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13. De profetische boeken  Stille tijd 

in de Bijbel

 
Nieuwe Bijbelvertaling Herziene Statenvertaling 

 
Dag 1 1 Petrus 1:8-13. Christus is de Auteur van de profetieën in het Oude Testament 

8 U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben; en zonder hem 
nu te zien gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse 
vreugde, 9 omdat u het einddoel van uw geloof bereikt: uw redding. 
10 Wat die redding inhoudt, trachtten de profeten te achterhalen toen 
ze profeteerden over de genade die u ten deel zou vallen. 11 Zij pro-
beerden vast te stellen op welke tijd en op welke omstandigheden 
Christus’ Geest, die in hen werkzaam was, doelde toen deze hun zei dat 
Christus zou lijden en daarna in Gods luister zou delen. 12 Er werd 
hun geopenbaard dat deze boodschap niet voor henzelf bestemd was 
maar voor u, en nu is deze boodschap u verkondigd door hen die u het 
evangelie hebben gebracht, gedreven door de heilige Geest die vanuit 
de hemel werd gezonden. Het zijn geheimen waarin zelfs engelen graag 
zouden doordringen.  
13 Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en 
vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus 
Christus zich openbaart. 

8 Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u 
Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitspreke-
lijke en heerlijke vreugde, 9 en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, 
namelijk de zaligheid van uw zielen. 10 Naar deze zaligheid hebben de 
profeten, die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, 
gezocht en gespeurd. 11 Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de 
Geest van Christus, Die in hen was, doelde, toen Hij tevoren getuigde 
van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid 
daarna. 12 Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons 
dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het 
Evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, Die vanuit de 
hemel gezonden is; dingen, waarin de engelen begerig zijn zich te 
verdiepen.  
13 Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en 
hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring 
van Jezus Christus. 

 
Dag 2 Jesaja 1:10-20. De profeten verkondigden waarheden over Gods wil 

10 Hoor de woorden van de HEER, leiders van Sodom, geef gehoor 
aan het onderricht van onze God, volk van Gomorra. 11 Wat moet ik 
met al jullie offers? – zegt de HEER. Ik heb genoeg van die schapen, 
die vetgemeste kalveren; het bloed van stieren, rammen en bokken wil 
ik niet meer. 12 En wanneer jullie voor mij verschijnen – wie heeft je 
gevraagd mijn voorhoven plat te lopen? 13 Houd op met die zinloze 
offergaven. Ik heb een afschuw van jullie wierook; jullie feesten, nieu-
wemaan en sabbat, ik duld ze niet naast al dat wangedrag. 14 Van jullie 
nieuwemaan, van ál jullie feesten heb ik een afkeer, ze hinderen mij, ik 
kan ze niet langer verdragen. 15 Wanneer jullie je handen opheffen, 
wend ik mijn ogen af, ook als je aanhoudend bidt, luister ik niet. Aan 
jullie handen kleeft bloed! 16 Was je, reinig je, maak een eind aan je 
misdaden, ik kan ze niet meer zien. Vermijd alle kwaad 17 en leer goed 
te doen. Zoek het recht, houd tirannen in toom, bied wezen bescher-
ming, sta weduwen bij.  
18 De HEER zegt: Laten we zien wie er in zijn recht staat. Al zijn je 
zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw, al zijn ze rood 
als purper, ze worden wit als wol. 19 Als je weer naar mij wilt luisteren, 
zal het beste van het land je ten deel vallen. 20 Als je koppig bent en 
niet wilt luisteren, zul je vallen door het zwaard. De HEER heeft 
gesproken. 

10 Hoor het woord van de HEERE, leiders van Sodom! Neem de wet 
van onze God ter ore, volk van Gomorra! 11 Waartoe dienen voor Mij 
uw vele offers? zegt de HEERE. Ik heb genoeg van de brandoffers van 
rammen en het vet van gemest vee; en in het bloed van jonge stieren, 
lammeren of bokken vind Ik geen vreugde. 12 Wanneer u komt om 
voor Mijn aangezicht te verschijnen – wie heeft dit van u gevraagd, dit 
platlopen van Mijn voorhoven? 13 Breng niet langer nutteloze offers. 
Het reukwerk is Mij een gruwel. Nieuwemaansdag en sabbat, het 
bijeenroepen van samenkomsten: Ik verdraag het niet; het is onrecht, 
zelfs de bijzondere samenkomsten. 14 Uw nieuwemaansdagen, uw 
feestdagen haat Ik met heel Mijn ziel; ze zijn Mij tot last; Ik ben het 
moe om ze te dragen. 15 En wanneer u uw handen uitspreidt, verberg 
Ik Mijn ogen voor u; ook wanneer u uw gebed vermeerdert, luister Ik 
niet: uw handen zitten vol bloed. 16 Was u, reinig u! Doe uw slechte 
daden van voor Mijn ogen weg! Houd op met kwaad doen, 17 leer 
goed te doen, zoek het recht! Help de verdrukte, doe de wees recht, 
bepleit de rechtszaak van de weduwe!  
18 Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de HEERE. 
Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al 
waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. 19 Als u 
gewillig bent en luistert, zult u het goede van het land eten, 20 maar als 
u weigert en ongehoorzaam bent, zult u door het zwaard gegeten 
worden; want de mond van de HEERE heeft gesproken. 

 
Dag 3 Jesaja 40:11-31. De profeten verkondigden waarheden over wie God is 

11 Als een herder weidt hij zijn kudde: zijn arm brengt de lammeren 
bijeen, hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien.  
12 Wie heeft de wateren met holle hand omvat, de hemel gemeten met 
een ellenmaat? Wie heeft het stof van de aarde met een maatlepel afge-
past? Wie heeft de bergen gewogen op een weegschaal, de heuvels met 
balans en gewichten? 13 Wie heeft de geest van de HEER gemeten? 
Heeft iemand hem ooit raad gegeven? 14 Wie raadpleegt hij, wie biedt 
hem inzicht? Wie leidt hem op de paden van het recht? Wie leidt hem 
naar de wijsheid? Wie toont hem de weg van het inzicht? 15 In zijn 
ogen zijn de volken als een druppel in een emmer, als een stofje op een 
weegschaal; de eilanden weegt hij als zandkorrels. 16 Zelfs de Libanon 
levert te weinig hout, te weinig wild voor een brandoffer. 17 De volken 
betekenen niets in zijn ogen, voor hem zijn ze minder dan niets.  

11 Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden: Hij zal de lammetjes in 
Zijn armen bijeenbrengen en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal 
Hij zachtjes leiden.  
12 Wie heeft de wateren met de holte van zijn hand opgemeten, of van 
de hemel met een span de maat genomen, of het stof van de aarde met 
een maatbeker gevat, of de bergen gewogen in een waag, of de heuvels 
op een weegschaal? 13 Wie heeft de Geest van de HEERE gepeild en 
wie heeft Hem als Zijn raadsman onderwezen?  
14 Met wie heeft Hij beraadslaagd dat hij Hem inzicht zou geven, 
Hem het pad van het recht zou leren, Hem kennis bij zou brengen of 
Hem de weg van veel verstand zou doen kennen? 15 Zie, de volken 
worden beschouwd als een druppel aan een emmer, als een stofje op de 
weegschaal. Zie, Hij heft de eilanden op als fijn stof. 16 De Libanon is  
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18 Met wie wil je God vergelijken, hoe is hij uit te beelden? 19 Met 
een godenbeeld misschien? Dat is door een ambachtsman gemaakt, 
door een edelsmid overtrokken met goud en zilverbeslag. 20 Met een 
beeld, opgericht op een bergtop? Dat is maar een stuk hout dat niet 
vermolmt, met zorg gekozen door een vakman, die een godenbeeld wil 
maken dat niet omvalt.  
21 Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Is het je niet van meet af 
aan verteld? Is het niet al helder sinds de grondvesting van de wereld? 
22 Hij troont boven de schijf van de aarde – haar bewoners zijn als 
sprinkhanen –, hij spreidt de hemel uit als een doek, spant hem uit als 
een tent om in te wonen. 23 Hij maakt vorsten nietig, de leiders van de 
aarde onbeduidend: 24 nauwelijks zijn ze geplant, nauwelijks gezaaid, 
nauwelijks hebben ze wortel geschoten, of hij blaast over hen, en ze 
verdorren en de stormwind neemt hen op als kaf. 25 Met wie wil je mij 
vergelijken, zegt de Heilige, aan wie ben ik gelijk te stellen? 26 Kijk 
omhoog: wie heeft dit alles geschapen? Hij laat het leger sterren voltal-
lig uitrukken, hij roept ze bij hun naam, een voor een; door zijn kracht 
en onmetelijke grootheid ontbreekt er niet één.  
27 Jakob, waarom zeg je – Israël, waarom beweer je: ‘Mijn weg blijft 
voor de HEER verborgen, mijn God heeft geen oog voor mijn recht’? 
28 Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de 
HEER, schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe, hij 
raakt niet uitgeput, zijn wijsheid is niet te doorgronden. 29 Hij geeft 
de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed. 
30 Jonge strijders worden moe en raken uitgeput, zelfs sterke helden 
struikelen, 31 maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij 
slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, 
hij rent, maar raakt niet uitgeput. 

niet genoeg om te branden, zijn dieren zijn niet genoeg voor het brand-
offer. 17 Alle volken zijn als niets voor Hem, zij worden door Hem 
beschouwd als minder dan niets en als leegheid.  
18 Met wie zou u God willen vergelijken, of welke vergelijking zou u op 
Hem willen toepassen? 19 De vakman giet het beeld, de edelsmid over-
trekt het met goud en smeedt er zilveren kettingen voor. 20 Wie te arm 
is voor een hefoffer, kiest een stuk hout dat niet kan verrotten. Hij zoekt 
een kundig vakman voor zich uit om een beeld te vervaardigen dat niet 
wankelt.  
21 Weet u het niet? Hoort u het niet? Is het u vanaf het begin niet 
bekendgemaakt? Hebt u niet gelet op de fundamenten van de aarde? 
22 Hij is het Die zetelt boven de omtrek van de aarde, waarvan de be-
woners als sprinkhanen zijn. Hij is het Die de hemel uitspant als een 
dunne doek en uitspreidt als een tent om in te wonen. 23 Hij is het Die 
vorsten maakt tot niets, rechters van de aarde maakt tot leegheid. 24 Ja, 
zij zijn niet geplant, ja, zij zijn niet gezaaid, ja, hun afgehouwen stronk 
wortelt niet in de aarde. Ook als Hij op hen zal blazen, zullen zij verdor-
ren, en een storm neemt hen weg als stoppels. 25 Met wie zou u Mij 
willen vergelijken, of aan wie ben Ik gelijk? zegt de Heilige. 26 Sla uw 
ogen op naar omhoog, en zie Wie deze dingen geschapen heeft; Hij is 
het Die hun leger voltallig tevoorschijn brengt, ze alle bij name roept 
door Zijn grote vermogen en Zijn sterke kracht; er ontbreekt er niet één. 
27 Waarom zegt u dan, Jakob, en spreekt u, Israël: Mijn weg is voor de 
HEERE verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? 28 Weet u 
het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de HEERE, de 
Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is 
geen doorgronding van Zijn inzicht. 29 Hij geeft de vermoeide kracht 
en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. 30 Jongeren 
zullen moe en afgemat worden, jonge mannen zullen zeker struikelen; 
31 maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij 
zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet 
afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden. 

 
Dag 4BS Jesaja 52:13–53:12. De profeten profeteerden de komst van de Messias 

13 Ja, mijn dienaar zal slagen, hij zal groots zijn, hoog verheven in 
aanzien. 14 Zoals hij velen deed huiveren zo gruwelijk, zo onmenselijk 
was zijn aanblik, zijn uiterlijk had niets meer van een mens –, 15 zo zal 
hij veel volken opschrikken, en koningen zullen sprakeloos staan. En 
zij aan wie niets was verteld, zullen zien, zij die niets hadden gehoord, 
zullen begrijpen.  
1 Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Aan wie is de macht van 
de HEER geopenbaard? 2 Als een loot schoot hij op onder Gods ogen, 
als een wortel die uitloopt in dorre grond. Onopvallend was zijn uiter-
lijk, hij miste iedere schoonheid, zijn aanblik kon ons niet bekoren. 
3 Hij werd veracht, door mensen gemeden, hij was een man die het 
lijden kende en met ziekte vertrouwd was, een man die zijn gelaat voor 
ons verborg, veracht, door ons verguisd en geminacht.  
4 Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. 
Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en ver-
nederd. 5 Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden 
gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten 
ons genezing. 6 Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen 
weg; maar de wandaden van ons allen liet de HEER op hem neerko-
men. 7 Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn 
mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een 
ooi die stil is bij haar scheerders deed hij zijn mond niet open. 8 Door 
een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen. Wie van zijn tijdge-
noten heeft er oog voor gehad? Hij werd verbannen uit het land der 
levenden, om de zonden van mijn volk werd hij geslagen. 9 Hij kreeg 
een graf bij misdadigers, zijn laatste rustplaats was bij de rijken; toch 
had hij nooit enig onrecht begaan, nooit bedrieglijke taal gesproken. 
10 Maar de HEER wilde hem breken, hij maakte hem ziek. Hij offerde 
zijn leven voor hun schuld, om zijn nageslacht te zien en lang te leven. 
En door zijn toedoen slaagde wat de HEER wilde. 11 Na het lijden dat 

13 Zie, Mijn Knecht zal verstandig handelen, Hij zal verhoogd worden 
en verheven, ja, zeer hoog verheven worden. 14 Zoals velen zich over U 
ontzet hebben – zo geschonden was Zijn gezicht, meer dan van iemand 
anders, en Zijn gestalte, meer dan van andere mensenkinderen – 15 zó 
zal Hij vele heidenvolken besprenkelen, koningen zullen vanwege Hem 
sprakeloos staan. Want zij aan wie het niet verteld was, zullen het zien, 
en zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen.  
53 1 Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm van de 
HEERE geopenbaard? 2 Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn 
aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had Hij 
niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd 
zouden hebben. 3 Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, 
een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men 
het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht. 
4 Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, ons leed heeft 
Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God 
geslagen en verdrukt. 5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, 
om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aan-
brengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing 
gekomen. 6 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar 
zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen 
op Hem doen neerkomen. 7 Toen betaling geëist werd, werd Híj ver-
drukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter 
slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed 
Hij Zijn mond niet open. 8 Hij is uit de angst en uit het gericht wegge-
nomen, en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit 
het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag 
op Hem geweest. 9 Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en 
Hij is bij de rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan 
heeft en geen bedrog in Zijn mond geweest is. 10 Maar het behaagde de 
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hij moest doorstaan, zag hij het licht en werd met kennis verzadigd.  
Mijn rechtvaardige dienaar verschaft velen recht, hij neemt hun wan-
daden op zich. 12 Daarom ken ik hem een plaats toe onder velen en 
zal hij met machtigen delen in de buit, omdat hij zijn leven prijsgaf aan 
de dood en zich tot de zondaars liet rekenen. Hij droeg echter de 
schuld van velen en nam het voor zondaars op. 

HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt. Als Zijn ziel 
Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht zien, Hij 
zal de dagen verlengen; het welbehagen van de HEERE zal door Zijn 
hand voorspoedig zijn. 11 Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel 
zal Hij het zien, Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van Hem zal 
de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken, want Hij zal 
hun ongerechtigheden dragen. 12 Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en 
machtigen zal Hij verdelen als buit, omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort 
in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat Hij de zonden van 
velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. 

 
Dag 5 Jesaja 55:1-13. De profeten verkondigden dat de Messias volken zou gaan uitnodigen 

1 Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft.Kom, ook al heb 
je geen geld. Koop hier je voedsel en eet. Kom, koop voedsel zonder 
geld, koop wijn en melk zonder betaling. 2 Waarom geld betalen voor 
iets dat geen brood is, je loon besteden aan wat niet verzadigen kan? 
Luister aandachtig naar mij, en je zult ruimschoots te eten hebben en 
genieten van een overvloedig maal. 3 Leen mij je oor en kom bij mij, 
luister, en je zult leven. Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond, 
als bevestiging van mijn liefde voor David. 4 Hem heb ik aangesteld als 
vorst en heerser over de naties, als getuige voor de volken. 5 Ook jij 
zult een volk ontbieden dat je nog niet kende, en een volk dat jou nog 
niet kende zal zich haasten om bij je te zijn, omwille van de HEER, je 
God, de Heilige van Israël, die je deze luister heeft verleend.  
6 Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is. 
7 Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten, laat de onrechtvaardige 
zijn snode plannen herzien. Laat hij terugkeren naar de HEER, die 
zich over hem zal ontfermen; laat hij terugkeren naar onze God, die 
hem ruimhartig zal vergeven. 8 Mijn plannen zijn niet jullie plannen, 
en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER. 9 Want zo 
hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie 
wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen.  
10 Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet 
terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en 
te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten – 
11 zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het 
keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik 
wil en te volbrengen wat ik gebied.  
12 Vol vreugde zullen jullie uittrekken en in vrede zul je huiswaarts 
keren. Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten, en alle bomen 
zullen in de handen klappen. 13 Doornstruiken maken plaats voor 
cipressen, distels voor mirtenstruiken. Zo zal de HEER zich roem 
verwerven, het is een eeuwig en onvergankelijk teken.  

1 O, alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, 
koop en eet, ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. 
2 Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is, en uw arbeid voor 
wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar Mij, eet het goede, en 
laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. 3 Neig uw oor en kom 
tot Mij, luister, en uw ziel zal leven; want Ik zal met u een eeuwig 
verbond sluiten: de betrouwbare gunstbewijzen aan David. 4 Zie, Ik 
heb Hem gegeven als Getuige voor de volken, als Vorst en Gebieder 
voor de volken. 5 Zie, U zult een volk roepen dat U niet kende, en het 
volk dat U niet kende, zal naar U toe snellen, omwille van de HEERE, 
uw God, voor de Heilige van Israël, want Hij heeft U verheerlijkt.  
6 Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij 
nabij is. 7 Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van onge-
rechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de HEERE, dan 
zal Hij Zich over hem ontfermen, tot onze God, want Hij vergeeft 
veelvuldig. 8 Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw 
wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. 9 Want zoals de 
hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen 
en Mijn gedachten dan uw gedachten. 10 Want zoals regen of sneeuw 
neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde 
doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft 
aan de zaaier en brood aan de eter, 11 zo zal Mijn woord zijn dat uit 
Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar 
het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen 
waartoe Ik het zend.  
12 Want in blijdschap zult u uittrekken en met vrede voortgeleid 
worden. De bergen en de heuvels zullen voor uw ogen uitbreken in 
gejuich en alle bomen van het veld zullen in de handen klappen. 
13 Voor een doornstruik zal een cipres opkomen, voor een distel zal 
een mirt opkomen; en het zal de HEERE zijn tot een naam, tot een 
eeuwig teken, dat niet zal worden uitgewist.  

De LXX vertaalt: Jesaja 55:5. “Jij zult volken ontbieden die je nog niet kende, en volken die jou nog niet kende zullen zich haasten om bij je te 
zijn” (meervoud). 
 
Dag 6 Jeremia 23:1-6. De profeten profeteerden tegen slechte herders (leiders) 

1 Wee de herders die de schapen van mijn weiden in het verderf stor-
ten en laten verdwalen – spreekt de HEER. 2 Daarom – dit zegt de 
HEER, de God van Israël, tegen de herders die mijn volk weiden: 
Jullie hebben mijn schapen verjaagd en laten verdwalen, en jullie zijn 
ze niet gaan zoeken. Daarom ga ik jullie zoeken: ik zal jullie straffen 
voor je kwalijke praktijken – spreekt de HEER. 3 Wat er nog van de 
schapen over is, zal ik bijeenbrengen uit alle landen waarheen ik ze 
verjaagd heb. Ik breng ze terug naar hun weide, ze zullen vruchtbaar 
zijn en in aantal toenemen. 4 Ik zal herders over ze aanstellen die ze zo 
zullen hoeden dat ze geen angst meer kennen en er niet één meer zal 
worden gemist – spreekt de HEER.  
5 De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik aan Davids stam een 
rechtmatige telg laat ontspruiten, die als koning een wijs beleid zal 
voeren en die in het land recht en gerechtigheid zal handhaven. 6 Dan 
wordt Juda verlost en zal Israël in vrede leven. Zijn naam zal zijn “De 
HEER is onze gerechtigheid”. 

1 Wee de herders die de schapen van Mijn weide ombrengen en overal 
verspreiden, spreekt de HEERE. 2 Daarom, zo zegt de HEERE, de God 
van Israël, van de herders die Mijn volk weiden: Ú hebt Mijn schapen 
overal verspreid en verdreven, en u hebt niet naar ze omgezien. Zie, Ik 
ga u uw slechte daden vergelden, spreekt de HEERE. 3 Ik echter, Ik zal 
het overblijfsel van Mijn schapen bijeenbrengen uit al de landen waar-
heen Ik hen verdreven heb. Ik zal hen terugbrengen naar hun schaaps-
kooien, en zij zullen vruchtbaar zijn en talrijk worden. 4 Ik zal over hen 
herders doen opstaan die hen weiden zullen. Zij zullen niet meer be-
vreesd zijn, ontsteld zijn of gemist worden, spreekt de HEERE.  
5 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik voor David een 
rechtvaardige SPRUIT zal doen opstaan. Hij zal als Koning regeren en 
verstandig handelen, Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. 
6 In Zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit 
zal Zijn Naam zijn waarmee men Hem noemen zal: de HEERE ONZE 
GERECHTIGHEID. 
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Dag 7 Jeremia 23:16-32. De profeten profeteerden tegen de valse profeten 

16 Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Luister niet naar wat 
de profeten jullie verkondigen. Ze geven jullie valse hoop. Hun visioe-
nen zijn hun eigen verzinsels, ze komen niet van de HEER. 17 Tegen 
hen die mij minachten durven ze te zeggen: “De HEER zegt dat het 
jullie goed zal gaan.” En tegen ieder die zich door zijn koppige hart laat 
leiden zeggen ze: “Nee, onheil blijft je bespaard.” 18 Wie het raadsbe-
sluit van de HEER kreeg toevertrouwd, moet zijn woorden in zich 
opnemen en gehoorzamen. Wie goed naar zijn woorden geluisterd 
heeft, heeft ze ook begrepen. 19 De HEER zendt een woedende wind, 
een razende storm treft de verdorvenen. 20 Zijn brandende toorn komt 
niet tot bedaren voor hij zijn plan geheel heeft uitgevoerd. Eens zullen 
jullie dat ten volle begrijpen. 21 Ik heb die profeten niet gezonden, 
toch rennen zij of zij mijn boden waren. Ik heb niet tot hen gesproken, 
toch spreken zij of zij profeten waren. 22 Hadden ze mijn raadsbesluit 
vernomen, dan hadden ze mijn volk mijn woorden laten horen, het 
opgeroepen zijn verdorven levenswandel op te geven, te breken met 
zijn kwalijke praktijken. 23 Ben ik alleen een God van dichtbij, ben ik 
niet ook een God van ver? – spreekt de HEER. 24 Als iemand zich 
verbergt, zou ik hem dan niet zien? – spreekt de HEER. Ben ik niet 
overal, in de hemel en op aarde? – spreekt de HEER. 25 Ik heb ge-
hoord wat voor leugens die profeten in mijn naam verkondigen. Ze 
roepen: “Een droom! Ik heb een droom gehad!” 26 Hoe lang nog 
zullen die leugenachtige profeten, die zichzelf een rad voor ogen draai-
en, doorgaan? 27 Hoe lang nog zijn ze eropuit om met de dromen die 
ze elkaar vertellen mijn volk mijn naam te laten vergeten, zoals hun 
voorouders mijn naam door Baäl zijn vergeten? 28 Een profeet die 
droomt, vertelt niet meer dan een droom, maar wie mijn woorden 
kent, geeft mijn woorden betrouwbaar weer. Wat heeft stro met graan 
gemeen? – spreekt de HEER. Is mijn woord niet als een vuur, als een 
hamer die een rots verbrijzelt? – spreekt de HEER. Ik zal ze straffen – 
spreekt de HEER –, ik zal ze straffen, die profeten die elkaar napraten 
31 en steeds zo zelfverzekerd “spreekt de HEER” roepen; 32 ik zal ze 
straffen – spreekt de HEER –, die profeten die misleidende dromen 
profeteren en mijn volk met hun leugens en aanmatigende praatjes 
bedriegen. Ik heb hen niet gezonden en ze zijn dit volk op geen enkele 
manier tot nut – spreekt de HEER. 

16 Zo zegt de HEERE van de legermachten: Luister niet naar de 
woorden van die profeten die tot u profeteren. Zij geven u ijdele hoop. 
Zij spreken een visioen uit hun eigen hart, niet uit de mond van de 
HEERE. 17 Steeds zeggen zij tegen hen die Mij verwerpen: De HEE-
RE heeft gesproken: U zult vrede hebben; en tegen ieder die in zijn 
verharde hart voortgaat: Geen onheil zal over u komen. 18 Want wie 
heeft in de raad van de HEERE gestaan, en Zijn woord gezien en 
gehoord, wie heeft op Zijn woord acht geslagen en ernaar geluisterd? 
19 Zie, een storm van de HEERE, grimmigheid is uitgegaan, een 
wervelende storm: op het hoofd van de goddelozen stort hij neer. 
20 De toorn van de HEERE zal zich niet afwenden, tot Hij gedaan en 
tot Hij tot stand gebracht heeft de gedachten van Zijn hart. In later 
tijd zult u dat duidelijk begrijpen. 21 Ik heb die profeten niet gezon-
den, toch zijn zij zelf gaan lopen. Ik heb niet tot hen gesproken, toch 
zijn zij zelf gaan profeteren. 22 Hadden zij in Mijn raad gestaan, dan 
hadden zij Mijn volk Mijn woorden doen horen, en hadden zij hen 
doen terugkeren van hun slechte weg en van hun slechte daden. 
23 Ben Ik een God van nabij, spreekt de HEERE, en niet een God van 
verre? 24 Zou iemand zich op verborgen plaatsen kunnen verbergen en 
zou Ík hem niet zien? spreekt de HEERE. Vervul Ik niet de hemel en 
de aarde? spreekt de HEERE. 25 Ik heb gehoord wat de profeten 
zeggen die in Mijn Naam leugen profeteren door te zeggen: Ik heb 
gedroomd, ik heb gedroomd! 26 Hoelang nog? Is er dan een droom in 
het hart van de profeten die leugen profeteren? Ja, profeten zijn ze van 
het bedrog uit hun eigen hart. 27 Zij denken Mijn volk Mijn Naam te 
doen vergeten door hun dromen, die zij elkaar vertellen, zoals hun 
vaderen Mijn Naam vergeten hebben door de Baäl. 28 Laat de profeet 
bij wie een droom is, een droom vertellen. Laat ieder bij wie Mijn 
woord is, Mijn woord naar waarheid spreken. Wat heeft het stro ge-
meenschappelijk met het koren? spreekt de HEERE. 29 Is niet Mijn 
woord zó, als het vuur, spreekt de HEERE, of als een hamer die een 
rots verplettert? 30 Daarom zie, Ik zál die profeten! spreekt de HEERE, 
die Mijn woorden van elkaar stelen. 31 Zie, Ik zál die profeten! spreekt 
de HEERE, die hun tong gebruiken en spreken: Hij spreekt. 32 Zie, Ik 
zál die profeten van bedrieglijke dromen! spreekt de HEERE. Zij 
vertellen die, zij misleiden Mijn volk met hun leugens en met hun 
gezwets. Ík heb hen niet gezonden. Ik heb hun geen opdracht gegeven. 
Zij zijn voor dit volk van geen enkel nut, spreekt de HEERE. 

 

Dag 8 Ezechiël 18:1-32. De profeten riepen mensen op tot bekering 

1 De HEER richtte zich tot mij: 2 ‘Waarom gebruiken jullie in Israël 
toch het spreekwoord: Als de ouders onrijpe druiven eten, krijgen de 
kinderen stroeve tanden? 3 Zo waar ik leef – spreekt God, de HEER –, 
nooit meer mag iemand bij jullie in Israël dit spreekwoord in de mond 
nemen! 4 Weet dat alle mensenlevens mij toebehoren: zowel het leven 
van de ouders als dat van hun kinderen ligt in mijn hand, en alleen wie 
zondigt zal sterven.  
5 Stel, iemand is rechtvaardig. Hij is mij trouw en doet het goede. 
6 Aan de offermaaltijden op de bergen neemt hij niet deel en hij ver-
eert de afgoden van het volk van Israël niet; hij onteert de vrouw van 
een ander niet, hij maakt haar niet onrein, en met een vrouw die onge-
steld is heeft hij geen gemeenschap; 7 hij buit niemand uit, geeft de 
schuldenaar zijn onderpand terug en besteelt niemand. Hij deelt zijn 
brood met al wie honger heeft, wie naakt is geeft hij kleren; 8 hij vraagt 
geen rente wanneer hij geld uitleent of toeslag wanneer hij het terug-
krijgt; hij begaat geen onrecht en geefteen eerlijk oordeel bij onderlinge 
geschillen; 9 hij houdt zich aan mijn geboden en leeft werkelijk naar 
mijn voorschriften. Zo iemand is rechtvaardig en zal zeker in leven 
blijven – spreekt God, de HEER.  

1 Het woord van de HEERE kwam tot mij: 2 Wat is er met u dat u dit 
spreekwoord gebruikt over het land van Israël: De vaders eten onrijpe 
druiven, en de tanden van de kinderen worden stomp? 3 Zo waar Ik 
leef, spreekt de Heere HEERE, als u dit spreekwoord in Israël nog durft 
te gebruiken! 4 Zie, alle mensenlevens behoren Mij toe. Zowel het leven 
van de vader als het leven van de zoon, die behoren Mij toe. De mens 
die zondigt, die zal sterven.  
5 Wanneer nu iemand een rechtvaardige is en recht en gerechtigheid 
doet – 6 hij eet geen offermaaltijden op de bergen, slaat zijn ogen niet 
op naar de stinkgoden van het huis van Israël, onteert de vrouw van zijn 
naaste niet, heeft geen gemeenschap met een afgezonderde vrouw, 
7 buit niemand uit, geeft aan de schuldenaar zijn onderpand terug, 
maakt geen roofgoed buit, geeft de hongerige zijn brood, bedekt de 
naakte met kleding, 8 leent niet uit tegen rente en neemt geen winst, 
keert zijn hand af van onrecht, geeft een betrouwbaar oordeel bij ge-
schillen tussen de een en de ander, 9 gaat in Mijn verordeningen en 
neemt Mijn bepalingen in acht door betrouwbaar te handelen – die 
rechtvaardige zal zeker in leven blijven, spreekt de Heere HEERE.  
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10 Maar stel, hij krijgt een gewelddadige zoon, een moordenaar, die 
alles doet 11 wat zijn vader nooit heeft gedaan. Hij neemt wel deel aan 
de offermaaltijden op de bergen en maakt de vrouw van een ander 
onrein; 12 wie misdeeld en arm is buit hij uit, hij steelt en geeft wat hij 
als onderpand heeft gekregen niet terug; hij vereert de afgoden, mis-
draagt zich gruwelijk, 13 vraagt rente vooraf en toeslag achteraf – moet 
zo iemand in leven blijven? Nee, hij zal niet in leven blijven: na zo veel 
wandaden zal hij zeker sterven, hij heeft zelf de dood over zich afgeroe-
pen.  
14 En ook hij krijgt weer een zoon, en deze zoon ziet alle misstappen 
die zijn vader begaan heeft. Hij ziet ze allemaal, maar volgt ze niet. 
15 Aan de offermaaltijden op de bergen neemt hij niet deel, de afgoden 
van de Israëlieten vereert hij niet en ook maakt hij de vrouw van een 
ander niet onrein; 16 hij buit niemand uit, hij vraagt geen onderpand 
wanneer hij iets uitleent en hij besteelt niemand. Hij deelt zijn voedsel 
met al wie honger heeft, wie naakt is geeft hij kleren, 17 wie misdeeld 
is doet hij geen kwaad, hij vraagt vooraf geen rente, of toeslag achteraf. 
Hij leeft naar mijn voorschriften en houdt zich aan mijn geboden. Zo 
iemand zal zeker in leven blijven, en niet sterven vanwege de schuld 
van zijn vader. 18 Maar zijn vader – die een uitbuiter is geweest, die 
anderen bestolen heeft en zijn eigen familie heeft benadeeld –, zijn 
vader zal sterven, door zijn eigen schuld. 19 “Maar,” vragen jullie, 
“waarom hoeft de zoon niet te boeten voor de schuld van zijn vader?” 
Die zoon is mij trouw geweest en heeft het goede gedaan, hij heeft zich 
aan al mijn geboden gehouden en ze nageleefd, dus zal hij zeker in 
leven blijven! 20 Iemand die zondigt zal sterven, maar een zoon hoeft 
niet te boeten voor de schuld van zijn vader, en een vader hoeft niet te 
boeten voor de schuld van zijn zoon; wie rechtvaardig is wordt als een 
rechtvaardige behandeld, en een slecht mens wordt voor zijn slechte 
daden gestraft.  
21 Wie goddeloos leeft, maar zich afkeert van de zonden die hij heeft 
begaan, zich houdt aan al mijn geboden, mij trouw is en het goede 
doet, zal zeker in leven blijven en niet sterven. 22 De misdaden die hij 
heeft begaan zullen hem niet worden aangerekend; door zijn recht-
vaardige daden zal hij in leven blijven. 23 Denken jullie dat ik het 
toejuich als een slecht mens sterven moet? – spreekt God, de HEER. 
Nee, ik wil dat hij tot inkeer komt en in leven blijft.  
24 En wie goed heeft geleefd, maar niet langer rechtvaardig is, onrecht 
doet en alle wandaden begaat van een slecht mens – moet die in leven 
blijven? Al zijn goede daden zullen niet langer tellen; omdat hij mij 
ontrouw is geworden en zonden heeft begaan, zal hij sterven.  
25 Nu zeggen jullie: “De wegen van de Heer zijn onrechtvaardig!” 
Maar luister, Israëlieten! Ben ik het die onrechtvaardig is? Gaan júllie 
niet eerder onrechtvaardige wegen? 26 Iemand die rechtvaardig was 
maar dat niet langer is en onrecht begaat, sterft omdat hij onrecht heeft 
begaan. 27 Iemand die goddeloos leefde maar dat niet langer doet, mij 
trouw is en het goede doet, zal in leven blijven. 28 Als hij tot inzicht en 
inkeer is gekomen en niet langer misdaden begaat, zal hij zeker blijven 
leven en niet hoeven sterven. 29 De Israëlieten zeggen: “De wegen van 
de Heer zijn onrechtvaardig!” Ben ik onrechtvaardig, Israëlieten? Zijn 
júllie het niet die onrechtvaardig zijn?  
30 Ik zal iedereen beoordelen naar de weg die hij gegaan is – spreekt 
God, de HEER. Kom tot inkeer, bega geen misdaden meer, anders 
brengt jullie schuld je ten val. 31 Breek met het zondige leven dat jullie 
hebben geleid, en vernieuw je hart en je geest. Dan hoeven jullie niet te 
sterven, Israëlieten! 32 Want de dood van een mens geeft me geen 
vreugde – spreekt God, de HEER. Kom tot inkeer en leef! 

10 Maar heeft hij nu een gewelddadige zoon voortgebracht, een bloed-
vergieter, die helaas maar één van die dingen doet 11 – terwijl de vader 
dat allemaal niet doet – ja, zelfs op de bergen offermaaltijden eet en de 
vrouw van zijn naaste onteert, 12 de arme en de behoeftige uitbuit, 
roofgoed buitmaakt, een onderpand niet teruggeeft, en zijn ogen opslaat 
naar de stinkgoden en een gruweldaad doet, 13 uitleent tegen rente en 
winst neemt – zou die dan in leven mogen blijven? Hij mag niet in 
leven blijven: al die gruweldaden heeft hij namelijk gedaan. Hij moet 
zeker gedood worden. Zijn bloed rust op hem!  
14 En zie, heeft hij een zoon voortgebracht die al de zonden van zijn 
vader die hij doet, ziet; hij ziet ze, maar doet zelf die dingen niet – 15 hij 
eet geen offermaaltijden op de bergen, slaat zijn ogen niet op naar de 
stinkgoden van het huis van Israël, onteert de vrouw van zijn naaste 
niet, 16 buit niemand uit, houdt een onderpand niet in pand, maakt 
geen roofgoed buit, geeft zijn brood aan de hongerige en bedekt de 
naakte met kleding, 17 blijft met zijn handen van de arme af, neemt 
geen rente en winst, voert Mijn bepalingen uit en gaat in Mijn verorde-
ningen – die zal niet sterven vanwege de ongerechtigheid van zijn vader. 
Hij zal zeker in leven blijven. 18 Zijn vader – omdat hij zich aan afper-
sing schuldig gemaakt heeft, roofgoed van zijn broeder buitgemaakt 
heeft en te midden van zijn volksgenoten gedaan heeft wat niet goed 
was – zie, hij zal sterven vanwege zijn ongerechtigheid. 19 Maar u zegt: 
Waarom draagt de zoon de ongerechtigheid van zijn vader niet? Wel, de 
zoon heeft recht en gerechtigheid gedaan: al Mijn verordeningen heeft 
hij in acht genomen en hij heeft ze gehouden. Hij zal zeker in leven 
blijven. 20 De mens die zondigt, díe zal sterven. De zoon zal de onge-
rechtigheid van de vader niet dragen, en de vader zal de ongerechtigheid 
van de zoon niet dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal op 
hemzelf zijn, en de goddeloosheid van de goddeloze zal op hemzelf zijn.  
21 Maar wanneer de goddeloze zich bekeert van al zijn zonden die hij 
gedaan heeft, al Mijn verordeningen in acht neemt en recht en gerech-
tigheid doet, zal hij zeker in leven blijven, hij zal niet sterven. 22 Al zijn 
overtredingen, die hij begaan heeft, ze zullen hem niet in herinnering 
gebracht worden. Vanwege zijn gerechtigheid, die hij gedaan heeft, zal 
hij leven. 23 Zou Ik werkelijk behagen scheppen in de dood van de 
goddeloze? spreekt de Heere HEERE. Is het niet, wanneer hij zich 
bekeert van zijn wegen, dat hij zal leven? 24 Maar als de rechtvaardige 
zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht doet, overeenkomstig al 
de gruweldaden die de goddeloze gedaan heeft en doet, zal hij in leven 
blijven? Al zijn gerechtigheden, die hij gedaan heeft, ze zullen niet in 
herinnering gebracht worden. Vanwege zijn trouwbreuk, die hij ge-
pleegd heeft en vanwege zijn zonde, die hij begaan heeft, alleen dáárom 
zal hij sterven. 25 Verder zegt u: De weg van de Heere is niet recht. 
Luister toch, huis van Israël! Mijn weg is niet recht? Zijn niet veeleer uw 
wegen onrecht? 26 Als de rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtig-
heid en onrecht doet en daarom sterft, dan sterft hij vanwege zijn on-
recht, dat hij gedaan heeft. 27 Maar als een goddeloze zich bekeert van 
zijn goddeloosheid, die hij gedaan heeft, en recht en gerechtigheid doet, 
zal hij zijn ziel in het leven behouden. 28 Hij kwam tot inzicht en 
bekeerde zich van al zijn overtredingen, die hij gedaan had. Hij zal zeker 
in leven blijven, hij zal niet sterven. 29 Het huis van Israël zegt deson-
danks: De weg van de Heere is niet recht. Huis van Israël, zijn Mijn 
wegen niet recht? Zijn niet veeleer uw wegen onrecht?  
30 Daarom zal Ik u berechten, huis van Israël, ieder overeenkomstig zijn 
wegen, spreekt de Heere HEERE. Keer terug en bekeer u van al uw 
overtredingen, dan zal de ongerechtigheid u geen struikelblok worden. 
31 Werp al uw overtredingen, waarmee u overtreden hebt, van u af en 
maak u een nieuw hart en een nieuwe geest. Waarom zou u sterven, 
huis van Israël? 32 Ik schep immers geen behagen in de dood van een 
stervende, spreekt de Heere HEERE, dus bekeer u en leef! 
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Dag 9 Ezechiël 33:1-11. De profeten waarschuwden als Gods wachters 

1 De HEER richtte zich tot mij: 2 ‘Spreek, mensenkind, zeg tegen je 
volksgenoten: “Als ik het zwaard op een land afstuur, en het volk dat 
daar woont heeft iemand als wachter aangesteld, 3 en die wachter ziet 
het zwaard op het land afkomen en blaast op de ramshoorn om het 
volk te waarschuwen, 4 en als dan iemand het geluid van de ramshoorn 
hoort maar er zich niets van aantrekt, en het zwaard komt en doodt 
hem, dan heeft hij zijn dood aan zichzelf te wijten. 5 Hij heeft het 
geluid van de ramshoorn wel gehoord maar zich er niet door laten 
waarschuwen, en dus heeft hij zelf de dood over zich afgeroepen. Had 
hij zich laten waarschuwen, dan had hij zijn leven gered. 6 Wat de 
wachter betreft: als hij het zwaard ziet komen maar niet op de rams-
hoorn blaast om het volk te waarschuwen, en als het zwaard dan komt 
en iemand doodt, dan sterft die mens doordat hij zelf schuld heeft, 
maar de wachter zal ik voor zijn dood ter verantwoording roepen.”  
7 Jou, mensenkind, heb ik als wachter aangesteld voor het volk van 
Israël. Als je mijn woorden hoort moet je hen namens mij waarschu-
wen. 8 Als ik tegen een slecht mens zeg dat hij zal sterven, en jij zegt 
hem niet dat hij een andere weg moet inslaan, dan zal hij sterven door 
zijn eigen schuld, maar jou zal ik voor zijn dood ter verantwoording 
roepen. 9 Maar als je hem gewaarschuwd hebt dat hij een andere weg 
moet inslaan en hij doet dat niet, dan sterft hij door zijn eigen schuld, 
maar jij zult het er levend afbrengen.  
10 Mensenkind, zeg tegen het volk van Israël: “Jullie zeggen: ‘Onze 
misdaden en onze zonden worden ons aangerekend en wij gaan eraan 
te gronde – hoe kunnen we dan nog blijven leven?’” 11 Zeg tegen hen: 
“Zo waar ik leef – spreekt God, de HEER –, de dood van een slecht 
mens geeft me geen vreugde, ik wil dat hij een andere weg inslaat en in 
leven blijft. Kom toch terug van de heilloze weg die jullie zijn ingesla-
gen, keer om, want waarom zouden jullie sterven, volk van Israël?” 

1 Het woord van de HEERE kwam tot mij: 2 Mensenkind, spreek tot 
uw volksgenoten, en zeg tegen hen: Wanneer Ik een zwaard over een 
land breng, en de bevolking van dat land neemt een man ergens uit 
hun omgeving en stelt die voor zichzelf tot wachter aan, 3 en die ziet 
het zwaard over het land komen, en blaast op de bazuin en waarschuwt 
het volk, 4 als dan hij die het geluid van de bazuin hoort, die wel 
hoort, maar zich niet laat waarschuwen, en het zwaard komt en neemt 
hem weg, dan zal zijn bloed op zijn eigen hoofd rusten. 5 Hij heeft het 
geluid van de bazuin gehoord en zich niet laten waarschuwen. Zijn 
bloed zal op hem rusten. Hij echter, die zich laat waarschuwen, redt 
zijn leven. 6 Als de wachter echter het zwaard ziet komen en niet op de 
bazuin blaast, zodat het volk niet gewaarschuwd wordt, en het zwaard 
komt en neemt een leven onder hen weg, dan is dat leven wel in zijn 
ongerechtigheid weggenomen, maar zijn bloed eis Ik van de hand van 
de wachter.  
7 En u, mensenkind, Ik heb u aangesteld tot wachter over het huis van 
Israël. U zult een woord uit Mijn mond horen en u moet hen namens 
Mij waarschuwen. 8 Als Ik tegen de goddeloze zeg: Goddeloze, u zult 
zeker sterven, en u hebt niet gesproken om de goddeloze te waarschu-
wen voor zijn weg, dan zal die goddeloze in zijn ongerechtigheid ster-
ven, maar zijn bloed zal Ik van uw hand eisen. 9 Maar wat u aangaat, 
als u de goddeloze voor zijn weg gewaarschuwd hebt om hem daarvan 
te bekeren en hij zich niet van zijn weg bekeert, dan zal híj in zijn 
ongerechtigheid sterven, maar ú hebt uw leven gered.  
10 En u, mensenkind, zeg tegen het huis van Israël: Dit hebt u gezegd: 
Omdat onze overtredingen en onze zonden op ons rusten en wij erin 
wegkwijnen, hoe zouden wij dan blijven leven? 11 Zeg tegen hen: Zo 
waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, Ik vind geen vreugde in de 
dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van 
zijn weg en leeft! Bekeer u, bekeer u van uw slechte wegen, want waar-
om zou u sterven, huis van Israël? 
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22 Zeg daarom tegen het volk van Israël: “Dit zegt God, de HEER: Ik 
zal ingrijpen, volk van Israël – niet omwille van jou, maar omwille van 
mijn heilige naam, die je hebt ontwijd bij de volken waar je gekomen 
bent! 23 Ik zal mijn grote naam, die door jullie bij die volken is ont-
wijd, weer aanzien verschaffen. Die volken zullen beseffen dat ik de 
HEER ben – spreekt God, de HEER. Ik zal ze laten zien dat ik heilig 
ben; 24 ik leid jullie weg bij die volken, ik breng jullie bijeen uit die 
landen en laat je naar je eigen land terugkeren. 25 Ik zal zuiver water 
over jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles wat onrein is, van al 
jullie afgoden. 26 Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest 
geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend 
hart voor in de plaats geven. 27 Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen 
dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen. 
28 Jullie zullen in het land wonen dat ik aan je voorouders gegeven 
heb, jullie zullen mijn volk zijn en ik zal jullie God zijn. 

22 Zeg daarom tegen het huis van Israël: Zo zegt de Heere HEERE: Ik 
doe het niet om u, huis van Israël, maar om Mijn heilige Naam, die u 
ontheiligd hebt onder de heidenvolken waarheen u gegaan bent. 23 Ik 
zal Mijn grote Naam heiligen, die onder de heidenvolken ontheiligd is, 
die u in hun midden ontheiligd hebt. Dan zullen de heidenvolken 
weten dat Ik de HEERE ben, spreekt de Heere HEERE, als Ik in u voor 
hun ogen geheiligd word. 24 Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit 
alle landen bijeenbrengen. Dan zal Ik u naar uw land brengen. 25 Ik zal 
rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinhe-
den en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen. 26 Dan zal Ik u een 
nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het 
hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. 
27 Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn 
verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze 
houdt. 28 U zult wonen in het land dat Ik uw vaderen gegeven heb, u 
zult een volk voor Mij zijn en Ík zal een God voor u zijn. 

 


