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God laat zijn volk niet in de steek en ook ver van huis gaat Hij op zoek naar 
leiders voor zijn volk. De jonge Ezechiël, een priester-in-spe, ondergaat een 
ongebruikelijke roeping. In de ballingschap wordt hij geheel onverwacht 
 profeet van de Allerhoogste. God laat hem niet meer los.

Op het einde van het tweede boek Koningen vertelt de schrijver hoe Juda in 
ballingschap gaat naar Babel. Een eerste deportatie vindt plaats onder koning 
Jojakin van Juda (598-597 v.Chr.). Zijn oom Sedekia (597-587 v.Chr.) wordt in 
zijn plaats op de troon gezet. Ondanks herhaalde waarschuwingen van profeten 
komt Sedekia in opstand tegen Babel. Het Babelse leger reageert met de bele-
gering van Jeruzalem. Sedekia tracht te ontsnappen maar wordt gevangen geno-
men. De tempel en de stad vallen aan vernielingen ten prooi. Wie in de stad 
nog was overgebleven wordt nu ook weggevoerd – dit is de tweede deportatie. 
Alleen de armsten van het volk blijven achter om te zorgen voor de wijngaarden 
en de akkers. Het koninkrijk Juda bestaat niet meer. (cf. 2 K 24 – 25) 

Onder de ballingen van de eerste deportatie bevindt zich Ezechiël. Hij komt 
terecht nabij de rivier de Kebar, ten noorden van Babel.1 De Kebar vormt een 
zijkanaal van de Eufraat. De ballingen worden er tewerkgesteld bij de bouw 
van grootse gebouwen en monumenten en bij de aanleg van dijken en kanalen. 
In 593 v.Chr., tijdens het “vijfde jaar van de ballingschap van koning Jojakin”2 
(Ez 1,2), wordt Ezechiël als profeet geroepen3, zes jaar vóór de verwoesting 
van Jeruzalem en haar tempel. 

Ezechiëls profetische boodschap is allereerst bedoeld voor zijn volksgeno-
ten in ballingschap en meer in het bijzonder voor de gemeenschap die zich 
gevestigd heeft in Tel-Abib4, een stad in de buurt van Nipoer. In die streek hokt 
het grootste aantal joden uit de diaspora samen. Hun getal wordt geschat op 
tienduizend. Zij spreken Hebreeuws en leven volgens de joodse wetten. Het 
gebied van Nipoer was nagenoeg compleet verwoest door de voortdurende 
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oorlogen tussen Babel en Assur. Waarschijnlijk hoopten de Babyloniërs dat de 
streek door de ballingen opnieuw bewoonbaar gemaakt zou worden. 

Ezechiël staat voor de moeilijke opdracht om zijn volksgenoten de illusie te 
ontnemen van een spoedige bevrijding of terugkeer naar het land. Hij houdt 
hen voor dat de ballingschap vooral gezien moet worden als een periode van 
loutering. Na de tweede deportatie in 587 v.Chr. en het finale verlies van land 
en tempel verandert het perspectief van zijn profetieën. Nu ook de rest van 
Juda in ballingschap gaat, vecht Ezechiël tegen de wanhoop die zijn volk heeft 
aangetast. Hij kondigt een periode van redding en herstel aan. De toon van 
zijn profetieën gaat over van onheil in troost. 

Ezechiël en zijn roepingsvisioen
Het boek Ezechiël is overwegend in de ik-stijl geschreven. Toch bevat het heel 
weinig biografisch materiaal over de profeet zelf. Wie is Ezechiël? Hij is de 
zoon van een priester en zonder de gedwongen ballingschap naar Babel zou 
hij wellicht ook zelf als priester in de tempel van Jeruzalem dienst hebben 
gedaan. Verder vernemen we over zijn familie enkel iets naar aanleiding van 
de dood van zijn vrouw (cf. Ez 24,15-27). De laatste biografische notitie is terug 
te vinden in het 29ste hoofdstuk: “In het zevenentwintigste jaar, op de eerste 
dag van de maand.” (Ez 29,17) Dat is in maart of april van 571 v.Chr. Als we 
met die tijdsaanduidingen rekening houden, dan moeten we constateren dat 
de profetieën van Ezechiël een periode van 22 jaar bestrijken, van 593 tot 571 
v.Chr. Een latere traditie suggereert dat Ezechiël de marteldood stierf. Vermoe-
delijk werd hij in Babylon begraven. 

Tijdens zijn verblijf bij de ballingen ziet Ezechiël de hemel opengaan en 
krijgt hij een goddelijk visioen waarin hij geroepen wordt tot profeet. Het roe-
pingsgebeuren doet denken aan de roeping van Jesaja en of die van Jeremia. 
Alle drie krijgen de profeten de opdracht om naar een volk te gaan dat niet zal 
willen luisteren. Toch is Ezechiël in de rij van visionaire profeten een buiten-

Michelangelo, De profeet Ezechiël,  
fresco, Sixtijnse kapel (gewelf), 1512.
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beentje. Terwijl andere profeten hun visioenen terloops of zelfs helemaal niet 
vermelden, krijgen we van Ezechiël een bijna fotografische reportage van de 
manier waarop “de heerlijkheid van de Heer” zich aan hem openbaart.

In de inleiding op het boek Ezechiël (Ez 1,1-3a) wordt het visioen tweemaal 
gedateerd: “op de vijfde dag van de vierde maand van het dertigste jaar” 
(Ez 1,1) en “in het vijfde jaar van de ballingschap van koning Jojakin” (Ez 1,2). 
Heel wat bijbelverklaarders zien in de eerste tijdaanduiding een verwijzing 
naar de leeftijd van Ezechiël. Volgens Numeri 4,3 is dertig jaar de leeftijd 
waarbij de Levieten in aanmerking komen om dienst te doen in de tent van 
samenkomst.5 Op die leeftijd zou Ezechiël waarschijnlijk aan zijn priester-
loopbaan begonnen zijn als hij in Jeruzalem was gebleven. Het vijfde jaar  
van de ballingschap van koning Jojakin – de tweede tijdaanduiding – valt in 
593 v.Chr. Kortom, in 593 v.Chr. verblijft de dertigjarige Ezechiël bij de 
 ballingen in het land van de Chaldeeën aan de rivier de Kebar in de stad  
Tel-Abib (cf. Ez 3,15).

Het roepingsvisioen (Ezechiël 1,3b – 3,11)

Het roepingsvisioen van Ezechiël bevat twee delen. Een eerste visioen behelst 
de verschijning van de vier levende wezens en de openbaring van de heerlijk-
heid van de Heer (Ez 1,3b-28b) én de zending van Ezechiël naar de Israëlieten 
(Ez 1,28c – 2,7 en 3,4-11). De zendingsopdracht wordt onderbroken door een 
tweede visioen waarin de geroepen profeet een boekrol met de  woorden van 
de Heer ontvangt (Ez 2,8 – 3,3). 

Eerste visioen: de vier levende wezens

Het eerste visioen opent met de mededeling dat de hand van de Heer over 
Ezechiël komt. Hierdoor is het de Godsman verleend om dingen te zien en te 
horen die niet voor gewone stervelingen weggelegd zijn. Door de handop-
legging wordt de profeet als het ware door de Heer in bezit genomen. Hij raakt 
‘bezeten’. Deze geestestoestand drukt op hem en zal hem vervreemden van 
zijn omgeving. Terug bij de ballingen zal de nieuwbakken profeet zeven dagen 
geen woord meer kunnen uitbrengen. (cf. Ez 3,14-15) 

In het visioen opent de hemel haar poorten voor de aarde. Wat Ezechiël ziet 
is nog nooit eerder door een mensenkind aanschouwd. Toch gebruikt de profeet 
in zijn beschrijving vergelijkende uitdrukkingen zoals “iets als”, “iets dat lijkt 
op” of “iets dat er uitziet als”. Het is alsof hij een déjà vu onder woorden wil 
brengen die hij maar niet scherp kan krijgen. De dingen die hij te zien krijgt 
lijken niet te zijn wat ze zijn. Eenzelfde ervaring overkomt de latere Paulus als 
hij weggerukt wordt naar de derde hemel of het paradijs en daar onzegbare 
woorden verneemt, die geen mens mag uitspreken. (cf. 2 Kor 12,1-4)

Ezechiël brengt een werkelijkheid ter sprake waarvoor elke woordenschat 
tekortschiet. Toch kan hij er niet over spreken dan binnen de grenzen van de 
eigen menselijke conditie. De profeet neemt daarom zijn toevlucht tot beeld-
spraak en gelijkenis. Onderzoek van de oosterse cultuur leert dat Ezechiël voor 
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de beschrijving van zijn visioen gebruikmaakt van Babelse ingrediënten: de 
God van Israël verschijnt op dezelfde wijze als de Babylonische goden aan  
hun vereerders.6 Ook zijn priesterlijke afkomst en de gemiste kans om het 
priesterambt op te nemen in de tempel van Jeruzalem zullen zijn waarneming 
beïnvloed hebben. Toch mag niet vergeten worden dat God zelf aansluiting 
zoekt bij Ezechiëls levenservaring van dat moment. 

Wat ziet Ezechiël? 

Het visioen begint met een storm die komt aanwaaien uit het noorden. Die 
storm is anders dan alle andere. In een grote wolkenmassa tekenen zich de 
contouren af van een hoogst eigenaardig voertuig. Het vehikel wordt beschre-
ven, eerst vanuit het midden, dan de onderkant en ten slotte de bovenkant van 
het tuig. Uit de wolken doemen ook gestalten op. Ze staan rechtop en zien er 
uit als wezens met menselijke en dierlijke trekken. Naast mensenhanden en 
één menselijk aangezicht zijn er ook vleugels en drie dierengezichten te 
bespeuren: rechts een leeuw, links een stier en achterin een arend. De rechte 
benen en de vorm van de voeten doen denken aan de hoeven van een kalf. 

Zich een voorstelling maken van dit hemelse voertuig blijft een heikele 
kwestie. In de misjna (toelichting van de geboden en verboden van de Tora) 
van het traktaat Chagigah staat overigens deze bepaling:

 
Het is verboden met drie leerlingen te discussiëren over zaken die te maken 
hebben met geslachtsverkeer tussen man en vrouw. Met twee over de gehei-
men van het begin van de schepping. Met één over de mysteries van de 
Merkavah of de hemelse wagen.7 

Anders gezegd, het geheim van de wagen van de Heer is van de drie vermelde 
mysteries het meest gevaarlijke: de eerste twee gaan over de schepselen en de 
schepping, het derde over de schepper zelf en daar blijft de mens best van af. 
Toch hebben beeldende kunstenaars al een heel autosalon over dit hemelse 
voertuig bijeen geschilderd, waarbij het technisch vernuft van de ene voor-
stelling niet hoeft onder te doen voor dat van de andere. Het wonderlijke van 
het hemelse voertuig zit evenwel niet in zijn mechanische vormgeving maar 
in het feit dat alle onderdelen ook leven en bewegen. Het boek van het begin 
vertelt dat de mens een levend wezen werd dankzij de levensadem van de  
Heer God. (cf. Gn 2,7) Datzelfde levengevende principe beweegt ook het 
 voertuig voort. De wezens die de koepel dragen, dragen eigenlijk de hemel:  
de plaats waar God troont. Hemelse en aardse werkelijkheid vloeien ineen. 

Boven de hoofden van de levende wezens ziet Ezechiël een gewelf,  
en daarboven is er zoiets als een saffiersteen in de vorm van een troon.  
(cf. Ez 1,26) Op die troon zetelt een mensengestalte of in de woorden van de 
profeet: “iets wat geleek op het aangezicht van een mens” (vertaling van  
A. Koster). Ezechiël kijkt in een fel licht dat schittert als metaal. Daardoor ziet 
hij de figuur niet zo scherp. Wel ontwaart hij boven de gestalte iets dat fonkelt 
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als gloeiend metaal en dat naar beneden toe overgaat in een hevig vuur. Het 
schijnsel vertoont alle kleuren van de regenboog. 

Een scherp beeld laat het visioen niet toe. Maar de beschrijving van dat 
visioen wil de lezer slechts van één ding overtuigen: op het hemelse voertuig 
wordt “de heerlijkheid van de Heer” geopenbaard. Die heerlijkheid betreft het 
wezen van God, dat zo geheel anders is dan dat van de mens. Het wezen van 
God is niet zichtbaar voor aardse ogen. Geen mens kan immers het gelaat  
van God zien en in leven blijven. Of zoals de auteur van de eerste brief aan 
Timoteüs getuigt: “Hij woont in ontoegankelijk licht, geen mens heeft Hem 
ooit gezien of kan Hem zien.” (1 Tim 6,16) 

Als de heerlijkheid van de Heer te groot is voor het menselijke bevattings-
vermogen, dan dient de mens er tegen beschut te worden. Bijbelvertellers 
vinden die beschutting in diverse natuurelementen als een wolk, vuur, donder, 
bliksem, oorverdovend lawaai, een hevige storm of een aardbeving. Die 
 elementen fungeren als het beschermende eclipsbrilletje bij een zonsverduis-
tering. God is zijn volk nabij op maat van mensen. Enkele voorbeelden:

Rafaël, Het visioen van Ezechiël, 
olie op paneel, 1518. © Palazzo 
Pitti, Florence.
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•  Als een wolk rustte de heerlijkheid van de Heer op de berg Sinai en ze 
bedekte de berg, zes dagen lang. (cf. Ex 24,16) 

•  Eveneens overdekte een wolk de tent van samenkomst midden in de woestijn 
en vulde de heerlijkheid van de Heer de verblijfplaats. (cf. Ex 40,34) 

•  In Jeruzalem vulde de wolk de tempel, zodat de priesters er hun dienst niet 
konden verrichten. (cf. 1 K 8,10)

Waartoe dient deze godsmobiel? 

De vaste verblijfplaats van de heerlijkheid van de Heer is sinds de koningstijd 
de tempel van Jeruzalem. De beweeglijke God uit de woestijn werd er als het 
ware vastgezet in de achterzaal van de tempel. Alleen priesters hadden toegang 
tot het heilige der heiligen en werden de enige officiële bemiddelaars tussen 
de Heer en zijn volk. Nu het verbannen volk ver verwijderd is van de tempel, 
voelt dat volk zich ook van de heerlijkheid van de Heer gedepriveerd. Maar 
aan Ezechiël openbaart zich de heerlijkheid van God weer – in een mobiele 
vorm! Na eeuwen rust en dreigende verstarring is er opnieuw beweeglijkheid. 
Eindelijk een hernieuwde vorm van aanwezigheid van God onder zijn volk en 
in de wereld. 

De vraag van koning Salomo bij de inwijding van de tempel – zal God 
werkelijk op aarde wonen en dan nog wel in het huis dat hij voor hem gebouwd 
heeft (cf. 1 K 8,27)? – krijgt na eeuwen een antwoord in het visioen van 
 Ezechiël. God hangt niet vast aan een tempel, noch aan een land en zelfs niet 
aan een volk. De Heer is niet alleen God in Israël. Hij trekt ook op met zijn 
volk in ballingschap. Het visioen maakt even de onzichtbare woning van God 
‘kenbaar’ in de voorstelling van een mobiel heiligdom.

De zendingsopdracht van de profeet (1)
Bij het ‘zien’ van dit alles gaat Ezechiël tegen de vlakte. De profeet is uitgeput 
en bang. Maar dan schakelt de Heer over van het visuele naar het auditieve. 
Ezechiël ‘hoort’ een stem die hem oproept om op te staan en te luisteren. Een 
geest8 komt hem hierbij een handje helpen. Ezechiël wordt aangesproken als 
mensenkind, tot zevenmaal toe.9 Zoveel is duidelijk: de profeet Ezechiël is een 
mens als alle andere. Omgekeerd betekent dit allicht ook dat elk mensenkind 
geroepen kan zijn om profeet van God te worden. Niet afkomst, beroep of een 
of ander speciaal talent maakt iemand geschikt om profeet te zijn. Kind van 
God zijn en bereid zijn om gehoor te geven aan zijn stem volstaan al.

Het eerste woord van de stem uit den hoge is een zendingswoord: “Ik zend 
u naar de Israëlieten.” De doelgroep wordt niet bijzonder hoog aangeschreven: 
van vader op zoon zijn de mensen van Israël stuk voor stuk rebellen die al 
generaties lang tegen de Heer zondigden en dat blijven doen tot op de dag  
van vandaag.10 Ezechiël is gewaarschuwd. Hij staat voor een moeilijke taak. 
Zijn profetieën zullen weerstand oproepen: het opstandige volk zal niet bereid 
zijn om te luisteren naar het woord van de Heer. Maar voor de Heer is luiste-
ren of doof blijven niet het cruciale punt. Het belangrijkste is dat Ezechiël de 
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woorden van de Heer overbrengt. Door zijn spreken zullen ze vroeg of laat 
(eerder later!) erkennen dat er onder hen een profeet geweest is. Het is niet 
omdat het volk doof is dat het woord van de Heer hen mag worden onthouden. 
Ooit zal het volk beseffen dat de Heer doet wat hij zegt. (cf. Ez 37,14) 

Tweede visioen: de boekrol

Ook Ezechiël zou wel eens opstandig kunnen worden en zijn opdracht nege-
ren. Hoort hij immers ook niet bij dat volk? De profeet heeft dus een opkikker 
nodig, opdat hij geen angst koestert voor het opstandige volk. Ook al komt hij 
in netelige situaties terecht en zal het venijn van de hardleersen werken als de 
beet van een schorpioen, hij moet niet bang zijn voor wat ze zeggen. 

Als een parafrase op het spreekwoord ‘wiens brood men eet, diens woord 
men spreekt’ krijgt Ezechiël een boekrol te eten. De boekrol behoort tot de 
inwendige toerusting van de profeet. Toch is het niet een verbintenis die hij 
zomaar moet slikken. Eerst wordt de boekrol opengerold. Ze is beschreven van 
binnen en van buiten. Ze staat vol met klaagliederen, treurzangen en wee-
klachten. God windt er geen doekjes om. De boodschap waarmee de profeet 
naar de ballingen zal gaan, is aan alle kanten duidelijk zichtbaar. 

De boekrol ligt in de uitgestrekte hand van de Heer. Door er van te eten 
aanvaardt Ezechiël het profetenambt en zal zijn leven radicaal veranderen. 
Naast een audiovisuele inwijding in het profetenambt worden nu ook de 
smaakpupillen van Ezechiël beroerd. Ezechiël neemt woord voor woord de 
boodschap in zich op en verzadigt zich ermee zodat ze vlees en bloed worden 
in zijn lijf. Het verorberingsproces levert geen bittere nasmaak op: de spijs 
proeft zoet als honing.11 

Het woord des Heren is niet zoet vanwege zijn inhoud, maar omdat het 
ondanks alles zoet is om de wil van de Here te doen. Daarvan krijgt de 
profeet al bij voorbaat een voorproefje.12

Marc Chagall, De roeping  
van Ezechiël (de boekrol),  
inkt op papier, 1956.  
© Smith College Museum of Art, 
Northampton, U.S.A.
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De zendingsopdracht van de profeet (2)

De uitgestrekte hand verdwijnt, de stem blijft. Nogmaals luidt de zendings-
opdracht, nu met meer nadruk. Letterlijk staat er: “Je zult met mijn woorden 
spreken.” (vertaling van A. Koster) Op de keeper beschouwd is dat niet  
eens zo moeilijk. Ezechiël moet niet naar een volk met een vreemde taal of 
tongval. Integendeel, hij wordt gezonden naar het volk van Israël, naar zijn 
eigen mensen. 

Toch zullen ze niet bereid zijn om naar hem te luisteren, net zoals ze  
niet naar de Heer willen luisteren. Maar opnieuw wordt beklemtoond dat dit 
bijzaak is. Het gaat erom dat het woord van de Heer weerklinkt, ook tegen wil 
en dank. Het is niet omdat het volk van Israël niet wil luisteren, dat de zending 
van de profeet overbodig zou zijn. Het behoort nu eenmaal tot de aard van  
dit opstandig volk met haar harde blik en haar hart van steen. Trouwens, heel 
de geschiedenis door is er op dit vlak al een verstoorde communicatie tussen 
de Heer en zijn volk. Enkele voorbeelden:

•  “Maar zij wilden niet luisteren en waren even halsstarrig als hun vaderen, 
die ook niet op de Heer hun God vertrouwd hadden.” (2 K 17,14)

•  “Luister, jullie doven; jullie blinden, kijk toe en zie.” (Js 42,18)
•  “Maar ze luisterden niet en bekommerden zich niet om Mij – godsspraak 

van de Heer.” (Zach 1,4)
•  “Maar mijn volk hoorde niet wat Ik zei, Israël wilde niets van Mij weten.” 

(Ps 81,12)

Opvallend is dat de zending van Ezechiël uitsluitend voor het volk van Israël 
bedoeld is.13 Israël krijgt een onverdiende voorkeursbehandeling die nochtans 
op voorhand gedoemd is om te mislukken. Stel dat Ezechiël zich zou richten 
naar een van de vele volken met een vreemde taal en tongval, zij zouden wel 
naar hem luisteren. Het is de apostel Paulus die deze exclusieve gerichtheid 
op het joodse volk zal doorbreken: “U moet weten dat deze redding door God 
gezonden is aan de heidenen; en die zullen luisteren!” (Hnd 28,28) 

Staat ook vandaag de christelijke verkondiging niet in het voortdurende 
spanningsveld van volksgenoten die níet willen luisteren – en die nochtans 
voortdurend de woorden van de Heer aangereikt krijgen! – en de vele volken 
met een vreemde taal die misschien wél zouden luisteren, als ook aan hen de 
woorden van de Heer zouden worden overgebracht? 

Het enige wat de Heer zijn profeet kan aanbieden om zich te verweren tegen 
het opstandige volk, is een blik die even hard is als die van hen en een strak 
gezicht: “Uw gezicht maak Ik harder dan kiezel, hard als diamant.” (Ez 3,9a) 
Met spreekwoordelijke West-Vlaamse koppigheid en onbuigzaamheid moet 
Ezechiël het woord van de Heer blijven spreken: hij zal zich harder voor de 
waarheid moeten inzetten, dan zijn volk zich ertegen kan verzetten. 

Het visioen eindigt met de herhaling van de oproep om al de woorden die de 
Heer tot hem zal spreken op te nemen in zijn hart en er goed naar te luisteren. 
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In zijn opdracht als profeet dient Ezechiël goed voor  
ogen te houden dat de verkondiging van die woorden 
het allerbelangrijkste blijft.

Epiloog (Ezechiël 3,12-15.16)

Sinds Ezechiël plat voorover viel bij het zien van de 
heerlijkheid van de Heer, wordt zijn doen en laten  
door de geest geregisseerd. Nu hij aan de start van zijn 
profetenloopbaan staat, tilt de geest van de Heer hem 
op en voert hem terug naar de ballingen van Tel-Abib. 
De profeet verlaat de plaats van het visioen, op de 
 achtergrond klinkt een luid geroep dat voor een deel 
overstemd wordt door het lawaai van de vertrekkende 
godsmobiel met de levende wezens. 

Ezechiël komt van zijn onderhoud met de Heer niet bepaald stralend terug.14 
Hij is duidelijk uit zijn humeur als hij thuiskomt, bitter gestemd, woedend 
zelfs. Zijn entourage zal het geweten hebben dat er iets mis is. Dagenlang zit 
hij in hun midden, zonder een woord uit te brengen. Pas na de zevende dag 
richt de Heer opnieuw het woord tot Ezechiël. 

De roeping en de aanstelling van de profeet kregen de omkadering van een 
week van stille retraite. Ook de priesterwijding voorzag een periode van zeven 
dagen afzondering voor het eigenlijke begin van de dienst. (cf. Le 8,33) 
 Ezechiël, die nooit priester zal worden in Jeruzalem, ondergaat bij het begin 
van zijn zending in het verre Babel dus toch een gelijkaardige inwijdingsritus. 
Kortom, de profeet in de ballingschap wordt op dezelfde lijn gezet als de 
 priester in de tempel van Jeruzalem. 

Ter overweging
•  Lees de raamverzen van het roepingsvisioen van Ezechiël na elkaar: 

Het gebeurde in het land van de Chaldeeën aan de Kebar; daar kwam de 
hand van de Heer over hem. | De geest van de Heer tilde mij op en voerde 
me mee, en ik ging weg, bitter gestemd en woedend, terwijl de hand van 
de Heer op mij drukte. (Ez 1,3b; 3,14) 

Herken je hiervan iets in je eigen leven? 

De profeet Ezechiël, beeldhouwwerk 
op de wang van het portaal van het 
Laatste Oordeel aan de westelijke 
gevel van de kathedraal van Amiens, 
ca. 1250.
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•  Eten van de boekrol met de woorden van de Heer is voor de zending van 
Ezechiël volstrekt niet vrijblijvend. 

Zou jij ook wel eens van een dergelijke boekrol willen proeven? Waarom (niet)?

Noten
 1 Bij de eerste ballingschap werd hoofdzakelijk de bovenlaag van de bevolking weggevoerd. 

Terwijl de leden van de koninklijke familie en andere hoge ambtenaren gegijzeld werden  
in het koninklijk paleis van Babel, krijgen de andere ballingen een vestigingsplaats in de 
omstreken. Ezechiël is een van hen.

 2 Ezechiël hanteert voor zijn dateringen het systeem van het Babelse jaar dat in maart of april 
begint en gaat uit vanaf het begin van de ballingschap van koning Jojakin, die hij ook 
aanduidt als ‘onze ballingschap’ (cf. Ez 33,21; 40,1).

 3 De profeet Jeremia (57 jaar) treedt in dezelfde periode op in Jeruzalem.
 4 Het huidige Tel-Aviv werd in 1910 genoemd naar de stad uit het boek Ezechiël.
 5 Volgens Lucas 3,3 is ook Jezus aan het begin van zijn openbaar leven ongeveer dertig jaar.
 6 Zie A. vAn den Born, Ezechiël. De profeet van de Babylonische gevangenschap (Bijbelse mono-

graphieën), Romen & Zonen, Roermond-Maaseik, 1934.
 7 Geciteerd door e. Wiesel, Profetisch eerbetoon. Portretten en legenden, Gooi en Sticht, Baarn, 

2000, blz. 226.
 8 De geest treedt herhaaldelijk op in het boek Ezechiël: zie Ez 3,12.14.24; 8,3; 11,1.5.24; 37,1; 43,5.
 9 Letterlijk staat er: Mensenzoon (Hebr.: ‘ben adam’). Ezechiël wordt 87 maal als zodanig 

aangesproken. De uitdrukking komt elders in het Oude Testament niet voor.
 10 De notie van opstandig volk komt ook nog terug in Ezechiël 2,5.8; 3,7.9.
 11 In tegenstelling tot het nuttigen van het boek door Johannes van Patmos, dat in de mond 

ook een zoete honingsmaak oplevert maar nadien bitter wordt in de buik (cf. Apk 10,1-11).
 12 M. dijkstrA, Ezechiël. Een praktische bijbelverklaring, D l.1, Kok, Kampen, 1986, blz. 43.
 13 In tegenstelling tot Jeremia: “Zie, ik stel u heden aan over volken en koninkrijken.” (Jr 1,10)
 14 In elk geval toch niet zoals Mozes over wie geschreven staat dat, toen hij de berg Sinai 

afdaalde met de twee stenen platen van het verbond, hij er zich niet van bewust was dat  
zijn gezicht glansde omdat hij met God gesproken had. (cf. Ex 34,29)

Luc Devisscher (°1959) is bijbelwetenschapper, educatief medewerker van CCV Vlaams-Brabant en deeltijds 
godsdienstleerkracht aan het Gemeentelijk Technisch Instituut in Duffel. Hij leidt meerdere bijbelgroepen en zette 
enkele gesmaakte bijbelevents op het getouw, o.a. de vertelprogramma’s Proeven van Marcus en Jakobus, zoon van  
de Donder. Devisscher becommentarieerde de zondagslezingen in Kerk&Leven die onlangs gebundeld werden  
in Ten gronde (Halewijn). Hij is redactieraadslid van Ezra en van Pastoralia.


