Ezechiël de profeet
1. Ezechiël wordt door God op wonderlijke wijze tot profeet geroepen. Lees de
onderstaande verzen en onderstreep wat je opvalt. Bespreek dit met elkaar.
Ezechiël 1:1-3 en 28b en 2:1-5
1 In het dertigste jaar, in de vierde maand, op de vijfde van de maand, toen ik te midden van
de ballingen aan de rivier de Kebar was, gebeurde het dat de hemel geopend werd en ik
visioenen van God kreeg te zien.
2 Op de vijfde van de maand – het was het vijfde jaar van de ballingschap van koning
Jojachin –
3 kwam het woord van de HEERE uitdrukkelijk tot Ezechiël, de zoon van Buzi, de priester, in
het land van de Chaldeeën bij de rivier de Kebar, en de hand van de HEERE was daar op hem.
28 Het was de verschijning van de gedaante van de heerlijkheid van de HEERE. Toen ik dat
zag, wierp ik mij met mijn gezicht ter aarde, en ik hoorde de stem van Iemand Die sprak.
1 Hij zei tegen mij: Mensenkind, ga op uw voeten staan, en Ik zal met u spreken.
2 Terwijl Hij tot mij sprak, kwam de Geest in mij. Hij deed mij op mijn voeten staan en ik
luisterde naar Hem Die tot mij sprak.
3 Hij zei tegen mij: Mensenkind, Ik zend u naar de Israëlieten, naar die opstandige volken, die
tegen Mij in opstand zijn gekomen. Zij en hun vaderen hebben tot op deze zelfde dag tegen
Mij overtreden.
4 En deze kinderen zijn schaamteloos en hardleers. Ik zend u naar hen toe. U moet tegen hen
zeggen: Zo zegt de Heere HEERE.
5 En zij, of zij luisteren of dat niet doen – zij zijn immers een opstandig huis –zij zullen weten
dat er een profeet in hun midden geweest is.

2. Roept God ons ook? Hoe en met welke bedoeling? En, wat is jouw reactie?

3. Ezechiël heeft diverse ‘symbolische handelingen’ uit moeten voeren. Hiermee moest hij
het woord van de Heere zichtbaar maken voor het volk. Eén van deze vreemde
opdrachten lees je hieronder. Geef eens in eigen woorden weer welke opdracht
Ezechiël krijgt. Wat is de betekenis van dit wonderteken?
Ezechiël 24:15-24
15 Het woord van de HEERE kwam tot mij:
16 Mensenkind, zie, Ik ga haar die de lust van uw ogen is, door een plotselinge slag van u
wegnemen. Toch mag u geen rouw bedrijven, u mag niet huilen en geen traan laten.
17 Kerm in stilte, u mag geen rouw over de dode bedrijven. Bind uw tulband om en doe uw
schoenen aan uw voeten; u mag uw baard en snor niet bedekken en van het brood dat
mensen u brengen, mag u niet eten.
18 's Morgens sprak ik tot het volk en 's avonds stierf mijn vrouw. De volgende morgen deed
ik zoals mij geboden was.
19 Toen zei het volk tegen mij: Wilt u ons niet vertellen wat deze dingen voor ons betekenen,
nu u dit doet?
20 Toen zei ik tegen hen: Het woord van de HEERE is tot mij gekomen:
21 Zeg tegen het huis van Israël: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik ga Mijn heiligdom
ontheiligen, uw sterke trots, de lust van uw ogen en het dierbaarste voor uw ziel. Uw zonen
en uw dochters, die u achtergelaten hebt, zullen door het zwaard vallen.
22 Dan zult u doen zoals ik heb gedaan. U zult uw baard en snor niet bedekken en van het
brood dat mensen u brengen, zult u niet eten.
23 Uw tulbanden zullen om uw hoofd zijn en uw schoenen aan uw voeten. U zult geen rouw
bedrijven en niet huilen. U zult in uw ongerechtigheden wegkwijnen, en elkaar uw nood
klagen.
24 Zo zal Ezechiël voor u een wonderteken zijn: geheel zoals hij gedaan heeft, zult u doen.
Wanneer het komt, zult u weten dat Ik de Heere HEERE ben.
4. Probeer je eens in te denken wat jouw reactie zou zijn als de Heere je deze opdracht
zou geven.
Ben je het eens met de stelling:
Ezechiël laat hier zien dat alles in dienst moet staan van Gods Zaak.

5. Ezechiël is niet koud gebleven onder de oordeelsprediking die hij moest brengen. Als hij
de verwoesting van Jeruzalem moet aankondigen, lezen we zijn reactie in Ezechiël 9:8:
Toen wierp ik mij met mijn gezicht ter aarde en riep: Ach, Heere HEERE, gaat U heel het
overblijfsel van Israël te gronde richten door Uw grimmigheid over Jeruzalem uit te storten?
Wat vind je van deze reactie, had Israël Gods oordeel niet verdiend?
Herken je deze houding van Ezechiël – bewogenheid over zijn naaste – in je eigen leven?

6. Ezechiëls boek eindigt niet met het oordeel, maar met een uitgebreid visioen van de
nieuwe tempel (Ez. 40-48). Enkele verzen uit dat visioen, Ezechiël 43:5-7:
5 Toen hief de Geest mij op en bracht mij in de binnenste voorhof. En zie, de heerlijkheid van
de HEERE had het huis vervuld.
6 Daarop hoorde ik Iemand uit het huis met mij spreken, terwijl de Man naast mij bleef
staan,
7 en Hij zei tegen mij: Mensenkind, dit is de plaats van Mijn troon en de plaats van Mijn
voetzolen, waar Ik voor eeuwig wonen zal onder de Israëlieten. Zij die van het huis van Israël
zijn, zullen Mijn heilige Naam niet meer verontreinigen, zij en hun koningen, met hun hoererij
en met de dode lichamen van hun koningen op hun offerhoogten.
Welke troost zal Ezechiël uit dit visioen ontvangen hebben?
Wat doen deze verzen met jou; wat heeft het je te zeggen?

7. Wat heeft deze Bijbelstudie jou laten zien over de God van Ezechiël?

8. Welke persoonlijke les leer jij van Ezechiël?

