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Lange tijd geleden hebben sterke legers Juda 
veroverd en velen van Gods volk als ballingen 

meegenomen naar Babylon.  Ver van huis 
wonen de joden nu langs 

de rivier Kebar.  Gods 
dienaar de profeet 

Ezechiël is 

één van 
hen.



Op een dag krijgt Ezechiël een visioen.  
Hij ziet een helle lichtglans met in het 
midden vier gedaanten die er als mensen 
uitzien.  Iedere gedaante heeft vier 
gezichten en twee paar vleugels.  Hoog 
boven hen is een troon van saffiersteen.  
De gestalte op de troon is omlijnd van licht.  
Als Ezechiël dit ziet, 
laat hij zich op 
de grond 
vallen.



God spreekt tot Ezechiël: "Mensenzoon Ik stuur u
naar de Israëlieten, naar een volk dat tegen Mij in
opstand is gekomen.  Maar Ik stuur 
u om hun mijn boodschappen te 
geven".  Er verschijnt een hand 
die Ezechiël een boekrol 
aanreikt.  God zegt hem: 
"Mensenzoon, eet 
wat Ik 
u geef; 
eet 
deze 
boekrol op!  Ga dan en geef mijn boodschap door 
aan het volk van Israël."  Het is een vreemde 
opdracht, maar Ezechiël gehoorzaamt.



De Geest tilt 
Ezechiël op en 
neemt hem mee 
naar een kolonie van 
joodse ballingen aan 
de rivier de Kebar.  
Zeven dagen lang 
blijft hij bij de 
ballingen zitten.  
Hij is verbijsterd 
door wat hij gezien 
heeft en kan 
geen woord 
uitbrengen.  



Dan stelt God
Ezechiël aan als 
wachter over 
Israël. Hij moet 
de goddeloze mensen 
waarschuwen God
niet te vergeten.



Ezechiël doet vreemde dingen om Gods woord 
duidelijk te maken.  Hij schetst een plattegrond 
van Jeruzalem op een kleitablet.  Hij tekent 
machtige legers rond Jeruzalem.  Hij laat zo 
zien dat Gods heilige stad binnenkort vernietigd 
zal worden.



Israël het noordelijke koninkrijk is God 390 jaar 
ongehoorzaam geweest, en Juda het zuidelijke 
koninkrijk, 40 jaar.  Dat is de reden dat Israël al
vernietigd is en dat Juda spoedig daarin zal volgen.  
God laat Ezechiël 390 dagen op zijn linkerzij liggen 

en 40 dagen op zijn rechterzij.  



Dit moet het volk herinneren aan hun jaren van
ongehoorzaamheid.



Misschien dat de mensen Ezechiël 
een erg vreemde man vinden.  Hij 
doet alles precies wat God hem
vraagt.  Op een dag scheert hij 
zijn haar en verbrandt daar een 
derde deel van.  Het moet laten 
zien dat eenderde van inwoners
van Jeruzalem zal sterven door
hongersnood en ziekten als het 

leger van Babylon de stad 
belegert.



Ezechiël slaat nog eenderde van zijn haar met zijn 
zwaard in kleine stukjes.  Dit geeft aan dat eenderde
van de inwoners zal sterven door het zwaard van de
vijand.  Ezechiël laat de rest van de haren meevoeren
met de wind.  Op een paar haren na als een teken van 
God dat sommigen van zijn volk weer terug zullen 

keren 
naar het 
beloofde
land.



De profeet vertelt de in ballingschap 
genomen joden, dat het erger zal 
worden en niet beter zoals ze 
hoopten.  Ze worden boos op
Ezechiël, maar hij blijft 
Gods Woord doorgeven.  
Op een dag terwijl hij 
aan het praten is met 
de leiders van Israël, 
krijgt hij een visioen.  
In het visioen pakt 
God hem bij zijn 
haren en 
brengt hem 
naar de tempel in Jeruzalem.



In de tempel laat God hem afstotelijke zien,
onreine beesten en afgodsbeelden.  Deze dingen 
hadden nooit in Gods tempel mogen zijn.



De leiders aanbidden afgodsbeelden in plaats van 
God.  God laat Ezechiël zien dat zijn Heerlijkheid 
de tempel verlaat en dat de tempel zelf vernietigd 
wordt.  Ezechiël vertelt de joden alles wat hij in zijn 
visioen gezien heeft.



Alles wat God gezegd heeft, komt uit.  Jeruzalem 
wordt vernietigd.  Veel mensen komen om.  Als de
joden die als ballingen in Babylon wonen dit horen,
vragen ze zich af of God zijn volk voor eeuwig 
opgegeven heeft.



God geeft Zijn profeet echter 
een nieuwe boodschap.  Hij leidt 
Ezechiël naar een dal vol 
menselijke beenderen.



God vraagt hem: "Mensenzoon, kunnen deze 
beenderen weer mensen worden?"  Ezechiël 
antwoordt: "Och HERE, alleen U kent het 
antwoord op die vraag."



Ezechiël moet van de HERE profeteren: 
"Verbleekte beenderen, luister naar de woorden van 
de HERE.  Want de Oppermachtige HERE zegt: Kijk, 
Ik ga u weer levend maken."  Als Ezechiël dit doet 
hoort hij een luid geklepper in het dal.



Terwijl de profeet verbaasd toekijkt, voegen de
beenderen van de lichamen zich tot elkaar.



Daarna worden ze bedekt door vlees.



De huid komt er omheen, maar er is nog geen leven 
zichtbaar.



De HERE laat Ezechiël profeteren: "De
oppermachtige HERE zegt: Kom vanuit de vier 
windstreken geest en laat uw adem over deze dode 
lichamen gaan, zodat zij weer tot leven komen."



Zodra Ezechiël dit doet beginnen de lichamen te 
ademen; zij komen tot leven en staan op: Een enorm 
groot leger vult het dal. God weet dat de joden in 
Babylon zich hopeloos voelen nu ze weten dat 
Jeruzalem vernietigd is. 



Hij stuurt ze een boodschap in het visioen van
Ezechiël.  "Deze beenderen", zegt God, "stellen 
alle inwoners van Israël voor.  Ik zal mijn Geest 
in u laten wonen en u zult leven en terugkeren 
naar uw vaderland."



Wat een hoopgevende boodschap van God!  Gods 
beloften die via Ezechiël gedaan worden, komen uit 
als de joden later terugkeren naar hun eigen land.  
Ze weten dat de Here God hen naar huis

teruggebracht 
heeft.  Gods 
Woord komt 
uit.



"Ezechiël: man van visioenen" 

is een verhaal uit de Bijbel. 

Het staat in 

Ezechiël 1-37

"Door te luisteren naar Uw woord, komt 
er licht en duidelijkheid in mijn leven." 

Psalm 119:130
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