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Samenvatting

DEEL 1 bevat een indeling tot deze studie en biedt een onderzoeksge-
schiedenis.

Dit onderzoek richt zich op de strekking en relevantie van Ez. 40-48 
vanuit een christelijk-theologisch perspectief. In ons inleidend hoofdstuk 
(hoofdstuk 1) formuleren we onze onderzoeksvraag en beschrijven we onze 
onderzoeksmethode. In het visioen van Ez. 40-48 wordt op een fascinerende 
wijze een nieuwe toekomst voor Israël beschreven. Tegelijk roept het vragen 
op vanwege de bijzonder uitvoerige en gedetailleerde beschrijving van de 
tempel, de afwisseling van visionaire en realistische beschrijvingen en de 
nationale en cultische toespitsing ervan. Daarnaast is er verlegenheid vanuit 
christelijk perspectief vanwege de oudtestamentische setting. Vanwege zijn 
bijzondere aard heeft het visioen in de praktische en systematische theologie 
weinig aandacht gekregen. Een uitzondering hierop vormen auteurs in evan-
gelische (dispensationalistische) kringen. Het is de vraag of deze geringe 
aandacht voor Ez. 40-48 in de hoofdstroom van de theologie terecht is. De 
onderzoeksvraag van deze studie luidt daarom: wat is de strekking van  
Ez. 40-48 en welke relevantie heeft deze teksteenheid voor de actuele chris-
telijke verkondiging en theologiebeoefening? 

Wij beantwoorden de vraag naar de strekking in vier hoofddelen. Het 
eerste deel geeft een beschrijving van de onderzoeksgeschiedenis van  
Ez. 40-48. Dit hoofdstuk vormt de achtergrond en klankbodem van de 
visie die wijzelf ontwikkelen. Onze eigen visie krijgt gestalte in het tweede 
deel, waarin wij een exegese op hoofdlijnen geven van Ez. 40-48 en vooral 
letten op de theologische motieven achter de beschrijving. We bezien ook 
de samenhang van Ez. 40-48 met de rest van het boek. In ons receptiehis-
torisch onderzoek (derde deel) bestuderen we de receptie van Ez. 40-48 
binnen het vroege jodendom, het Nieuwe Testament, de joodse traditie en de 
kerkgeschiedenis. Dit interpretatie-historisch onderzoek scherpt onze blik 
eens temeer voor de problematiek waarvoor de interpretatie van Ez. 40-48 
ons plaatst. In het vierde deel volgt onze eigen hermeneutische bijdrage. 
Eerst formuleren we daartoe de uitgangspunten en randvoorwaarden van 
een adequate en verantwoorde hermeneutiek. Daarna komen wij vanuit 
Bijbels- en systematisch-theologisch onderzoek tot een eigen inhoudelijk 
vormgegeven hermeneutisch perspectief.

Hoofdstuk 2 beschrijft de onderzoeksgeschiedenis vanaf het begin van het 
historisch-kritisch onderzoek naar Ezechiël in 1841 (Ewald) tot en met 
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2016. Uit de grote hoeveelheid publicaties blijkt dat Ez. 40-48 in het oud-
testamentisch onderzoek (anders dan in de praktische en systematische 
theologie) veel aandacht heeft gekregen. Ons overzicht van de onderzoeks-
geschiedenis laat zien dat drie vragen in de discussie een belangrijke rol 
spelen, namelijk de vraag naar 1) de conceptuele en literaire eenheid van 
Ez. 40-48, 2) de aard en taal van de beschrijving en 3) de intentie van het 
visioen. Wij gaan in deze studie op de genoemde vragen in omdat deze van 
cruciaal belang zijn voor het verstaan van de strekking van het visioen en de 
relevantie ervan (respectievelijk het eerste en tweede deel van onze onder-
zoeksvraag). In gesprek met het onderzoek leveren we onze eigen bijdrage 
aan deze discussie.

In DEEL 2 gaan we vanuit exegetisch perspectief op de drie genoemde sub-
vragen nader in. 

Hoofdstuk 3 biedt een exegese op hoofdlijnen. Ez. 40-48 is een heilsvisioen 
dat een nieuwe en prachtige toekomst voor Israël beschrijft. Dit gebeurt 
door middel van een visioensrapportage. De datering van het visioen her-
innert aan Ez. 8-11, dat als oordeelsprofetie over de tempel de tegenhanger 
van deze heilsprofetie is. De datering benadrukt tevens de priesterlijke ach-
tergrond van Ezechiël. Deze is voor het verstaan van het visioen van groot 
belang. De tekst van de tempelbeschrijving is technisch van aard. Veel onge-
bruikelijke termen bemoeilijken het verstaan ervan. Op diverse plaatsen is 
de masoretische tekst onverstaanbaar en zijn er fouten ingeslopen. Ook de 
LXX heeft moeite gehad met de verstaanbaarheid van de tekst. Binnen een 
visionair kader bevat Ez. 40-48 een tempelbeschrijving en drie uitvoerige 
goddelijke instructies. Er is geen aanleiding de visioensbeschrijvingen later 
of vroeger te dateren dan de instructies. De literaire vorm van de bouwbe-
schrijving en de voorstelling van een ‘man’ met meetinstrumenten herinnert 
aan oudoosterse voorstellingen. Opmerkelijk is echter dat Ezechiël – anders 
dan in contemporaine bronnen gebeurt – de nieuwe tempel als een bestaand 
gebouw beschrijft. De nieuwe tempel wordt niet gebouwd, maar staat er al 
als een geschenk van God. 

De bouwbeschrijving valt op door haar continuïteit en discontinuïteit met 
het verleden. De nieuwe tempel lijkt in sommige opzichten op de oude (bij-
voorbeeld door het driedelige tempelhuis met zijvertrekken), anderzijds is 
de totale opzet nieuw. Een van de opvallendste punten is in dit verband het 
bijna lege tempelhuis. In de eigenlijke tempel staat slechts de ‘tafel voor 
JHWH’. De tempel kenmerkt zich door drie aspecten. 1) Afscheiding: niet 
iedereen mag overal komen. 2) Opklimming: de tempel is terrasvormig 
opgebouwd, wat wijst op toenemende belangrijkheid en verschillende 
graden van heiligheid. 3) Symmetrie: de tempel vormt een vierkant en is heel 
symmetrisch opgebouwd. Alles ademt orde en regulering. Ook de gebruikte 
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getallen (o.a. veelvouden van vijf) onderstrepen dit. De tempelbeschrijving 
biedt geen concreet bouwplan. Daarvoor ontbreken te veel details: hoog-
tematen worden nauwelijks genoemd en er wordt ook niet vermeld uit welk 
materiaal de tempel vervaardigd is. 

Ez. 43:1-44:4 vormt het hoogtepunt van en omslagpunt in Ez. 40-48. De 
kābôd komt weer onder Israël wonen en neemt het woord. Vanaf nu pre-
valeert de auditio (instructie) boven de visio (het visioen). Deze instructie 
betreft allermeest de offerdienst, omdat deze vormgeeft aan de omgang met 
JHWH, de Bewoner van de tempel. Daarom vormt de altaarbeschrijving 
(43:13-17) het inhoudelijke en structurele midden van 43:1-44:4. Het altaar 
is ook het mathematische middelpunt van het tempelcomplex. De kābôd-be-
schrijving herinnert aan Ez. 1 en 8-11. In Exodus en Numeri is de kābôd 
nauw verbonden met Gods verbond en daarmee met de tabernakel en tempel. 
Ezechiëls beschrijving van de troonwagen van JHWH maakt duidelijk dat 
de kābôd niet automatisch met de tempel verbonden is. De terugkeer van de 
kābôd is een bewijs van Gods genade. JHWH’s aanwezigheid zal nu voor 
altijd (לעולם) zijn. De kābôd is de gepersonifieerde uitstraling van Gods 
majesteit. Ze illustreert wie God is en is de manifestatie van Zijn heilige 
Naam (ׁשם קדׁשי). De grootheid en heiligheid van de Bewoner stralen af op 
het huis. De heiligheid van de tempel is daarom een belangrijk thema in 
het visioen. De instructies die JHWH geeft na de terugkeer van de kābôd 
stipuleren de condities waaronder Hij onder Israël wil wonen.

De bedoeling van het visioen is tot zelfinkeer en schaamte te brengen, 
43:10-12. De toekomst moet het tegendeel zijn van het verleden. Alles moet 
staan in het teken van de heiliging van Gods Naam. Dit respectvol omgaan 
met God krijgt vooral gestalte in de offerdienst. Deze wordt in 43:18-26 door 
Ezechiël op Gods bevel geïnitieerd. In het gebruikte cultische vocabulaire 
– onder andere reinigen (טהר pi), verzoenen (כפר pi) en dichtbij brengen  
 .komt een specifiek heiligheidsconcept naar voren – (hi קרב)

In 44:6-15 wordt een tweedeling in de cultusdienaren afgekondigd. Alleen 
de nakomelingen van Zadok mogen voortaan priester zijn. De rest van de 
clerus – vaak ‘levieten’ genoemd – houdt zich bezig met de zorg voor de 
tempel. Deze tweedeling is het gevolg van vroegere trouw (zadokieten) of 
ontrouw aan JHWH (‘levieten’). Net als Pinehas en Eli, fungeren zadokieten 
en levieten als positieve respectievelijk negatieve voorbeelden voor het volk, 
vergelijk 1 Samuël 2:30. De tweedeling heeft een parenetische spits. Uit-
voerig worden de regels besproken waaraan de zadokitische priesters zich 
moeten houden. Deze voorschriften staan in het kader van de heiliging van 
de Naam van JHWH. Ez. 44:30b maakt duidelijk dat het dienen van God 
voor elke individuele Israëliet zegen meebrengt.

De tempel krijgt een nieuwe plaats binnen Israël. Deze vormt het mid-
delpunt van de Heilige afdracht: een strook grond van 25.000 bij 20.000 el. 

SAMENVATTING

Woonplaatsvoor de Heilige_V6.indd   454 26-10-16   10:05



455

Dit gebied is verdeeld in twee stroken: één voor de zadokieten en één voor 
de levieten. De zadokieten wonen in de strook waarin de tempel staat. De 
ligging van de tempel roept herinneringen op aan Numeri 2 en 3. Ook deze 
indeling is gericht op het waarborgen van Gods heiligheid. De beschrijving 
van het levietendeel herinnert aan de instelling van de levietensteden (Num. 
35). In deze nieuwe regelingen valt op hoe creatief wordt omgegaan met 
oude regels. Oude voorschriften worden aangepast aan de nieuwe situatie, 
maar de intentie ervan blijft behouden.

In 46:1-12 wordt afgerekend met het vroegere machtsmisbruik van de 
nĕśîʾîm. Een eigen en onvervreemdbaar kroondomein voor de nāśîʾ moet 
zijn machtshonger beteugelen. De nāśîʾ wordt opgeroepen recht en gerech-
tigheid te doen en het volk te ontzien in plaats van uit te buiten (44:9). De 
titel nāśîʾ stempelt deze figuur als een theocratisch vorst, afkomstig uit het 
geslacht van David en handelend in diens geest (cf. 34:23). De nāśîʾ moet 
de offerdienst faciliteren en organiseren. Hij legt aan het volk een offer-
belasting op. Hierbij mag niet gefraudeerd worden; daarom worden eerst 
de gewichten en maten geijkt. De rol van de nāśîʾ in de eredienst wordt 
duidelijk omschreven. Hij vertegenwoordigt het volk en is de eerste onder 
zijns gelijken.

De beschreven cultische kalender van Ezechiël wijkt af van die uit de 
Pentateuch. In de plaats van Grote Verzoendag treedt een verzoeningsfeest 
dat begint op de eerste dag van het nieuwe jaar. We horen hierbij niet van 
een hogepriester. Als pelgrimsfeesten worden alleen Pesach en het Loofhut-
tenfeest genoemd. De offers die gebracht moeten worden, wijken in detail 
af van die uit de Pentateuch. De eredienst is geconcentreerd rond het brand-
offeraltaar. De offers zijn vooral gericht op het bewerken van verzoening 
 JHWH bepaalt ook wie toegang tot Hem krijgt. In de nieuwe orde .(pi כפר)
krijgt ieder de door JHWH bepaalde plaats: dit geldt niet slechts priesters en 
levieten, maar ook de nāśîʾ en het volk.

In Ez. 47 en 48 worden de gevolgen van de inwoning van de kābôd van 
JHWH in de nieuwe tempel beschreven. Een beek ontspringt in de tempel en 
vormt een rivier die overvloedig leven schenkt aan het meest onvruchtbare 
deel van het land. In de beschrijving hiervan herkennen we motieven uit het 
paradijsverhaal, de Sionstraditie en contemporaine tempelvoorstellingen. Na 
de genezing van het land volgt de verdeling ervan. Bij het vaststellen van de 
grenzen grijpt Ezechiël terug op oude tradities. In de vergaande acceptatie 
van de gērîm komt Gods zorg tot uiting voor de kwetsbare vreemdeling die 
zich voegt bij Israël.

De indeling van de stammen binnen de grenzen van het nieuwe land is 
zeer schematisch. Iedere stam krijgt een stuk grond van dezelfde grootte; de 
stukken liggen van noord naar zuid onder elkaar. Ook hierin vertolkt zich 
sociale zorg: geen stam komt tekort. Daarmee worden fouten uit het verleden 
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rechtgezet (de bevoordeling van Juda onder Salomo). De ordening van de 
stammen rust op oude tradities (de verschillende moeders van de zonen 
van Jakob). In de beschrijving van de nieuwe stad geeft Ezechiël een aan-
gepaste vorm van de Sionstheologie. Ezechiëls voorstelling houdt hiermee 
het midden tussen traditie en vernieuwing. Waar de traditie echter aan-
leiding gaf tot verkeerd en zondig gedrag, wordt deze omgebogen en geher-
interpreteerd. Positieve aanzetten in de traditie worden verder uitgewerkt 
(zorg voor vreemden; eerlijkere verdeling van het land). De zegenende aan-
wezigheid van JHWH werkt corrigerend, vernieuwend, transformerend en 
herscheppend. Ezechiël kleurt het visioen van Israëls toekomst op een heel 
eigen manier in. Het beeld dat hij van deze nieuwe toekomst schildert, ver-
schilt van dat van de andere profeten.

Aan het slot van dit hoofdstuk formuleren we een voorlopig antwoord 
op de drie genoemde subvragen van ons onderzoek naar de strekking van 
ons tekstcorpus. Wat betreft de literaire en conceptuele eenheid (subvraag 
1), kunnen we concluderen dat Ez. 40-48 een conceptuele eenheid vormt. 
Er is een duidelijk hoofdthema te onderkennen: de vraag naar de realisatie 
van een woonplaats voor de Heilige: hoe kan JHWH opnieuw en nu per-
manent wonen onder Israël? JHWH’s aanwezigheid vraagt om een res-
pectvolle eredienst, maar biedt ook zegen. Naast deze conceptuele eenheid 
vormt Ez. 40-48 ook een literaire eenheid. De taal en voorstellingswereld 
van Ez. 40-48 (subvraag 2) worden gestempeld door Ezechiëls priesterlijke 
achtergrond. De tempel neemt in het visioen de belangrijkste plaats in. 
Het respecteren van JHWH’s heiligheid is het belangrijkste motief achter 
de nieuwe cultus en de scheiding tussen de cultusdienaren. Dit blijkt uit 
de frequentie van het gebruik van de stam qdš in Ez. 40-48. Ezechiëls 
conceptuele wereld herinnert ook aan contemporaine voorstellingen. De 
tempelbeschrijving is een variatie op tempelbeschrijvingen uit het Oude 
Nabije Oosten. Wat betreft de intentie van Ez. 40-48 (subvraag 3) blijkt dat  
Ez. 40-48 een belofte inhoudt én een oproep tot inkeer en bezinning (43:10-11).

Hoofdstuk 4 biedt een onderzoek naar de plaats en functie van Ez. 40-48 
binnen het geheel van het boek Ezechiël. In het onderzoek wordt het 
verband tussen Ez. 40-48 en de rest van het boek ten onrechte vaak buiten 
beschouwing gelaten of niet diep genoeg onderzocht. Ons onderzoek vult 
deze lacune op. De plaatsing van Ez. 40-48 aan het eind van het boek is 
doelbewust. Hoewel het niet de laatstgedateerde profetie is, wordt het tekst-
gedeelte wel aan het slot van het boek geplaatst. Het vormt daarmee de 
climax van het boek. Het beschrijft het einddoel van Gods handelen met 
Israël. Israël was door eigen zonden in de ballingschap terechtgekomen: 
met de ondergang van tempel(dienst), stad, volk, vorst en land leek Gods 
verbond met hen verbroken. Israëls zonde wordt vooral getypeerd als gees-
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telijke hoererij. Nauw verbonden met dit affront jegens God is de sociale 
ongerechtigheid waaraan Israël schuldig is. De verbondsgeschiedenis – die 
in een drama lijkt te eindigen (Ez. 16 en 23) – wordt echter door Gods 
ingrijpen toch tot een heilsgeschiedenis. Dit gebeurt als Israël wordt wat het 
moet zijn: JHWH’s heilige volk dat Hem eert en gehoorzaamt. De zorg van 
JHWH om de heiliging van Zijn Naam is een belangrijk thema in het boek 
Ezechiël. Ze vormt zelfs de reden van Gods blijvende verbondenheid met 
Israël (Ez. 36:20-23). Ez. 40-48 laat zien dat JHWH Zijn doel met Israël 
bereikt. Deze hoofdstukken vormen de climax van het boek. JHWH zal ‘tot 
in eeuwigheid’ bij hen wonen en hun God zijn. Dit geeft aan het visioen een 
eschatologisch karakter. Dit eschatologische karakter wordt onderstreept 
door de plaatsing van het visioen na Ez. 38-39, waarin de ultieme bedreiging 
en verlossing van Israël beschreven worden.

Tegelijk functioneert Ez.40-48 als een coda op het hele boek. Het geeft 
een resumé van de belangrijkste motieven en onderwerpen. De heilstijd 
bestaat uit de vernieuwing van tempel, stad, land, volk en (de positie van 
de) vorst. Deze beschrijving staat in contrast met het zondige verleden en is 
ook een reactie daarop. In Ez. 40-48 worden de heilsbeloften uit Ez. 34-39 
en de eerdere heilsbeloften samengevat en geconcretiseerd. Hierbij wordt 
antwoord gegeven op de vraag hoe de heilige God – gemanifesteerd door 
Zijn kābôd – definitief kan wonen onder Israël.

Dit hoofdstuk geeft ons een nader antwoord op onze onderzoeksvragen. 
Ad 1. Het onderzoek naar de plaats van het visioen binnen het geheel van het 
boek geeft een duidelijker zicht op de eenheid en inhoud ervan. Ad 2. Het 
is ons nog duidelijker geworden hoezeer Ezechiëls voorstellingswereld en 
taalgebruik beïnvloed zijn door zijn priesterlijk-theologische achtergrond. 
Het frequent voorkomen van de termen heilig, rein, onrein en profaan is 
daar een sprekend bewijs van. Maar ook op andere punten blijkt er een dui-
delijke parallellie tussen het idioom en de fraseologie van Ezechiël en andere 
priesterlijke teksten (zoals Leviticus). Ad 3. We hebben ontdekt dat we in  
Ez. 40-48 met een eschatologisch concept te maken hebben. Dit gedeelte 
is de samenvatting en concretisering van Gods eerdere heilsbeloften. Naast 
deze beloften bevat de tekst ook aansporingen.

DEEL 3 gaat in op de interpretatiegeschiedenis van Ez. 40-48. 
Hoofdstuk 5 spreekt over de receptie en interpretatie van Ez. 40-48 in 

het vroege jodendom en het Nieuwe Testament en laat een variëteit aan inter-
pretatielijnen zien. In de Qumrangeschriften wordt nergens expliciet en sys-
tematisch op Ez. 40-48 ingegaan. Wel worden citaten uit Ezechiël bewerkt 
en geactualiseerd vanuit het zelfverstaan van de Qumrangemeenschap. We 
vinden ook veel toespelingen op en herinneringen aan teksten uit Ez. 40-48. 
Zo herinnert de Tempelrol sterk aan Ez. 40-48, maar zien we tegelijk dat de 
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schrijver op een tamelijk vrije manier hiermee omgaat. De meeste vroegjoodse 
schrijvers lijken Ez. 40-48 niet te hebben gezien als een dwingend bouw-
voorschrift voor een toekomstige tempel of een autoritatieve beschrijving van 
een eschatologisch heiligdom, maar veel eerder als een directief: het geeft 
richting aan de voorstellingen voor toekomstige tempelbouw en het geeft 
tevens een idee hoe de eschatologische tempel en stad eruit zullen zien. 
Dit blijkt onder andere uit de van Ezechiël afwijkende voorstelling in het 
geschrift Beschrijving van het Nieuwe Jeruzalem. Een rode draad in deze 
voorstellingen is echter dat de nieuwe stad en tempel heilig moeten zijn en 
dat de hele opzet ervan in dienst van Gods heiligheid moet staan. Daarin 
delen de schrijvers eenzelfde uitgangspunt als Ez. 40-48. Verder valt op dat 
het gebruik en de interpretatie van Ez. 40-48 nogal selectief zijn. Ez. 40-48 
vormt een totaalconcept: een nieuwe tempel(dienst), een nieuwe stad, een 
nieuw ingedeeld land, een vernieuwd volk en een nieuwe plaats van de vorst. 
Dit totaalconcept komen we – voor zover wij kunnen zien – niet in deze 
vorm tegen. Er wordt in de vroegjoodse literatuur wel over de afzonderlijke 
aspecten van Ezechiëls visioen gesproken (en dan nog in gemodificeerde zin) 
maar niet over het totaalconcept. Het meest gebeurt dit nog in de Tempelrol, 
die als herschrijving van de Pentateuch diverse thema’s uit Ez. 40-48 aan de 
orde stelt. Ook de Tempelrol zwijgt echter bijvoorbeeld over de afmetingen 
van het land zoals Ezechiël die beschrijft.

Diverse teksten uit Qumran en de andere vroegjoodse literatuur verbinden 
de nieuwe tempel – beschreven in beelden die herinneren aan Ezechiël – met 
de komst van de Messias. Daarnaast is er in de vroegjoodse literatuur soms 
sprake van een nieuw aards en een nieuw hemels heiligdom. Vaak worden 
de toespelingen op Ez. 40-48 in een apocalyptisch kader gezet. De tempel en 
de stad worden dan in niet-aardse, hemelse trekken geschilderd. Dit laatste 
vinden we bijvoorbeeld ook in Openbaring 21-22. In deze laatste tekst vindt 
evenzeer een herinterpretatie van het visioen plaats. Diverse elementen 
van de beschrijving van de stad worden anders ingevuld; zo vallen tempel 
en stad samen en verliezen beide het aardse en voorlopige karakter dat ze 
in Ezechiël hebben. De stad is nu voor Israël én de nieuwtestamentische 
gemeente bestemd. De herinterpretatie in Openbaring is christologisch en 
heilshistorisch bepaald. In de Sabbatsliederen van Qumran vinden we een 
meer spirituele lezing van het visioen. De aardse tempel is nauw verbonden 
met de hemelse. Daarom kunnen bouwelementen van de aardse tempel ver-
wijzen naar geestelijke realiteiten in het hemelse heiligdom. De spirituele 
lezing maakt de aardse tempel niet overbodig, maar geeft er een spirituele 
meerwaarde aan. In het Nieuwe Testament vinden we een soortgelijke ver-
geestelijking. De geestelijke interpretatie in het Nieuwe Testament staat 
echter in een christologisch en pneumatologisch perspectief.
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Hoofdstuk 6 geeft een overzicht van de interpretatiegeschiedenis binnen 
de joodse en de christelijke traditie. De joodse interpretatie ziet Ez. 40-48 
vooral als belofte van een nieuwe, derde tempel. Aanvankelijk was het de 
bedoeling dat deze tempel direct na de ballingschap werd opgericht, maar 
dit werd verhinderd door de zonden van het volk. Elementen van deze 
tempel waren reeds zichtbaar in de tweede tempel. De tempel van Ezechiël 
zal opgericht worden in de tijd van verlossing, de messiaanse en eschatolo-
gische tijd. Onder de rabbijnen is verschil van mening over de precieze aard 
van deze tijd en de volgorde van de gebeurtenissen daarin. Maimonides stelt 
dat de tempel aan het begin van deze tijd zal worden opgericht en benadrukt 
dat er geen ingrijpende veranderingen in de natuurlijke orde en geografie 
zullen plaatsvinden. Volgens Kimchi zal de bouw van de tempel evenwel 
samenvallen met de opstanding der doden. Er is ook verschil van mening 
over de vraag of deze toekomst een onvoorwaardelijk geschenk van God is 
of ook iets waarvoor mensen zich moeten inspannen.

In de kerkgeschiedenis is de christologische en ecclesiologisch-pneumato-
logische interpretatie van het tempelvisioen dominant geweest. Hiëronymus 
en Gregorius de Grote hebben vanuit dat perspectief met behulp van de 
allegorische lezing de talloze details van dit visioen op Christus, de kerk en 
de individuele gelovigen toegepast. Deze spirituele christelijke interpretatie 
wordt scherp afgezet tegen de eschatologische, aards-letterlijke joodse 
interpretatie. Opvallend is dat noch Hiëronymus noch Gregorius aandacht 
besteedt aan de eschatologische interpretatie van het visioen en nauwelijks 
een verbinding legt tussen Ez. 40-48 en Openbaring 21-22. Hiëronymus 
geeft als reden dat hij vooral een praktische, opbouwende boodschap wil 
brengen aan de huidige gelovigen.

De lijn van Hiëronymus en Gregorius komt terug in diverse middeleeuwse 
commentaren. Richard en Andreas van Sint-Victor kiezen echter voor een 
andere benadering en leggen grote nadruk op de letterlijke betekenis (sensus 
litteralis) van het visioen. Voordat er een geestelijke betekenis aan kan 
worden toegekend, moet duidelijk zijn wat voor bouwwerk Ezechiël voor 
ogen stond. Richard van Sint-Victor gaat daar uitvoerig op in. Andreas van 
Sint-Victor had veel waardering voor de historisch-grammaticale exegese 
van contemporaine joodse exegeten en geeft een letterlijke uitleg van  
Ez. 40:1-44:8.

De uitleg die de reformator Calvijn in zijn ene preek over Ez. 40-48 
geeft, is kort – feitelijk te kort – maar valt op door twee heldere herme-
neutische uitgangspunten: 1) christenen kunnen veel tot hun stichting leren 
uit de oudtestamentische instellingen en wetten, en 2) het troostwoord 
voor de verslagen ballingen is blijvend actueel voor de ware gelovigen uit 
Joden en heidenen; het verkondigt het geestelijk Rijk van Christus. Evenals  
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Hiëronymus leest Calvijn Ez. 40-48 niet-eschatologisch. Calvijn is huiverig 
voor apocalyptische speculaties.

De discussie in coccejaanse kring aan het eind van de zeventiende eeuw 
maakt opnieuw de vraag actueel of de beschreven tempel naar een concrete 
aardse realiteit verwijst. Vitringa stelt dat Ez. 40-80 een concrete bouw-
opdracht inhoudt. Het beschrijft de tempel die Zerubbabel gebouwd heeft. 
Anderzijds benadrukt hij de christologisch-ecclesiologische strekking van 
het visioen (de tempel als metafoor van Christus en de kerk). Vitringa voert 
een uitvoerige, genuanceerde en gedocumenteerde discussie met de joden.

De dispensationalistische/prechiliastische uitleg verwerpt de christo-
logisch- ecclesiologische lezing van de meeste eerdergenoemde exegeten. 
Vanuit een uitgewerkt eschatologisch concept – waarbij scherp onder-
scheiden wordt tussen de kerk en Israël – ziet hij de beloften als beschrijving 
van het heil voor de joden in het millennium, waarin deze tempel van 
Ezechiël precies zal verrijzen zoals hij beschreven staat; daarbij zal ook de 
natuurlijke omgeving veranderd worden. 

DEEL 4 is hermeneutisch van aard. In dit deel zoeken wij een antwoord op 
de vraag welke relevantie Ez. 40-48 heeft voor de christelijke theologiebe-
oefening en praxis. Voortbouwend op ons eerdere onderzoek, werken we dat 
vanuit de Bijbelse en systematische theologie en de hermeneutiek nader uit. 

Hoofdstuk 7 schetst de uitgangspunten en contouren van een verantwoorde 
hermeneutiek. We definiëren het genre van de tekst nog iets preciezer dan 
we eerder deden en preciseren daarmee ons antwoord op de derde subvraag 
van ons onderzoek (intentie van de tekst). Wij typeren Ez. 40-48 – in lijn 
met ons voorgaande onderzoek – als een eschatologische profetie in de 
vorm van een visioensrapportage. Als visioen is Ez. 40-48 gevisualiseerde, 
gedramatiseerde en gegarandeerde verkondiging. Als eschatologische 
profetie schildert het visioen de uiteindelijke realisering van Gods verbond 
met Israël. Profetie heeft een sterk retorisch karakter: ze is allereerst actuele 
prediking tot de toenmalige hoorders. Door haar contextuele inhoud en 
de contingente reactie op de prediking, is het mogelijk dat de vervulling 
van de beloften c.q. dreigingen niet geheel correspondeert met de precieze 
verwoording ervan. In de profetische prediking wordt tevens ongedifferen-
tieerd over de tijd van de vervulling van de beloften gesproken.

Er wordt in Nederland (en ook daarbuiten) een stevige discussie gevoerd 
over de plaats van Israël in de eschatologische heilsprofetie, mede geïn-
spireerd door de stichting van de staat Israël in 1948. Hierin staat de vraag 
centraal wat het betekent dat deze profetieën primair voor Israël bedoeld 
zijn en een concrete heilsverkondiging voor het Joodse volk inhouden. In 
deze discussie worden minstens drie verschillende posities ingenomen. Zij 

SAMENVATTING

Woonplaatsvoor de Heilige_V6.indd   460 26-10-16   10:05



461

vraagt met het oog op de hermeneutiek van Ez. 40-48 om een nadere Bij-
bels-theologische en systematisch-theologische doordenking.

In gesprek met de hedendaagse hermeneutiek formuleren wij drie her-
meneutische perspectieven die ons richting geven bij deze interpretatie van 
Ez. 40-48: de reader-response-methode van Talstra, de door Vanhoozer en 
anderen geformuleerde theologische exegese, waarbij aan de menselijke en 
goddelijke auteursintentie recht wordt gedaan, alsook de door Ricoeur bena-
drukte betekenis van mythische en symbolische taal.

In hoofdstuk 8 krijgt onze hermeneutiek haar vorm. We plaatsen eerst de 
thema’s van het visioen in een breder Bijbels-theologisch kader. Het voor-
naamste onderwerp van Ez. 40-48 is de nieuwe tempel. De tempel is de 
aardse woonplaats van JHWH als God van Israël en daarmee teken van 
Gods verkiezing van Israël. Israël geeft vanuit zijn monotheïstisch geloof 
een eigen accent aan tempelvoorstellingen die het deelde met de Umwelt. 
De tempel is verbindingspunt tussen de goddelijke en de menselijke wereld. 
Als microkosmos verwijst de tempel naar de macrokosmos (wereld en 
hemel). De tempel is mét de sabbat een teken van Gods heerschappij. De 
tempel is ook bron van zegen en herinnert aan de eerste woonplaats van 
God op aarde. Heiligheid is een onmisbaar kenmerk van de tempel omdat 
dit intrinsiek bij God hoort. Er is in de priesterlijke theologie een scherpe 
scheiding tussen rein en onrein en tussen heilig en profaan. Er zijn gradaties 
in heiligheid wat betreft de ruimtelijke, personele, rituele en temporele 
dimensie. De tempelcultus reguleert de verering van JHWH en de omgang 
tussen Hem en Zijn volk. De nieuwe tempel vormt het middelpunt van het 
land. Vandaaruit krijgen ook de andere thema’s – stad, volk, vorst en land 
– hun nadere invulling. Dit onderzoeksresultaat maakt het mogelijk onze 
eigen positie nader te definiëren met betrekking tot de tweede subvraag van 
ons onderzoek (aard en taal c.q. voorstellingswereld van de beschrijving). 
De priesterlijk-theologische wereldbeschouwing vormt hier de achtergrond 
van.

Vanuit onze vraag naar de relevantie van Ez. 40-48 binnen een christe-
lijk-theologisch perspectief, bestudeerden we ook de plaats die de genoemde 
thema’s (tempel(dienst), stad, land, volk en vorst) hebben in het Nieuwe 
Testament. We constateerden hierbij continuïteit en discontinuïteit bij de 
invulling van deze thema’s. Al de genoemde thema’s spelen ook in het 
Nieuwe Testament een belangrijke rol. In het Nieuwe Testament vindt er 
echter in Jezus Christus een paradigmawisseling plaats. Verder is er sprake 
van een perspectiefwisseling. 

Wij bouwen op dit Bijbels-theologisch onderzoek voort in een systema-
tisch-theologisch discours. De vraag die daarbij centraal staat is hoe wij 
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vanuit een christelijke leesgemeenschap het Oude Testament lezen. Wij 
gaan daarbij uit van de eenheid van het Oude en het Nieuwe Testament. 
In beide gaat het om het éne verhaal en heilsplan van God dat zich in de 
geschiedenis ontvouwt. Deze heilsgeschiedenis draait om Christus, in 
wie het verbond met Abraham tot zijn bestemming komt en het heil zich 
ook tot de wereld uitbreidt. Het Oude Testament behoudt hierbij zijn eigen 
intrinsieke betekenis. Daarbij valt vooral zijn aandacht voor het geschapen, 
aardse leven op (zo terecht Miskotte en Van Ruler). In Ez. 40-48 komt dit 
‘aardse’ aspect duidelijk naar voren. 

Als volk van Gods verbond heeft Israël in het Oude Testament een eigen 
plaats en het houdt die ook in het Nieuwe. In Christus vindt er echter tevens 
een verbreding plaats: ook de volkeren mogen delen in wat God aan Israël 
beloofde. Ez. 40-48 is oorspronkelijk bedoeld voor de Joden, maar krijgt 
zo een bredere doelgroep (extended audience). Als eschatologische profetie 
heeft Ez. 40-48 drie bijzondere aspecten die voor de hermeneutiek van 
belang zijn. Deze betreffen tijd, taal en retorica. Wat betreft het tijdsaspect 
is het zinvol om te spreken over een blijvend dubbel perspectief waarin de 
beloften tot ons komen: ze hebben betrekking op het heden (nu, reeds) én 
op de toekomst (straks). Wat betreft het taalaspect: het realisme staat in 
een idealistisch kader en krijgt daardoor een symbolische meerwaarde. De 
symboliek moet verstaan worden vanuit het symbolisch universum van de 
hoorders. Wat betreft het retorisch aspect: Ez. 40-48 heeft een retorische 
strekking en wil (als reader-response) inkeer bewerkstelligen; daarnaast 
visualiseert en garandeert het Gods belofte. De intended meaning die de 
tekst voor de eerste hoorders had, is voor ons wel breder van karakter 
(extended meaning). Het komt hierbij aan op een zorgvuldige analyse van 
de verhouding vorm en inhoud, verwoording en boodschap.

Het bovenstaande schept een basis om Ez. 40-48 vanuit een christe-
lijk-theologisch perspectief te lezen. Het gaat hierbij om een relecture, een 
recontextualisering. Deze relecture impliceert respect voor de integriteit van 
de inhoud, strekking en verwoording van de tekst in zijn historische context. 
In onze relecture krijgt de beschrijving van Ez. 40-48 vanuit de paradigma- 
en de perspectiefwisseling in het Nieuwe Testament een ander accent; 
tegelijk blijft naar onze mening de kern van de boodschap behouden. Wij 
positioneren onze relecture naast relectures vanuit een ander perspectief. 
Dit maakt het gesprek tussen diverse leesgemeenschappen mogelijk.

Ezechiël beschrijft de nieuwe tempel als een woonplaats van God. 
De noties die hierin meespelen, zijn ook belangrijk voor de christelijke 
theologie en praxis: namelijk de spanning tussen immanentie en transcen-
dentie, nabijheid en verhevenheid. De manier waarop Ez. 40-48 dit thema 
articuleert als heilige nabijheid, is leerzaam en verrijkend. De priesterlijke 
theologie levert een waardevolle bijdrage als het gaat om de doordenking 
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en praktische verwerking van deze thema’s binnen de christelijke theologie. 
Vanuit de omgang met God valt ook licht op de andere thema’s die aan 

de orde komen. In de stadsbeschrijving zien we dat een menselijke samen-
leving gedijt als Gods geboden gerespecteerd worden. De stad getuigt van 
de sociale cohesie binnen Israël. Het dienen van God en van elkaar hangen 
met elkaar samen. In de landbeschrijving valt een theologisch en soci-
aal-maatschappelijk aspect op. Het land is van God en daarom is er voor 
iedere Israëliet en vreemdeling plaats en ontplooiingsmogelijkheid. Vanuit 
deze uitgangspunten kunnen we vruchtbaar nadenken over ons bezit, ons 
levensdoel en onze maatschappelijke verantwoordelijkheden. Wij mogen 
niet vergeten dat de beloofde toekomst vooreerst en vooral het Joodse volk 
is toegezegd. De landbelofte mag niet worden verhard, maar ook niet ver-
vluchtigd. Het Israëlitisch karakter van de beschrijving onderstreept Gods 
blijvende trouw aan Zijn verbond. Heidenen mogen delen in het heil dat 
JHWH voor Zijn volk bereidt. De figuur van de vorst symboliseert het theo-
cratisch ideaal. Kerk en staat hebben hun eigen maatschappelijke plaats en 
functie. Beide zijn aan God verantwoording schuldig.

Ez. 40-48 is en blijft een moeilijk verstaanbaar gedeelte, maar het bevat 
tegelijk een onuitputtelijke schat aan theologische en praktische wijsheid. 
Het bevat aansporing én belofte en is bestemd voor Jood en heiden. Het biedt 
een grandioos perspectief op de werkelijkheid van nu en van de toekomst. 
Geen wonder, want als de Heilige in ons midden is én komt, wordt immers 
alles nieuw - nu en straks.
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