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Samenvatting

Bijbelwetenschappers zijn het er in het algemeen over eens dat Ezechiël 33 een keerpunt in het boek 

is voor wat betreft de hoop voor Israël. De basis voor deze hoop is, veronderstellen zij, dat God 

herstel zal geven ter wille van zijn trouw aan Israël, ongeacht de morele toestand waarin het volk 

ten opzichte van Hem verkeert.  In Ez.  36 wordt echter expliciet  gezegd dat Israëls  herstel  niet 

geschiedt  omwille  van  Israël  zelf  (36,22d  and  36,32a),  maar  omwille  van  Gods  heilige  Naam 

(36,22f). Bovendien leest men bij het doornemen van het boek Ezechiël niet veel over een genadige 

en vergevende God, en evenmin ziet men het beeld van een berouwvol Israël. Daarom is de vraag 

van deze studie over Ez. 33-39  wat het fundamentele argument in het boek Ezechiël is voor het  

herstel van Israël.

Met  betrekking tot  de  methodologie  kan in  het  algemeen worden  gezegd  dat  veel  voorgaande 

werken over het boek Ezechiël – hetzij met een synchrone hetzij met een diachrone benadering – 

kan worden verweten dat zij de tekst hebben behandeld vanuit hun eigen, buiten de tekst liggende, 

vragen (bijv. auteurs, bronnen, literaire compositie and zelfs hun eigen theologische positie). Verder 

vonden zij het moeilijk de structuur van de tekst vast te stellen, omdat het grootste probleem van de 

structuur ligt in de ingewikkelde samenstelling van de tekst. Daarom benadrukt deze studie dat een 

analyse van Ezechiëls teksten veeleer gericht moet zijn op de hiërarchische structuur van de tekst 

als basis van de communicatie en dat de theologische betekenis(sen) juist afhankelijk moeten zijn 

van de analyses van zowel de handelingen van de participanten als de lijn van het betoog in de tekst 

zelf. Dit onderzoek stelt daarom drie analytische stappen voor om de fundamentele linguïstische 

data te verkrijgen die nodig zijn om Ez. 33-39 te lezen en de complexiteit daarvan te doorgronden: 

(1) het samenstellen van een syntactische hiërarchie van de tekst (hoofdstuk 2), (2) het ontcijferen 

van de relaties en functies van ieder deel van de tekst, met name geconcentreerd op de vraag wie de 

participanten  zijn  en  hoe  zij  handelen  en  van  rol  wisselen  in  het  betoog  (d.w.z.  als  spreker, 

geadresseerde,  handelende  partij,  etc.)  (hoofdstuk  3)  en  (3)  het  verwerken  van  de  teksten  als 

theologisch betoog (hoofdstuk 4).

In hoofdstuk 2, waarin Ez. 33-39 regel voor regel wordt bestudeerd,  presenteert  deze studie de 

hiërarchie  op  zinsniveau  van  de  tekst,  inclusief  een  vertaling.  Dit  wordt  gedaan  door 

tekstlinguïstische signalen in de tekst te identificeren (hiërarchieën in tabel 2.1 tot en met 2.7, de 

vertalingen daarvan in tabel 2.1T tot en met 2.7T). Deze laten zien dat de tekst een hiërarchische  

structuur met meer niveaus heeft. Op grond van alle syntactische eigenschappen van de tekst wordt 

Ez. 33-39 onderverdeeld in zeven grote paragrafen:  33,01a-20d, 33,21a-33d, 34,01a-31e, 35,01a-



36,15d,  36,16a-37,14g,  37,15a-28c  en  38,01a-39,29c. Zinsnede  33,01a  (Wayyiqtol  met  een 

expliciet onderwerp) wordt vastgesteld op niveau ‘0’ in the hiërarchie, omdat er verder geen zin is 

in deze hoofdstukken die hiermee overeenkomt. Zinsnede 33,21a (yhyw + tijdsbepaling) is ook een 

van de markeringen van een paragraaf en ook deze krijgt niveau ‘0’ toegemeten in de hiërarchie, 

omdat deze de start van een nieuw betoog kan aanduiden en er geen thematische verband is met de 

direct hieraan voorafgaande passage. Op deze manier behoort Ez. 33 in twee delen worden gesplitst: 

33,01a-20d  en  33,21a-33d.  In  de  regels  33,21a-33d  geeft  de  WayX-zinsnede  (yhyw +  expliciet 

subject) van 33,23a de opening van een nieuwe narratieve sectie (NQ) aan. Omdat de participanten 

in 33,22a, ‘ik’ (yla) en ‘de Heer’(hwhy), ook in de yhyw-zinsnede van 33,23a voorkomen en dezelfde 

spreker (1e persoon enkelvoud, Ezechiël) deel uitmaakt van de voorgrondinformatie in de zinsneden 

33,21a-23b, is zinsnede 33,23a ondergeschikt aan 33,21a. In het vervolg komt de constructie van 

zinsnede 33,23a (de inleidende opmerking yla hwhy-rbd yhyw) nog vijfmaal voor in Ez. 34-39, iedere 

keer  als  opening van een nieuwe narratieve sectie  (NQ) in het  betoog (34,01a,  35,01a,  36,16a, 

37,15a  en  38,01a).  Deze  zijn  allemaal  syntactisch  verbonden  met  33,23a  als  parallelle  zinnen 

ondergeschikt aan de zinsnede 33,21a. Om de bespreking te vereenvoudigen behandelt deze studie 

de vijf secties apart (34,01a-31e, 35,01a-36,15d, 36,16a-37,14g, 37,15a-28c en 38,01a-39,29c). De 

grenzen van deze secties dienen ook als  basis  voor het  onderzoek naar  de handelingen van de 

participanten binnen het betoog en naar de opbouw van het betoog in Ez. 33-39.

Kortom, door het lezen en analyseren van Ez. 33-39 als betoog wordt de conclusie getrokken dat het 

betoog van Ez. 33-39 uit twee grote delen bestaan: 33,01a-20d en 33,21a-39,29c. Van het kortere 

eerste deel is vastgesteld dat het onderdeel is van de voorafgaande narratieve sectie (N), dat begint 

met de zinsnede 32,17a (yhyw + tijdsbepaling). In het veel langere tweede deel geeft zinsnede 33,21a 

het begin van een nieuw narratieve sectie (N) aan. Van deze zinsnede zijn een kort rapport (33,21a-

22f) en zes narratieve secties (NQ) afhankelijk, die alle beginnen met de zin  yla hwhy-rbd yhyw 

(WayX), zie 33,23a-33d, 34,01a-31e, 35,01a-36,15d, 36,16a-37,14g, 37,15a-28c en 38,01a-39,29c.

Hoofdstuk 3 inventariseert de verschuivingen in participanten en hun handelingen in de tekst van 

Ez. 33-39 (in paragraaf 3.1 tot en met 3.7) en vat de resultaten van de linguïstische analyse van Ez. 

33-39 samen, in het bijzonder door deze te presenteren in een grafische lay-out (figuur 1 tot en met 

7). Om de volgende stap van het onderzoek te zetten gaat paragraaf 3.8 van de linguïstische analyse 

van het betoog over naar de vragen over theologie en interpretatie.  Op deze manier worden de 

volgende vragen ingebracht: Wie zijn de belangrijkste participanten in elk tekstgedeelte? Welke 

vorm van communicatie en debat speelt zich tussen hen af? Wat zijn hun belangen? Wiens verleden 

en wiens toekomst worden in deze hoofdstukken besproken? De samenvattingen en theologische 



vragen vanuit het betoog in Ezch. 33-39 worden gegeven in paragraaf 3.8.1 tot en met 3.8.7.

Hoofdstuk 4 bespreekt  hoe een verslag van de theologie van hoop en herstel,  gebaseerd op de 

tekstlinguïstische analyses die in de voorafgaande hoofdstukken zijn gepresenteerd, bijdraagt aan de 

studie van de theologische thema’s en spanningen binnen Ez. 33-39. Het hoofdthema van deze 

studie (d.w.z. het begrip ‘herstel’) is niet een theologisch onderwerp in het algemeen, maar wordt 

beschouwd als een optreden van Godswege, waardoor Hij  bezig is  om de rollen van Israel,  de 

volkeren, het land en de cultus te herschikken op het grote wereldtoneel en de geschiedenis van God 

met zijn volk. Door eerst te kijken naar de bijdragen van de voornaamste participanten die in deze 

teksten op elkaar inwerken, heldert dit hoofdstuk niet alleen op hoe de secties tot stand kwamen en 

welk  betoog  ze  weergeven,  maar  ook wat  de  theologische  implicaties  (d.w.z.  het  theologische 

betoog) van deze teksten zijn.

In Ez. 33,01a-20d begrijpt Ezechiëls publiek klaarblijkelijk ‘de weg van God’ (33,17b en 33,20b) 

verkeerd, omdat zij de waarde van gerechtigheid en slechtheid (33,12d-16e) niet hebben begrepen. 

Zij  hebben niet  eens overwogen of hun eigen wegen wel of niet  recht waren (33,17a-19c).  De 

woorden van Israël in 33,10h en 33,20c zijn uitingen van hun koppigheid en hun gebrek aan begrip 

voor de goddelijke woorden ondanks Gods uitvoerige uitleg (33,02d-06i) en  toepassing (33,07c-

09f) aan hen. Van Gods kant is er dus geen communicatie met hen mogelijk, omdat zij hun gemoed  

en hun handelen niet willen veranderen (cf. 33,31a-32e). Het enige wat nog gezegd kan worden, is  

het principe (d.w.z. ‘ieder van jullie zal Ik oordelen naar zijn eigen weg’), of zij de waarschuwing  

nu ter harte nemen of niet. Deze negatieve opvatting omtrent Ezechiëls publiek in ballingschap 

wordt volgehouden, zelfs in de hoopvolle boodschappen van Ez. 34-39. 

Wat betreft Ez. 33,21a-33d verheldert Wilsons voorstel over Ezechiëls stomheid als communicatie 

in  één  richting (God → volk)  de  boodschap van de val  van  de stad en de  opheffing  van zijn 

stomheid binnen het verhaal in 33,21a-22f. Wilson vat de verwoesting van Jeruzalem op als signaal 

voor de herbevestiging van Ezechiëls profetische taak (de opheffing van zijn stomheid in 33,22). 

Zelfs als dat het geval is, is er in de tekst toch geen mogelijkheid meer voor hem om te pleiten bij  

God voor zijn tijdgenoten wegens hun goddeloosheid. Bovendien wordt deze negatieve blik op zijn 

tijdgenoten gesteund door de volgende twee observaties. Ten eerste wordt Ezechiëls publiek nooit 

in verband gebracht met enige hoopvolle boodschap in het betoog van Ez. 33-39. Ten tweede wijzen 

de uitdrukkingen over het kennen van God door Israël in het betoog van Ez. 33-39 ook nooit op hun 

betrokkenheid in  het  herstel.  Integendeel,  deze uitdrukkingen verwijzen naar  de toekomstigheid 

betrokkenheid van een nieuw Israël.  Met betrekking tot  een eventuele toekomstige bezitter  van 

Gods land worden twee groepen in het betoog geïntroduceerd: zij die in het vaderland gebleven 

waren (33,24b-29d) en zij die in ballingschap zijn (Ezechiëls publiek in 33,30c-33d). Maar de tekst  



presenteert  beide  groepen  opnieuw  als  gediskwalificeerd  als  toekomstig  bezitter  vanwege  hun  

zonden (33,25d-26d) en goddeloos gedrag (33,30d-32e). Door deze negatieve opmerkingen richt 

het betoog van Ez. 33,21a-33d de lezer op het nieuwe begin voor de toekomstige participanten in 

het daaropvolgende gedeelte.

In het betoog van Ez. 34 spelen twee verschillende groepen tot wie God het woord richt, een rol: de  

herders van Israël (34,02e-10h) en hen die worden geleid worden door God (34,11a-31e). Ondanks 

de verschillende geadresseerden hebben de beide delen toch dezelfde participanten en dezelfde zorg 

voor ‘mijn kudde’ gemeen. In het eerste deel schijnt de actant ‘de herders van Israël’ eigenlijk een 

inleidende rol te spelen in het betoog, omdat Gods belangrijkste belang in het bekritiseren van de 

herders ligt bij het terugvorderen van zijn eigendomsrecht op de kudde en bij de mogelijkheid een 

nieuw begin met hen te maken. Door de wending in geadresseerden van de herders naar Israël in het 

tweede deel spitst de belangrijkste dialoog tussen God en Israël zich toe op het hoofdonderwerp, de 

reorganisatie van Israël als Gods volk. In dit deel wordt Israël verdeeld in drie categorieën door 

drie verschillende sets van persoonlijke voornaamwoorden: Israël als geheel inclusief ‘mijn kudde’ 

(3e mannelijk meervoud), een slechte groep binnen Israël, dus exclusief ‘mijn kudde’ (2e mannelijk 

meervoud) en ‘mijn kudde’ alleen (2e en 3e vrouwelijk meervoud). Het betoog suggereert dat God 

de kudde als geheel laat delen in zijn bevrijding, omdat deze zijn echte kudde omvat, maar dat de 

slechte kudde zal worden uitgezift en geoordeeld in de loop van die bevrijding (34,22c; vgl 20,35-

38). Bovendien verwijst ‘mijn kudde’ naar een toekomstige generatie binnen Israël die Gods volk 

zal zijn en niet naar een van de twee groepen tijdgenoten van Ezechiël. Dus is het gehele Israël (3 e 

m.mv  &  3e mv)  dat  zal  delen  in  Gods  reorganisatie,  niet  het  slechte  Israël,  maar  juist  een 

toekomstige generatie. Op deze manier wordt Israël als geheel gereorganiseerd en in de toekomst  

aangeduid met ‘mijn volk’. Zo reorganiseert God zijn volk ten behoeve van het herstel.

In Ez.  35,01a-36,15d leidt  de negatieve boodschap in het  betoog ertoe,  dat  de berg Seïr  totale 

publieke vernietiging en verlating te wachten staat, terwijl de hele aarde zich verheugt (35,14b). 

Maar het profetische signaal voor de bergen van Israël blijkt Gods totale herstel in te houden van 

het land als plaats voor zijn volk (36,07a-12e) en voor zijn eer (36,14a-15d). In het deel over het 

oordeel (35,01a-15g) zal de gedurfde uitdaging aan Gods adres door de Edomieten worden beslecht 

door de uiteindelijke oordelen (35,03c-04b, 35,06d-09b, 35,11b-g en 35,14b-15e) en het resultaat 

zal zijn dat zij zullen weten dat God de Heer is (35,04c-d, 35,09c-d, 35,12a-b en 35,15f-g). In het 

deel over het herstel (36,01a-15d) richt de overheersende gedachtelijn van het betoog zich op de 

transformatie van het land en minder op de straf voor Edom. Er is hier geen sprake van een direct 

noemen  van  een  straf  op  de  uitdagingen  van  de  vijand.  Integendeel,  de  hoofdlijn  van  de 

communicatie in dit betoog omvat Gods woord aan de bergen van Israël en niet aan de vijand. 

De twee verwijzingen naar de vorderingen van de vijand worden slechts  gepresenteerd als  een 



onderwerp van gesprek. Door de lijn van het betoog wordt de eerste vordering op het land als zou 

het bezit van de vijand zijn (36,02b-d), omgevormd tot Gods reorganisatie van de bergen van Israël:  

de vruchtbaarheid van het land (36,08a-11e), dat het God kent (36,11f-g) en dat het weer bevolkt 

wordt en in bezit genomen door ‘mijn volk Israël’ (36,12b-e). De tweede vordering op het land, 

gemeld door de bespotting in 36,13b-d verschaft de basis voor de fundamentele verandering van de 

slechte reputatie van het land tot de eer voor de bewoners (36,14a-15d) in de loop van Gods reactie 

op hen.  Zo wordt  de lezer  door het  bereiken van twee contrasterende doelen (d.w.z.  zowel  het  

oordeel over de berg Seïr (35,03e-04d in het algemeen; 35,06a-09d and 35,11a-12b en 35,14a-15g  

in het bijzonder) en het herstel van de bergen van Israël (36,07a-12e en 36,14a-15d)) geleid naar  

God uiteindelijke bedoeling: de reorganisatie van het land voor zijn volk en, daarna, ook voor zijn  

Naam.

In Ezek 36,16a-37,14g is de hoofdgedachte van de tekst niet Israëls herstel op zich, maar juist de  

rechtvaardiging van Gods heilige Naam in de wereld. De volgende vier punten uit de gedachtelijn 

in het betoog ondersteunen deze conclusie. Ten eerste, het innerlijke, goddelijke dilemma dat wordt 

blootgelegd in 36,21a gaat niet over het herstel van het zondige Israël door simpelweg hun zonden 

te  vergeven.  God  is  eerder  bezorgd  over  zijn  omgang  met  zijn  heilige  volk  op  aarde  als  het 

fundamentele  teken  van  zijn  aanwezigheid  in  de  wereld.  Ten  tweede,  in  deze  tekst  is  de 

rechtvaardiging  van  Gods  heilige  Naam  belangrijker  dan  Israëls  herstel.  Bovendien  is  Israëls 

schaamte  het  resultaat  van  Gods  herstel,  niet  de  oorzaak.  Ten  derde,  door  zinsnede  37,01a 

tekstlinguïstisch ondergeschikt te maken aan zinsnede 36,16a moet de aandacht van de lezer eerder 

gericht zijn op Gods uitleg van de wonderlijke gebeurtenis (37,11a-14g) dan op de gebeurtenis zelf 

(37,03a-10f).  Ten vierde, de spanning tussen de wanhoop van Ezechiëls publiek (37,11f-h) en de 

wederopleving van Godswege (37,12d-14g; in het bijzonder de geestelijke reorganisatie van Israël 

in 37,14a-b) versterkt de indruk dat God in zijn omgang met zijn volk Israël bezorgd is om hen als 

een fundamenteel teken van zijn aanwezigheid op aarde.

In Ez. 37,15a-28c, na de introductie van een serie handelingen in 37,15a-17b, geeft God Ezechiël de 

opdracht  om  een  eigenaardige  symbolische  handeling  te  verrichten  (37,19a-20c)  en  om  de 

impliciete betekenis daarvan te profeteren (37,21a-28c) voor de ogen van Ezechiëls tijdgenoten (‘de 

kinderen van jouw volk’ in 37,18b). Wat betreft de participanten heeft de impliciete betekenis echter 

niets  te  maken  met  Ezechiëls  publiek,  maar  met  ‘de  kinderen  van  Israël’ (37,21c),  wat  een 

verwijzing is naar Gods echte volk in de toekomst (vgl. 37,23d-25e en 37,27b-c). God gaat geen 

gesprek aan met Ezechiëls publiek over de toekomst. Ezechiël krijgt slechts de opdracht hen die 

mee te delen. Kortom, de profetische woorden werden gericht aan Ezechiëls publiek, maar de tekst  

noemt geen enkele reactie van hen. Omdat de participant ‘de kinderen van Israël’ in deze passage 

klaarblijkelijk  verwijst  naar  een  nieuw Israël  in  de  toekomst,  is  wat  God  voorbereidt  in  deze 



profetieën over de toekomst niet een herstel dat is ontworpen om te voldoen aan Israëls toenmalige 

verlangen en hoop (vgl. 36,22a-32f en 36,37a-d). Integendeel, het is een herstel dat Israël zelf zal 

veranderen in een nieuw Israël.  God belooft Israël opnieuw te vestigen als zijn heilige natie (één  

toekomstige heilige natie) door Israël te heiligen voor de ogen van de naties.

De  vervulling  van  Gods  plan  voor  de  toekomst,  zoals  omschreven  in  Ez.  38-39,  heeft  drie 

implicaties.  Ten  eerste,  het  is  niet  langer  toegestaan  Gods  heilige  Naam  uit  te  dagen  of  te 

ontheiligen. De gereorganiseerde nieuwe orde in zijn land, zijn volk en zijn koninkrijk kan niet 

meer worden bedreigd door welke dreiging dan ook. Zo zal de ontheiliging van zijn heilige Naam 

worden  beëindigd.  Ten  tweede,  Gogs  aanval  is  niet  in  staat  de  heilige  Naam  te  bedreigen: 

integendeel, deze zal veroorzaken dat de Naam publiekelijk bekend wordt als uiterste bewijs van 

het herstel. Door het feestmaal van Gods offer zullen de naties op aarde Gods aanwezigheid en zijn 

heilige Naam vanaf die dag moeten erkennen. Op deze manier heiligt God zichzelf openbaar en het 

herstel van alle participanten in de toekomst zal worden vervuld in een nieuwe orde.  Ten derde, 

Israël draagt bij tot de Naam, maar de Naam niet tot Israël. Het herstel van Israël is niet ter wille  

van hen, eerder ter wille van de heilige Naam. Daarom wordt Israël als zijn volk hersteld en zal de 

Naam voor altijd worden verbonden aan het heilige land.

In Ez.  33-39 klinkt het refrein [jij  zult/zij  zullen weten dat]  ‘Ik de Heer ben’ twintig keer.  Het 

kennen van God wordt niet bij slechts één bijzondere participant geïntroduceerd in de loop van de  

tekst, maar bij verschillende participanten: eenmaal bij de bergen van Israël, elf maal bij de naties 

(inclusief  de  berg Seïr,  Idumea,  Gog en  Magog)  en  acht  keer  bij  Israël.  Hierom bespreekt  dit 

onderzoek het refrein apart als een belangrijk thema in 4.1.8. Op basis van de tekstlinguïstische 

hiërarchie  moet  worden  opgemerkt,  dat  dit  refrein  (het  kennen  van  God)  in  Ez.  33-39  altijd  

genoemd wordt als het resultaat (het doel van Gods handelen), niet zozeer als onderdeel van het  

verslag. Het  kennen van God in Ez.  33-39 wordt op twee manieren bereikt:  ten eerste als  een 

openbare ervaring voor de naties (zowel in  hun oordeel  als  in hun aandeel  als  getuige)  en  ten 

tweede als een bijzondere herstellende handeling omtrent de bergen van Israël en het nieuwe Israël. 

Het is duidelijk dat het kennen van God een belangrijke rol speelt in de rechtvaardiging van Gods 

heilige Naam, omdat het gebaseerd is op de nieuwe zichtbare tekenen van Gods aanwezigheid in de 

wereld. 

In paragraaf 4.2 sluit dit onderzoek naar de betekenis van het herstel in Ez. 33-39 op basis van een 

tekstlinguïstische  analyse  af.  Ten eerste,  Ezechiëls  hoopvolle  boodschap spreekt  noch over  een 

eenvoudige terugkeer tot God door Israëls bekering noch over enige onvoorwaardelijke vergeving 

door Gods genade. Veeleer hangt de toekomst in Ez. 33-39 nergens af van welke voorwaarde dan 

ook, maar is het resultaat van wat is uitgezet in Gods plan. Het is hierbij belangrijk te herinneren dat 

het zondige Israël in het betoog van Ez. 33-39 niet bij machte is zijn situatie te veranderen, terwijl  



Gods herstel de participatie van het nieuwe Israël in zijn toekomstige plan zal omvatten. Daarom 

hebben alle toekomstige gebeurtenissen in Ez. 33-39 geen betrekking op het zondige Israël, maar op 

het  nieuwe  Israël.  Ten  tweede,  het  herstel  in  Ez.  33-39  verwijst  niet  naar  een  particuliere 

aangelegenheid tussen God en Israël, maar naar openbare gebeurtenissen in de wereld, d.w.z. de 

bergen en het nieuwe Israël, zelfs de naties. Het schijnt dat Ezechiëls herstel alle participanten in de 

wereld insluit. In het uitvoeren van het oordeel over de naties is Gods oordeel over hen, leidend tot 

de kennis van God, niet alleen een openbaar antwoord, het is ook een profetie over het toekomstige 

ontwerp op aarde. In het andere antwoord aan de naties, gerelateerd aan het herstel,  worden de 

naties getuige om hun misvatting over Gods eer als de Machtige te corrigeren. Gods handelen (alle 

aspecten van Gods reorganisatie), waarvan zij getuige zullen zijn, markeert het totale herstel van 

Gods heilige Naam om aarde. De naties zullen daarbij aanwezig om duidelijk te maken dat het 

herstel een openbare aangelegenheid is: het draait allemaal om Gods Naam. Zij krijgen daaraan deel 

door de rechte kennis van Gods aanwezigheid op aarde, in zijn volk Israël, te verwerven. Ten derde, 

de bijzondere relatie tussen God, Israël en de bergen van Israël, die opgesomd is in Tabel 4.3, is 

vermeld verspreid over de hoopvolle boodschappen in Ez. 33-39. God neemt het initiatief tot de 

herschepping van het land en van Israël ter  wille van zijn heilige Naam. Hij  is  degene die het 

verwoeste  land  veranderd  in  een  woonplaats  zoals  Eden  en  als  resultaat  daarvan  zal  het  God 

kennen. Door dit land te reinigen zal het zondige Israël vernieuwd worden als Gods volk, zodat zij  

Hem weer zullen erkennen en kennen als hun God. Zowel het land als Israël zal God kennen. Met 

vruchtbaarheid en veiligheid bereidt het land zichzelf voor om bezit te worden van het nieuwe Israël 

om daardoor bewoond te worden. Zo houdt Gods reorganisatie niet simpelweg een terugkeer van 

Israël naar het land in, maar de schepping van een bijzondere band tussen Israël en het land in deze 

nieuwe orde. Op deze manier zullen zowel land als volk opnieuw dienen als zichtbare tekenen van 

de aanwezigheid van Gods heilige Naam op aarde. Ten vierde, het herstel in Ez. 33-39 markeert alle 

herstelwerkzaamheden  op  aarde  ofwel  als  Gods  publieke  antwoord  ofwel  als  een  bijzondere 

ervaring voor Israël. Wat is Gods doel met al deze gebeurtenissen op aarde? Alle gebeurtenissen 

binnen het herstel zijn erop gericht Gods doel te vervullen in zijn plan voor de toekomst. Dit doel 

kan worden omschreven als het vestigen van zijn aanwezigheid op aarde, als een teken voor de 

wereld. Daarom is het feit dat God zelf zijn heilige Naam rechtvaardigt in de ogen van de naties niet 

alleen bedoeld om zijn land en volk Israël te herstellen, maar het is in de eerste plaats zijn manier  

om zijn aanwezigheid opnieuw zichtbaar te maken voor heel de wereld. Dienovereenkomstig is het 

herstel Gods aanwezigheid op aarde als een onontkoombaar teken voor de gehele wereld.

Tot slot evalueert paragraaf 4.3 de theologische inzichten van dit onderzoek op het punt van twee 

belangrijke  kenmerken  van  Ezechiëls  herstel  in  verband  met  de  tradities:  (1)  de  relatie  tussen 

oordeelsprofetieën en het herstel en (2) de (mis)vatting dat Israëls nederlaag een teken zou zijn van 



Gods onmacht. Dit om te laten zien dat de theologie van hoop en herstel in Ez. 33-39 haar eigen 

logica en reële positie heeft binnen het systematische samenspel van participanten en handelingen. 

Na Ezechiëls herstel  een eerlijke positie te hebben gegeven in dialoog met de tradities die hun 

invloed  zouden  kunnen  hebben  gehad  op  het  boek  Ezechiël,  vat  paragraaf  4.3.3  drie  unieke 

kenmerken van het herstel in Ez. 33-39 samen.


