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Inleiding – De Dienst in de Tempel
Ezechiël 44, 45 en 46 bevatten regels en voorschriften voor de dienst in de tempel van het
toekomstige Messiaanse Rijk. Ze vertonen op een aantal punten overeenkomst met de
tempelvoorschriften zoals we die in het boek Numeri vinden, maar er zijn ook belangrijke
verschillen. Veel exegeten behandelen die op uitputtende wijze. Dat draagt nauwelijks bij tot
het verstaan van deze perikoop, maar voegt wel veel tekst toe. Dat hebben we niet gedaan.
De lezer zal, indien hij dat wil, dus zelf de vergelijking moeten maken.

v1 Toen bracht hij mij terug op de weg naar het poortgebouw van het buitenste heiligdom die
uitziet op het oosten; deze was gesloten.
Ezechiël wordt door een engel naar een plaats gebracht, waar hij al eerder was: de
buitenste voorhof vóór het oostelijke poortgebouw. Dat vormt de inleiding voor onderricht
over de toekomstige tempeldienst.

v2 Daarop zei Jahweh tot mij: Dit poortgebouw moet afgesloten blijven. Zij mag niet worden
geopend en geen mens mag er doorheen binnengaan, omdat Jahweh, de God van Israël
daar doorheen is binnengegaan. Daarom moet zij gesloten blijven.
De traditie wil dat de ‘gesloten poort’ de Gouden Poort is, zoals we die heden in Jeruzalem
vinden. Deze is sinds de tijd van de kruisvaarders gesloten. Het is echter zeker dat die poort
niet bedoeld wordt. Toch is die traditie zo sterk verankerd dat in 1967, toen het leger van
Israël de oude stad van Jeruzalem innam, de Joodse bevelhebbers op nadrukkelijk advies
van religieuze leiders besloten de stad via de St. Stephen’s Poort binnen te trekken en niet
via de Gouden Poort, wat het oorspronkelijke plan was. De oostelijke poort, waar Ezechiël
over spreekt, bestaat niet meer. Blijft over dat de tekst spreekt: A. over een poort van de
tempel van Zerubbabel; B. over de tempel van Herodes; C. over de tempel van het
Messiaanse Rijk.
Van beide historische tempels (A+B) is ons echter geen bericht bekend dat het oostelijke
poortgebouw permanent gesloten was. Dus blijft de toekomstige tempel van het
Messiaanse Rijk over.
In Ezechiël 42:15 is de oostelijke buitenpoort nog open. De intocht van de Glorie van Jahweh
wordt in Ezechiël 43:1-5 beschreven. Beide teksten spelen zich af in de toekomst. We
mogen dus de conclusie trekken dat de buitenste oostelijke poort na de intocht van de
Glorie van Jahweh gesloten zal worden. Die handeling zal een symbool zijn dat de Glorie
van Jahweh, die eens via deze poort de tempel verliet 1), deze nooit meer zal verlaten. Ter
onderbouwing Ezechiël 37:28 (grondtekst): Dan zullen de volken weten, dat Ik, Jahweh,
Israël heilig maak, wanneer mijn heiligdom te midden van hen is, voor altijd 2).

1) Ezechiël 10:1-22 en 11:22-25 / 2) Dit is geen synoniem voor ‘eeuwig’, maar betreft een zeer
lange tijd, namelijk het tijdperk van het Messiaanse Rijk. Dat Rijk zal, volgens Openbaring
20, duizend jaar bestaan.

v3 De Vorst echter - de Vorst alleen -, ja Hij mag zich daarin neerzetten om brood te eten
voor het aangezicht van Jahweh. Via het bordes zal Hij het poortgebouw binnengaan en
over dezelfde weg zal Hij heengaan.
De Vorst is de komende Messias, Jezus Christus, zoals in de vorige aflevering is
aangetoond.
Met de uitdrukking brood eten voor het aangezicht van Jahweh werd meestal de ceremonie
van het offeren geduid, waar de maaltijd met de Heer onderdeel van was. Het is
waarschijnlijk dat daarmee het vredeoffer wordt bedoeld. Dit offer werd alleen door hen
gebracht die in vrede met God leefden.

v4 Toen bracht hij mij over de weg van het poortgebouw van het noorden naar de voorzijde
van het Huis. En ik keek op en zie! Het Huis van Jahweh was vol van de glorie van Jahweh.
Daarop viel ik op mijn aangezicht neer.
Van de buitenste oostpoort lopen de profeet en de engel, via de noordelijke binnenste poort,
naar de binnenste voorhof. Daar zien ze voor de tweede maal de glorie van Jahweh
(Ezechiël 43:1-5).

v5 Daarop zei Jahweh tot mij: Mensenzoon, laat uw hart opmerkzaam zijn en zie nu met uw
ogen en luister nu met uw oren naar alles wat Ik u vertellen zal over al de voorschriften
van het Huis van Jahweh en de gehele Thora ervan. Neem aldus zorgvuldig in u op, wie
worden toegelaten tot het Huis en alles wat uit het heiligdom ontspringt.
Het woord ontspringt ziet uiteraard op de tempelbeek die in Ezechiël 47 besproken wordt.
Ezechiël wordt gemaand alles wat hij ziet en hoort nauwgezet op te nemen. Dat betreft
voorschriften voor de dienst in de tempel en de gehele Thora ervan. Die Thora omvat
belangrijke leefregels voor het volk Israël in het toekomstige Messiaanse Rijk. Ook Jesaja
2:3 spreekt daarover en Micha 4:2 en 3a (NBG):

1 En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des Heren
vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En
volkeren zullen derwaarts heenstromen, 2 en vele natiën zullen optrekken en zeggen:
Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren 1), naar het huis van de God Jakobs 2), opdat
Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion 3) zal
de wet 4) uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. 3 En Hij zal richten tussen vele
volkeren en rechtspreken over machtige natiën tot in verre landen. Dan zullen zij hun
zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen
een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren.
1) Dat is de tempelberg, waar de tempel van het Messiaanse Rijk zal staan.
2) Een synoniem voor het volk Israël.
3) Het centrum van Jeruzalem, waar de tempel zal staan.
4) Een betere vertaling is: Thora (dat betekent: onderwijzing), waardoor het volk
onderwezen zal worden.

v6 Dan zult u tot de opstandigen zeggen, tot het huis van Israël: Zo spreekt de Soeverein
Jahweh: U pleegde een overvloed aan allerlei walgelijke praktijken, o huis van Israël!

v7 Omdat u de zonen van vreemdelingen inbracht, onbesnedenen van hart en onbesnedenen
van lichaam, om in mijn heiligdom te verblijven, om zo mijn Huis te ontheiligen, terwijl Mij
mijn brood, vet en bloed geofferd werd.
v8 Zo verbraken zij mijn verbond door al hun walgelijke praktijken, in plaats van de dienst
voor mijn heiligdom uit te voeren. En u maakte anderen in uw plaats verantwoordelijk voor
mijn dienst over mijn heiligdom.
De tekst bevat een terugblik op de zware zonden die tot de verbreking van het Sinaïtische
verbond hebben geleid. In het eerste deel van de verklaring van het boek Ezechiël wordt
daar uitgebreid over gesproken.
De tekst spreekt over ongelovige priesters en levieten. Tempeldienaars die de afgoden
dienden. Dat wordt onder andere bevestigd in Ezechiël 8. Ook rabbinale commentaren
geven deze uitleg.

v9 Zo spreekt de Soeverein Jahweh: Geen vreemdeling die onbesneden van hart is en
onbesneden van lichaam, mag mijn heiligdom binnengaan. Zelfs geen van de vreemdelingen
die onder de Israëlieten wonen.
Vanaf vers 9 spreekt Ezechiël over de voorschriften voor de tempeldienst. Deze zijn
gebaseerd op hoge spirituele en morele principes. Opvallend is, dat gesproken wordt van
onbesneden van lichaam en onbesneden van hart. De laatste uitdrukking impliceert dat
alleen gelovige priesters zullen worden toegelaten in de tempel. Dat kunnen mensen niet
beoordelen, de Messias, Jezus Christus, wel.

v10 Voorwaar, zelfs de Levieten, die ver van mij afweken toen Israël ging dolen - waardoor
zij van Mij afdwaalden en hun afgoden achterna liepen -, zullen nu hun zonde dragen.
v11 Want zij zullen dienstknechten in mijn heiligdom zijn. Zij zullen toezicht hebben over de
poortgebouwen van het Huis en in het Huis dienstdoen. Zij zullen het brandoffer en de
offeranden van het volk slachten en beschikbaar zijn om hen te dienen.
v12 Vanwege dat zij hen gediend hebben in tegenwoordigheid van hun afgoden en deze een
struikelblok der zonde voor Israël waren; Om die reden hief Ik mijn hand tegen hen op,
spreekt de Soeverein Jahweh. Opdat zij hun zonde zullen dragen.
v13 Zij zullen niet tot Mij mogen naderen om Mij als priester te dienen, noch naderen tot
enige heilige plaats van Mij of tot het Heilige der Heiligen. Aldus zullen zij hun schaamte
dragen over de walgelijke praktijken die zij bedreven hebben.
v14 Toch zal Ik hen aanstellen om voor het Huis zorg te dragen en alle diensten daarvan en
voor alle noodzakelijke werkzaamheden.
Een grote groep levieten wordt uitgesloten van de belangrijkste en meest eervolle
priesterdiensten. Dat zijn de afstammelingen van hen die meegedaan hadden aan de
afgodendienst van de Antichrist. Deze degradatie was overigens al voorzegd, naar
aanleiding van eerdere ontsporingen, zoals uit 1 Samuel 2:31-36 blijkt. Daar vinden we de
volgende Messiaanse profetie (vers 35):

En Ik zal Mij een betrouwbaar priester 2) aanstellen, die naar mijn hart en in mijn geest
handelt en Ik zal voor hem een duurzaam huis 3) bouwen, zodat hij te allen tijde voor het
aangezicht van mijn gezalfde 4) wandelen zal.

1) De oorzaak van hun ondergang. 2) Hebreeuws Kôhên. Daarmee wordt op de
afstammelingen van Zadok geduid (vers 15). 3) Een duurzaam huis is een huis dat niet meer
verwoest zal worden. Onmiskenbaar wordt aldus op de tempel van de Eindtijd gedoeld. 4)
De komende Messias, Jezus Christus.
Het lijkt er sterk op dat de ‘mindere diensten’ in Oudtestamentische tijden, althans voor een
groot deel, door niet-Joden werden verricht, zoals we dat in Jozua 9:23, 27 en Ezra 8:20
beschreven vinden. In het Messiaanse Rijk zal dat de taak van de Levieten zijn. En hoewel
het verrichten van ‘mindere diensten’ toch een degradatie is, laat de tekst er weinig twijfel
over bestaan dat deze aanstelling desondanks door de Almachtige als een gunst wordt
gezien. De schuld van de levieten wordt kennelijk zo groot geacht, dat ze eigenlijk nergens
recht op hadden.

v15 Maar de Levitische priesters die van Zadok afstammen - die de dienst van het heiligdom
bewaard hebben toen de kinderen Israëls van Mij afdwaalden -; Zij, ja zij alleen zullen tot
Mij naderen om Mij te dienen. Zij zullen zich voor mijn aangezicht opstellen om Mij de
offeranden te offeren: vet en bloed, spreekt de Soeverein Jahweh.
v16 Zij, ja zij alleen zullen mogen ingaan in mijn heiligdom en zij, ja zij alleen zullen mogen
naderen tot mijn tafel om Mij te dienen en zij zullen mijn eredienst mogen vervullen.
Zadok was één van de belangrijkste priesters gedurende het koningschap van David.
Tijdens de conflicten rond de troonopvolging koos hij de zijde van kroonprins Salomo die
hem als hogepriester aanstelde. Het zijn de afstammelingen van de hogepriester Zadok die
hier bedoeld worden. Ook tijdens perioden van verval onder koning Achaz, Manasse, Amon,
Joahaz, Jojakim, Jojachin en Zedekia bleven zij God trouw.

v17 En het zal geschieden als zij de poortgebouwen van de binnenste voorhof binnengaan,
dat zij linnen klederen zullen dragen. Geen van hen mag wol dragen terwijl zij dienst
hebben in de poortgebouwen van de binnenste voorhof, of in het Huis.
v18 Zij zullen een linnen tulband op hun hoofd dragen en linnen onderkleren rond hun
middel. Zij zullen niets dragen wat hen doet transpireren.
v19 Indien zij naar buiten willen gaan, de buitenste voorhof in - in de buitenste voorhof waar
het volk verblijft -, dan moeten zij hun kleren uitdoen waarin zij dienst gedaan hebben en
die achterlaten in de heilige kamers. Dan zullen zij andere kleren aantrekken om aldus het
volk niet te heiligen door hun kledingstukken.
Vers 17-19 zijn kledingvoorschriften voor de hoogste orde van de priesterkaste; de zonen
van Zadok. Opvallend is dat gewaden en voorwerpen die aan God geheiligd worden, het
heilig verklaarde gedeelte van het tempelterrein niet mogen verlaten. Er wordt een strenge
afscheiding bevolen.
In het verleden was een dergelijke ban van toepassing op het naderen van de ark des
verbonds. Alleen de priesters mochten deze aanraken. Voor anderen was dat streng
verboden op straffe van de dood (2 Samuël 6:6-7). Dit gebod wordt in het Messiaanse Rijk
kennelijk uitgebreid tot alle heilige voorwerpen. Over eventuele straffen bij overtreding
wordt echter niet gesproken. Het boek Zacharia geeft aanvullende gegevens over het
strafrecht in het Messiaanse Rijk; hoofdstuk 5:3-4 (Grondtekst):
En hij zei tot mij: Dit is de vervloeking, die uitgaat over het gehele land; In overeenstemming
met wat het vermeldt aan de ene zijde, zal iedere dief worden verdelgd, en in

overeenstemming met wat het vermeldt aan de andere zijde, zal een ieder, die vals zweert
worden verdelgd. Zo zegt de Here der heerscharen: Ik zal het doen uitgaan, en het zal het
huis van de dief en het huis van hem, die vals zweert bij Mijn Naam, binnengaan. Het zal in
zijn huis verblijven en het vernietigen, zowel het houtwerk als zijn stenen.
En Zacharia13:3 en 4 (Grondtekst):

En het zal geschieden, indien er toch iemand profeteert, dan zal men tot hem en zijn vader
en moeder, die hem verwekt hebben, zeggen: U zult niet meer leven, want u sprak leugens
in de naam van de Here. En zij zullen hem en zijn vader en zijn moeder, die hem verwekt
hebben, doorsteken, indien hij (weer) profeteert. Te dien dage zal het geschieden, dat de
profeten beschaamd zullen worden, ieder om de visioenen, die hij profeteerde. Nooit meer
zullen zij een harige mantel aantrekken om te misleiden.
v20 Ook zullen zij hun hoofden niet kaalscheren, noch hun haar lang laten worden. Zij zullen
alleen hun hoofden knippen om het (haar) bij te werken.
v21 Niemand van de priesters mag wijn drinken als hij de binnenste voorhof wil binnengaan.
v22 Voorts zullen zij geen weduwe huwen of iemand die gescheiden is tot vrouw nemen,
maar alleen een maagd die afstamt van het huis van Israël of de weduwe die de weduwe is
van een priester: die mogen zij trouwen.
Het scheren van het hoofd was een uiterlijk teken van grote rouw dat algemeen in zwang
was bij de heidenvolken, maar in Israël verboden was (Deuteronomium 14:1). Dat had
wellicht mede te maken met de praktijk. Men had geen perfecte geslepen scheermessen
zoals wij. Bij het scheren van de (zachte) hoofdhuid werd de huid vaak beschadigd,
waardoor er wat bloed vloeide. Daardoor werd men onrein.

v23 Dan zullen zij mijn volk onderwijzen over het verschil tussen het heilige en het gewone
en tussen onrein en rein. Zij zullen hen die kennis geven.
De kennis betreffende wat rein en onrein is, speelt een grote rol in het toekomstige
Messiaanse Rijk. In het verleden was dat het exclusieve terrein van de priesters. Indien
iemand uit het gewone volk daar vragen over had, ging men naar hen toe. In de Eindtijd gaat
dat veranderen. Heel Israël zal opgeleid worden in de kennis des HEREN. Dan zal zich
voltrekken wat geprofeteerd werd; Jesaja 11:9 (NBG):
Men zal geen kwaad 1) doen noch verderf 2) stichten op gans mijn heilige berg 3), want de
aarde zal vol zijn van de kennis des HEREN, zoals de wateren de bodem der zee bedekken.
En het zal te dien dage 4) geschieden, dat de volken de wortel van Isaï 5) zullen zoeken, die
zal staan als een banier der natiën 6), en zijn rustplaats zal heerlijk zijn.
1) Daarmee worden uiterlijke zonden bedoeld.
2) Of verwoesting (wat ook een goede vertaling is), zowel door oorlog als natuurgeweld.
3) Dat is de tempelberg in Jeruzalem, de plaats waar de nieuwe tempel komt te staan.
4) Of: op de bestemde tijd (wat een betere vertaling is); dat is in de Eindtijd.
5) De vader van koning David, waaruit Jezus Christus geboren werd.
6) De banier symboliseert het koningschap van de Messias over heel de wereld.

v24 In geschillen zullen zij dienstdoen om uitspraak te doen overeenkomstig mijn recht, ja,
zij zullen daarover vonnis vellen. Ook zullen zij mijn Thora en mijn voorschriften voor al de
vastgestelde feesten houden en mijn Sabbatten zullen zij heiligen.

Het hoogste rechtscollege in het Messiaanse Rijk zal uit priesters bestaan die van Zadok
afstammen; onder leiding van de Vorst, de Messias, Jezus Christus. De vastgestelde
hoogtijden komen later aan bod.

v25 In de nabijheid van iemand die gestorven is zal hij niet komen en aldus verontreinigd
worden. Echter, als (hij) tot een vader, tot een moeder, of tot een zoon of tot een dochter, tot
een broer of tot een zuster, die geen echtgenoot gehad heeft, komt; dan mogen zij zichzelf
verontreinigen.
v26 Dan, na zijn reiniging, zullen zij zeven dagen voor hem aftellen.
v27 Op de dag dat hij het heiligdom van de binnenste voorhof wil binnengaan om in het
heiligdom te dienen, moet hij een zondoffer offeren, spreekt de Soeverein Jahweh.
De zevendaagse reiniging vinden we ook in Leviticus 25:13, 28 beschreven en betreft daar
een melaatse man en een bloedvloeiende vrouw.

v28 Dit zal hen tot een erfgoed zijn: Ik ben hun nalatenschap. Daarom zult gij hen geen
bezitting in Israël geven; Ik zal hun bezitting zijn.
De priesters, die tot Mij mogen naderen om Mij te dienen (vers 15 en 16), ontvangen geen
eigen stuk land, noch enig ander bezit in het land Kanaän. Zij behoren God toe. Daarom zegt
Hij: Ik ben hun nalatenschap.

v29 Zij, alleen zij, zullen het spijsoffer, het zondeoffer en het schuldoffer eten, alsmede alles
was in Israël toegewijd is: voor hen zal het zijn.
v30 Al de eerstelingen van elke nieuwe oogst en elke offerande, ja al uw offers, zullen voor
de priesters bestemd zijn. Ook de eerstelingen van uw deeg zult gij de priester geven, opdat
er zegen moge rusten op uw huisgezin.
Met zij (vers 29) worden de afstammelingen van Zadok bedoeld.
De tekst maakt met nadruk duidelijk dat alleen de afstammelingen van Zadok de offers
mogen brengen, niemand anders (Zij, alleen zij). Een dergelijke nadruk moet een oorzaak
hebben en die is er ook. De Vorst (Jezus Christus) offert namelijk niet, wat wel te
verwachten zou zijn, gezien zijn functie. Zoals besproken in de vorige aflevering kán Hij dat
niet doen, omdat Hij zonder zonde is en een onvergankelijk lichaam heeft. En offers zijn
bedoeld als tribuut van vergankelijke mensen aan de hoge God. Dat vergankelijke lichaam is
namelijk niet heilig voor God en daarom zijn de offers nodig.
Met de offers van vers 30 wordt waarschijnlijk een soort tempelbelasting bedoeld, vandaar
dat sommigen met hefoffers vertalen. De eerstelingen van uw deeg betreft het eerste meel
dat uit de eerste opbrengst van de nieuwe oogst werd bereid.

v31 De priesters zullen zich onthouden van het eten van dode dieren, of van door vogel of
dier verscheurde dieren.
Kadavers van dieren waren onrein en mochten daarom niet worden gegeten.
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