de vorst moet ge ter weerszijden van het
heilig gebied en het stadsbezit, vóór het heilig
gebied en langs het stadsbezit, ten westen en
ten oosten een terrein bestemmen, dat even
lang is als een der stamgebieden, en dat zich
van de westgrens tot de oostgrens van het land
uitstrekt. 8 Dat zal hem in Israël in eigendom
toebehoren, opdat Israëls vorsten mijn volk niet
langer tyranniseren. Daarna moet ge het land
stamsgewijze aan het huis van Israël toewijzen.
9 Dit zegt Jahweh, de Heer: Laat het nu uit
zijn, vorsten van Israël! Maakt een einde aan
willekeur en eigenbelang; handelt naar wet en
recht, en bevrijdt mijn volk van uw afpersingen,
zegt Jahweh, de Heer! 10 Ge moet een juiste
weegschaal gebruiken, volwaardige maten en
vaten. 11 Efa en bat moeten een geijkte inhoud
hebben, waarbij een bat het tiende gedeelte
van een chómer bevat en een efa eveneens
het tiende deel van een chómer. De chómer
moet standaardmaat zijn. 12 De sikkel is twintig
gera waard, en de mana zal bestaan uit een
twintigsikkelstuk, een vijfentwintigsikkelstuk en
een vijftiensikkelstuk. 13 De volgende belasting
moet ge heffen: een zesde efa van elke chómer
tarwe, en een zesde efa van elke chómer gerst.
14 Het recht op de olie bedraagt één tiende bat
van elke kor; want tien bat is een kor. 15 Verder
één lam uit elke kudde van tweehonderd stuks
van Israëls veestapel. Deze belastingen zijn voor
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het meeloffer, het brandoffer en het dankoffer
bestemd, waardoor ge vergiffenis moet verkrij-
gen, zegt Jahweh, de Heer. 16 Heel de bevolking
van het land moet deze belasting aan den vorst
in Israël afdragen; 17 en op den vorst rust de
verplichting, op feesten, nieuwemaandagen en
sabbatten, op alle gedenkdagen van het huis van
Israël, voor brandoffers, meeloffer en dankoffer
te zorgen. Hij moet het zonde-offer, het meelof-
fer, het brandoffer en de dankoffers leveren, om
voor het huis van Israël vergiffenis te verkrijgen.
18 Dit zegt Jahweh, de Heer: Op de eerste dag
van de eerste maand moet ge een gaven jongen
stier uitzoeken, om het heiligdom te ontsmetten.
19Daartoe moet de priester bloed van het zonde-
offer nemen en het strijken aan de deurposten
van de tempel, op de vier hoeken van de omloop
van het altaar, en op de deurpost der poort
van de binnen-voorhof. 20 Datzelfde moet ge
doen op de eerste dag der zevende maand voor
iemand, die bij vergissing of door onwetendheid
tegen de tempel gezondigd heeft. Zo zult ge
verzoening verkrijgen voor de tempel. 21 Op de
veertiende dag van de eerste maand moet ge
het paasfeest vieren; zeven dagen lang moet ge
ongedesemde broden eten. 22 Die dag moet de
vorst voor zichzelf en voor de gehele bevolking
van het land een var als zonde-offer opdragen.
23 En gedurende de zeven dagen van het feest
moet hij dagelijks aan Jahweh een brandoffer
brengen van zeven gave varren en zeven gave
lammeren, en elke dag één geitebok als zonde-
offer; 24 bovendien een meeloffer van een efa



Ezechiel 45:25 cxxiii Ezechiel 46:8

per var en een efa per ram, en bij elke efa een
hin olie. 25 Op het feest van de vijftiende dag
der zevende maand moet hij zeven dagen lang
eenzelfde zonde-offer, brandoffer en meeloffer
opdragen, met evenveel olie.

46
1 Dit zegt Jahweh, de Heer: De oosterpoort

van de binnen-voorhof moet gedurende de zes
werkdagen gesloten blijven; alleen op sabbat-
en op nieuwemaandag mag ze geopend wor-
den. 2 Dan moet de vorst van buiten door
de poorthal binnenkomen, en in de poortdeur
blijven staan; dan zullen de priesters zijn brand-
offer en dankoffers opdragen, en hij zal zich
neerbuigen op de drempel van de poort. Als hij
de poort verlaten heeft, mag die tot de avond niet
gesloten worden. 3 Maar het gewone volk moet
zich op sabbat- en nieuwemaandagen buiten
de ingang der poort voor Jahweh neerbuigen.
4 Het brandoffer, dat de vorst op sabbatdag aan
Jahweh moet brengen, zal bestaan uit zes gave
lammeren en één gaven ram, 5met eenmeeloffer
van een efa bij den ram en een meeloffer naar
eigen keuze bij de lammeren, en bij iedere efa
een hin olie. 6 Op nieuwemaandag echter zal
het offer bestaan uit een gaven jongen stier, zes
gave lammeren en een gaven ram. 7 Bij den
stier en den ram moet hij een meeloffer van
een efa brengen, bij de lammeren zoveel als
hij zelf verkiest, en bij iedere efa een hin olie.
8 Als de vorst de tempel bezoekt, moet hij langs
de poorthal binnenkomen, en langs dezelfde
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weg terugkeren. 9 Maar komt op feestdagen
het gewone volk voor Jahweh, dan moeten
zij, die langs de noorderpoort komen aanbid-
den, door de zuiderpoort terugkeren; en zij
die langs de zuiderpoort binnenkomen, moeten
door de noorderpoort vertrekken. Men mag
niet terugkeren door dezelfde poort, waardoor
men gekomen is; men moet langs de overkant
heengaan. 10 De vorst moet tegelijk met de
anderen komen en heengaan. 11 Op feesten en
gedenkdagen zal het meeloffer een efa bedragen
bij elken var en ram; bij de lammeren mag
hij geven wat hij wil, maar bij iedere efa een
hin olie. 12 Als de vorst uit eigen beweging
brand- of dankoffers brengt, een vrijwillig offer
aan Jahweh, dan moet men de oosterpoort voor
hem openen, opdat hij op dezelfde wijze als
op sabbatdag zijn brandoffer en dankoffer kan
brengen; maar zodra hij is heengegaan, moet
men de poort achter hem sluiten. 13 Elke dag
moet ge een gaaf, éénjarig lam als brandoffer
aan Jahweh opdragen; elke morgen moet ge dat
opdragen. 14 Ook moet ge er elke morgen een
meeloffer bijvoegen van een zesde efa met een
derde hin olie, om de bloem aan te maken. Dit
is het dagelijks meeloffer voor Jahweh: voor
altijd ingesteld. 15 Elke morgen moet men als
dagelijks brandoffer het lam, het meeloffer en
de olie opdragen. 16 Dit zegt Jahweh, de Heer:
Als de vorst een stuk van zijn erfdeel aan een
van zijn zonen ten geschenke geeft, zal dat aan
de zonen in eigendom behoren, en hun erfelijk
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bezit zijn; 17 maar geeft hij een stuk van zijn
erfdeel ten geschenke aan een van zijn dienaren,
dan zal het hem slechts toebehoren tot het jaar
der vrijlating, en daarna weer aan den vorst
vervallen; alleen het erfdeel van zijn zonen zal
dus hun eigendom zijn. 18 De vorst mag niets
afnemen van het erfgoed van het volk, door ze
hun bezit af te persen; alleen eigen bezit kan
hij aan zijn zonen vermaken, opdat niemand
van mijn volk uit zijn bezit verdreven wordt.
19 Toen bracht hij mij door de ingang terzijde
van de poort, naar de heilige zalen, die voor
de priesters bestemd zijn en op het noorden
liggen; daar zag ik aan de uiterste westkant een
ruimte. 20 Hij sprak tot mij: Dit is de ruimte,
waar de priesters het schuldoffer en het zonde-
offer moeten koken en het meeloffer bakken; zo
behoeven ze niet naar de buiten-voorhof te gaan,
waardoor ze het volk zouden heiligen. 21Daarna
bracht hij mij naar de buiten-voorhof, en leidde
mij langs de vier hoeken van de voorhof; en daar
zag ik in elke hoek van de voorhof een besloten
ruimte. 22 In de vier hoeken van de voorhof
waren afgesloten ruimten van veertig el lang en
dertig breed: alle vier van dezelfde afmetingen.
23 Rond alle vier liep een galerij, en onder de
galerijen waren keukens ingericht. 24 En hij
verklaarde mij: Dit zijn de keukens, waar de
tempeldienaren voor het volk de slachtoffers
moeten koken.

47
1 Toen bracht hij mij terug naar de ingang
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van de tempel, en daar zag ik van onder
de drempel van de tempel water stromen in
oostelijke richting; want de voorzijde van de
tempel ligt op het oosten. Het water vloeide
onder de rechterzijwand van de tempel door,
zuidelijk langs het altaar. 2 Hij bracht me door
de noorderpoort naar buiten, en voerde me
buitenom naar de oosterpoort: daar borrelde het
water op van de rechterzijwand! 3 De man ging
in oostelijke richting verder, met een duimstok
in zijn hand; hij mat een afstand af van duizend
el, en liet mij door het water waden: het water
reikte tot de hiel. 4 Weer mat hij een afstand
af van duizend el, en liet mij door het water
waden: het water reikte tot de knieën. Weer
mat hij een afstand af van duizend el, en liet
mij door het water waden: het water reikte tot
mijn middel. 5 Nog eens mat hij een afstand af
van duizend el, nu was het een ondoorwaadbare
beek; want het water was zo diep, dat men er
in zwemmen kon: een ondoorwaadbare beek.
6 Hij vroeg mij: Ziet ge dat mensenkind? Toen
liet hij mij teruggaan langs de rand van de beek,
7 en onderweg zag ik aan beide oevers van de
beek een zeer groot aantal bomen. 8 En hij zeide
tot mij: Dit water stroomt naar de oostelijke
landstreek, verloopt naar de steppe, en mondt
uit in de zee, de zoutwaterzee, waarvan het
water drinkbaar wordt. 9 Alle levende wezens,
alles wat zich beweegt, zal overal waar de beek
komt, kunnen leven. Er zal een overvloed aan
vis daarin zijn; want wanneer dit water erin
uitmondt, wordt het zeewater drinkbaar, en
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alles, waar de beek bijkomt, kan leven. 10 Dan
zullen van En-Gedi tot En-Egláim vissers aan de
kant staan; droogplaatsen voor netten zullen aan
haar rechteroever liggen; haar visstand zal even
overvloedig zijn als in de grote zee. 11 Maar
het water van haar poelen en wadden wordt
niet drinkbaar; dat is voor zoutwinning bestemd.
12 Langs de beek zullen aan weerszijden van
haar oever allerlei vruchtbomen groeien, wier
bladeren niet verwelken en wier vrucht niet
opraakt. Elk seizoen dragen ze weer nieuwe
vruchten; want het water, dat hen drenkt,
stroomt uit het heiligdom. Hun vruchten zullen
eetbaar zijn, hun bladeren zullen geneeskracht
hebben. 13 Dit zegt Jahweh, de Heer: Zo
zal de grens lopen, waarbinnen ge het land
aan de twaalf stammen van Israël in erfbezit
moet toewijzen, en waarvan Josef twee delen
ontvangt. 14 Ieder van u zal een even groot deel
bezitten van het land, dat Ik aan uw vaderen
onder ede beloofd heb, en dat u als erfbezit
werd toegewezen. 15 Zo loopt de grens van het
land. Aan de noordkant: van de grote zee af
langs Chetlon in de richting van Chamat; 16 dan
over Sedad, Berota en Sibráim, dat tussen het
grondgebied van Damascus en dat van Chamat
ligt; dan tot Chaser-Enon, dat tot het gebied van
de Hauran behoort; 17 zodat de grens loopt van
de zee tot Chaser-Enon, en het grondgebied van
Damascus en dat van Chamat er noordelijk van
ligt. Dit is de noordkant. 18Aan de oostkant: van
Chaser-Enon, tussen de Hauran en Damascus,
vormt de Jordaan de grens tussen Gilad en het
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land Israël tot de oostelijke zee, tot Tamar. Dit is
de oostkant. 19 Aan de kant van de Négeb, ten
zuiden: van Tamar tot het water van Meribat-
Kadesj, langs de beek naar de grote zee. Dit is
de kant van de Négeb, ten zuiden. 20 Aan de
westkant vormt de grote zee de grens tot het
punt, van waaruit men Chamat bereikt. 21 Dit
land moet ge volgens de stammen van Israël
onder elkaar verdelen. 22 Ge moet het als bezit
toewijzen aan u zelf, en aan de vreemdelingen
die onder u verblijven en die kinderen onder u
verwekt hebben. Ge moet ze beschouwen als
geboren Israëlieten, en ze zullen onder Israëls
stammen een erfdeel toegewezen krijgen; 23 ge
moet hun een erfdeel geven in de stam, waarin
de vreemdeling woont, zegt Jahweh, de Heer.

48
1 Nu volgen de namen der stammen. In het

uiterste noorden, naast de weg van Chetlon in
de richting van Chamat naar Chaser-Enon, en
met het grondgebied van Damascus en dat van
Chamat ten noorden, krijgt Dan een gebied van
oost- tot westgrens. 2 Aser een gebied van oost-
tot westgrens, naast dat van Dan. 3 Neftali een
gebied van oost- tot westgrens, naast dat van
Aser. 4 Manasse een gebied van oost- tot west-
grens, naast dat van Neftali. 5 Efraïm een gebied
van oost- tot westgrens, naast dat van Manasse.
6Ruben een gebied van oost- tot westgrens, naast
dat van Efraïm. 7 Juda een gebied van oost-
tot westgrens, naast dat van Ruben. 8 Naast
het gebied van Juda, van oost- tot westgrens,
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komt het heilig gebied te liggen, dat ge moet
afstaan, en dat vijf en twintig duizend el breed
is, en even lang als een der andere gebieden
van oost- tot westgrens. Midden daarop komt
het heiligdom te staan. 9 Het gebied, dat ge aan
Jahweh moet afstaan, is vijf en twintig duizend
el lang en twintig duizend breed. 10 Voor de
volgende personen zal het heilig gebied bestemd
zijn: De priesters krijgen een gebied, dat aan de
noordkant vijf en twintig duizend el lang is, aan
de westkant tienduizend breed, aan de oostkant
tienduizend breed, en aan de zuidkant vijf en
twintig duizend lang. Midden daarop komt
het heiligdom van Jahweh te staan. 11 Aan de
gewijde priesters, de zonen van Sadok, die mijn
dienst hebben waargenomen, en die niet evenals
de levieten afgedwaald zijn, toen de Israëlieten
afdwaalden, 12 zal het toebehoren als deel van
het heilig gebied, als iets hoogheiligs, grenzend
aan het terrein der levieten. 13 Evenwijdig aan
het terrein der priesters krijgen de levieten een
terrein van vijf en twintig duizend el lang en
tien duizend breed. Samen dus een lengte van
vijf en twintig duizend el en een breedte van
twintig duizend. 14 Niets mogen ze daarvan
verkopen of inruilen; het beste van het land
mag niet in andere handen overgaan, want het
is aan Jahweh gewijd. 15 De vijfduizend el, die
van de breedte overblijven, op de strook van
de vijf en twintig duizend el, is profaan land,
en dient de stad tot woonplaats en weidegrond.
Midden daarop komt de stad te staan. 16 Dit is
de omvang van de stad: aan de noordkant vijf
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en veertig honderd el, aan de zuidkant vijf en
veertig honderd, aan de oostkant vijf en veertig
honderd en aan de westkant vijf en veertig hon-
derd. 17 Daarenboven een weidegrond voor de
stad van tweehonderd vijftig el in het noorden,
tweehonderd vijftig in het zuiden, tweehonderd
vijftig in het oosten en tweehonderd vijftig in het
westen. 18 Wat er dan van de lengte langs het
heilig gebied overblijft, namelijk tienduizend el
oostelijk en tienduizend westelijk, daarvan zal
de opbrengst dienen tot levensonderhoud van
de bewoners der stad. 19 Uit alle stammen van
Israël zal de bevolking der stad samengesteld
zijn. 20Dit gehele gebied:een vierkant van vijf en
twintig duizend el bij vijf en twintig duizend el,
moet ge afstaan als heilig gebied en stadsbezit.
21 Wat er overblijft is voor den vorst. Wat
aan weerskanten van het heilig gebied en het
stadsbezit ligt, oostelijk naast de vijf en twintig
duizend el van het heilig gebied tot de oostgrens
toe, en westelijk naast de vijf en twintig duizend
el van het heilig gebied tot de westgrens toe,
en wat evenwijdig aan de stamgebieden loopt,
zal den vorst toebehoren. Het heilig gebied met
de tempel zal er middenin liggen. 22 Het land,
dat enerzijds aan het grondbezit der levieten
en het stadsbezit grenst—die midden tussen het
gebied van den vorst liggen—en dat anderzijds
tussen de gebieden van Juda en Benjamin ligt,
zal den vorst toebehoren. 23 Wat de overige
stammen betreft: Benjamin krijgt een gebied
van oost- tot westgrens; 24 Simeon een gebied
van oost- tot westgrens, naast dat van Benjamin;
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25 Issakar een gebied van oost- tot westgrens,
naast dat van Simeon; 26 Zabulon een gebied
van oost- tot westgrens, naast dat van Issakar;
27 Gad een gebied van oost- tot westgrens, naast
dat van Zabulon. 28 Naast het gebied van Gad,
aan de kant van de Négeb, ten zuiden, loopt de
grens. Deze gaat van Tamar over het water van
Meribat-Kadesj en langs de beek naar de grote
zee. 29 Tot zover dus over het land, dat ge aan de
stammen van Israël als erfdeel moet toewijzen,
en over hun stamgebieden, spreekt Jahweh, de
Heer. 30 Nu volgen de uitgangen van de stad.
31 De stadspoorten zijn naar de stammen van
Israël genoemd. Aan de noordkant, die vijf en
veertighonderd el lang is, liggen drie poorten:
een Rubenpoort, een Judapoort en een Levipoort.
32 Aan de oostkant, die vijf en veertighonderd el
lang is, liggen drie poorten: een Josefpoort, een
Benjaminpoort en een Danpoort. 33 Aan de zuid-
kant, die vijf en veertighonderd el lang is, liggen
drie poorten: een Simeonpoort, een Issakarpoort
en een Zabulonpoort. 34Aan de westzijde, die vijf
en veertighonderd el lang is, liggen drie poorten:
een Gadpoort, een Aserpoort en een Neftalipoort.
35De gehele omtrek bedraagt achttienduizend el.
En de naam der stad zal voortaan zijn: Jahweh
is daar!
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