
Ezechiël: 

Jullie
zullen
weten dat
Ik de Heer
ben 

Een uitnodiging voor de
“Zaterdag 

Bijbelstudie Haaglanden”
maandelijks

de 3e zaterdag

Bijbelstudie??
Is dat niet een beetje uit de tijd? En
helemaal als het gaat om de oude, vaak
onbegrijpelijk moeilijke, saaie profetische
boeken uit het Oude Testament!
Wie kan daarmee nog uit de voeten? Zo
veel meningen zijn er over. 
Bovendien is de toekomst voor ons niet

verborgen? De toekomst kent God alleen.
Hoewel: Er verschijnen wel heel veel
(meest spannende) boeken en films over
een toekomstige Apocalypse, met allerlei
dramatische bedreigingen. Een dergelijke
oordeelsdreiging in de eindtijd houdt
kennelijk veel mensen bezig. 

Waarom nu onze aandacht voor dit boek?
• Willen we niet steeds meer weten

Wie God is, in Zijn macht,
heiligheid en liefde? Wat Zijn plan
is met mij, met ons, met heel de
aarde?

• Omdat dit boek Het verlangen van
de Heer om bij Zijn volk te wonen
laat zien.

• Maar ook dat de Heer bij Zijn volk
weggaat, om Zijn grote
heerlijkheid.

• Maar er is ook Zijn belofte van
Zijn terugkeer en herstel van het
volk!

Maar kan dat wel zo’n groot boek
behandelen in zeven bijeenkomsten?
Als organisatiecomité zijn we ons bewust
van de grote uitdaging. Heel nauw gezet
hebben we gezocht naar een geschikte
indeling en ons meerdere beperkingen
opgelegd:
In het eerste deel zal steeds de nadruk
liggen op het begrijpen van het
betreffende deel in de context van de
oorspronkelijke lezer.

In het tweede deel is er ruimte voor
verschillende invalshoeken:

• Wat zegt het gedeelte over
Christus,

• Welke lijnen lopen er naar het
Nieuwe Testament?

• Hoe lees ik; -Wat betekent Gods
handelen met Ezechiël voor mij?

• En... als het over de Apocalypse
gaat geeft vooral Ezechiël
belangrijke aanwijzingen voor
het begrijpen van
Nieuwtestamentische profetische
boeken als Openbaring.

Kernwoorden en begrippen uit het boek
Ezechiël

1. Jullie zullen weten dat Ik de HEER
ben

2. De hand van de HEER was op mij
3. Het Woord van de HEER kwam

tot mij

Wie was Ezechiël? 
Samen met Jesaja en Jeremia (aan wie

we ook enige aandacht besteden)
wordt Ezechiël tot de grote profeten
gerekend. Hij werd in 597 voor
Christus net als vele anderen
weggevoerd in de Babylonische
ballingschap. In de ballingschap
pleitte hij voor vasthouden aan het
zuivere geloof.

Inhoud van het boek Ezechiël
Naast waarschuwingen tegen valse
profeten bevat het boek ook profetieën
tegen buurvolken en -landen: de
Moabieten (8-11), de Edomieten (12-
14), de Filistijnen (15-17), de
Ammonieten (25:1-7), Tyrus en Sidon
(26-28) en Egypte (29-32).
Hoofdstukken 38 en 39 lopen vooruit op
de Apocalypse met de beschrijving van 

de eindstrijd tegen Gog, die bij het einde
der tijden Jeruzalem zal aanvallen.



Voor de val van Jeruzalem wordt
gewaarschuwd in hoofdstuk 4 en 5. In
de hoofdstukken 33 t/m 37 voorspelt
Ezechiël de terugkeer naar het
beloofde land. In hoofdstuk 40
beschrijft hij het ontwerp voor een
nieuw te bouwen tempel.

Ezechiël schreef een van de langste
boeken in de Bijbel. Zijn stijl is
ontegenzeggelijk wijdlopig; de
ondringbaarheid van de tekst en de
apocalyptische visioenen zijn wellicht
de verklaring voor het oude verbod
voor joden om dit boek te lezen vóór
de dertigste verjaardag (...)

Maar: 
Het kan haast niet anders dan dat de
bestudering van Ezechiël in zijn context
heel verrassend, heel verrijkend voor ons
zal zijn. Want het helpt de vraag
beantwoorden: “Wie is God, wat zijn zijn
plannen?”
Immers:

 “Dan zullen zij weten
dat Ik de HEERE ben.
Ik heb niet zonder reden
gesproken…”  
(Ezechiël 6:10) 

Programma

15.09.2012 Inleiding op
Ezechiël

Ez. 1-48?

20.10.2012 Roeping van de
Profeet

Ez.1-7

17.11.2012 Zonde geopenbaard Ez. 8-19
19.01.2013 Een zondige

geschiedenis
Ez. 20-24

16.02.2013 Zeven heidense
vijanden

Ez. 25-32

16.03.2013 De Heer treedt
handelend op

Ez. 33-39

20.04.2013 De nieuwe tempel Ez. 40-48

Waar

Van Horvettestraat 1
Voorburg
09:00 – 11:30 uur

Contactadres: 
Jan Uwland, tel.  015-2564342
e-mail: contact@jezusgeeftrust.nl
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De profetie van
Ezechiël


