
Deze profetieën dienen verstaan te worden aangaande het vleselijke volk Israel, maar de 

geestelijke strekking is aangaande het geestelijk Israel, welke Gods uitverkoren volk is. – 

DJK 

 

 

 

Ezechiël 11:19-20 

En Ik zal hun enerlei51) hart geven,52) en zal een nieuwen geest in het binnenste van u 

geven;53) en Ik zal het stenen hart54) uit hun vlees55) wegnemen,56) en zal hun een 

vlesen hart geven;57) 

Opdat zij wandelen in Mijn inzettingen,58) en Mijn rechten bewaren,59) en dezelve doen; 

en zij zullen Mij tot een volk zijn,60) en Ik zal hun tot een God zijn.61) 

 

 

Kanttekeningen - SV: 

 

 

51) 

enerlei 

Dat is, hetwelk niet dubbel of vals is, maar oprecht, ongeveinsd, mij alleen aanhangende, 

en niet verdeeld tussen mij en de afgoden. Zie wijders Jer. 32:39, met de aantekening. 

  

52) 

hart geven, 

Dat is, wil, genegenheid, beweging. Zo is het woord hart meest genomen als het bij het 

woord geest gesteld wordt; hetwelk dan betekent den zin, het verstand en de gedachten 

des mensen; Ps. 51:12; onder Ezech. 18:31, en Ezech. 36:26. 

  

53) 

nieuwen geest in het binnenste van u geven; 

Dat is, andere zinnen en gedachten dan tevoren in u waren. Versta ene verandering van 

den geest, niet in wezen, maar in hoedanigheden en krachten. Vergelijk de voor 

aangewezen plaatsen, idem Rom. 7:6, en Rom. 12:2; 2 Cor. 4:13; Ef. 4:23; Col. 3:10. 

  

54) 

het stenen hart 

Hebreeuws, het hart des steens; dat is een stenen, of stenig hart. Het hart van den 

onherboren mens wordt hier bij een steen vergeleken, ten aanzien van zijn natuurlijke 

hardheid. De gelijkenis bestaat voorts hierin, dat, gelijk een steen uit zijne natuur de 

kracht niet heeft om zich in vlees te veranderen, ook alzo een onherboren mens uit zijn 

eigen onherboren natuur de kracht niet heeft om zich tot God te bekeren; maar gelijk 

God uit stenen Abrahams kinderen kan verwekken, Matth. 3:9; zo kan Hij ook 

steenachtige harten door zijn heiligmakenden Geest vermurwen. 

  

55) 

hun vlees 

Dat is, hun lichaam, waarin de ziel woont. Zie Job 12:10. 

  

56) 

wegnemen, 

Te weten mits uit de ziel de kwade hoedanigheden en krachten, waarmede zij door hun 

bedorven natuur mij wederstaan, uit te roeien en van hen door den Geest der 

wedergeboorte weg te doen, opdat zij mij niet meer wederstreven. 

  

 

 

 



57) 

vlesen hart geven; 

Hebreeuws, een hart des vleses, dat is, een hart van vlees. Het hart van een herboren 

mens wordt hier bij vlees vergeleken, hetwelk niet hard is als een steen, maar buigzaam 

en gedwee is, en zich gewilliglijk van Gods Geest laat leiden. Zodanig is het hart van den 

mens, nadat God het stenen hart weggenomen en een nieuw hart gegeven heeft. 

  

 

 

58) 

Opdat zij wandelen in Mijn inzettingen, 

Hij zegt niet: opdat zij kunnen, of mogen wandelen, enz. maar Hij spreekt van de 

dadelijke gehoorzaamheid, die de wedergeborenen tegen God bewijzen. 

  

59) 

bewaren, 

Dit woord ziet op de zekere volstandigheid dergenen, die tot God waarlijk bekeerd zijn. 

  

60) 

en zij zullen Mij tot een volk zijn, 

Zie Lev. 26:12. 

  

61) 

tot een God zijn. 

Zie Gen. 17:7, en Lev. 18:2 

 

 

 

En dan met name de volgende teksten worden zeer vaak verkeerd uitgelegd: 

 

Ezechiël 16:4-6 

En aangaande uw geboorten: ten dage, als gij geboren waart, werd uw navel niet 

afgesneden; en gij waart niet met water gewassen, toen Ik u aanschouwde; gij waart 

ook geenszins met zout gewreven, noch in windselen gewonden. 

Geen oog had medelijden over u, om u een van deze dingen te doen, om zich over u te 

erbarmen; maar gij zijt geworpen geweest op het vlakke des velds, om de walgelijkheid 

van uw ziel, ten dage, toen gij geboren waart. 

 

Vers 6: 

Als Ik bij u voorbijging, zo zag Ik u, vertreden zijnde in uw bloed16), en Ik zeide tot u in 

uw bloed17): Leef18); ja, Ik zeide tot u in uw bloed: Leef19) 

 

 

Met Gods’  eerste spreken: ‘leef’ – wordt heel vaak gezegd dat dit de zgn. 

wedergeboorte is, dan wel zonder enige zaligmakende kennis van Christus, en 

de tweede maal: ‘leef’, zou dan de rechtvaardigmaking moeten zijn. 

Ontzaggelijk…!! 

 

Werkelijk waar, een zodanige uitleg is een verkrachting van de Waarheid, want de eerste 

maal: ‘leef’, is namelijk de rechtvaardigmaking & de wedergeboorte die immer, qua tijd, 

te samen vallen. Qua heilsorde, eerst de rechtvaardiging van de ziel middels het 

zaligmakende geloof, waardoor de ziel wordt ingelijfd in het verbroken Lichaam van 

Christus, hetgeen de ziel wederbaart. Dus de tweede sprake in dit 6e vers: ‘leef’ is een 

bevestiging c.q. verzegeling van de eerste sprake Gods ten leven in het hart van de 

goddeloze zondaar. “Gijlieden zijt rein vanwege het Woord wat Ik tot u spreek…!!”  Lees 

daarom ook Ezechiël 11 (zie boven), en Ezechiël 36 (zie onder) In dit zelfde verband 

dient namelijk ook Ezechiël 16 gelezen en verstaan te worden! -- DJK  



Kanttekeningen bij vers 6 : 

 

16) 

in uw bloed 

Te weten dat aan uw lijf was, toen gij eerst ter wereld kwaamt. Dit bloed betekent ons de 

verdorvenheid der natuur, in dewelke wij allen ontvangen en geboren zijn, en die ons 

den tijdelijken en eeuwigen dood onderworpen maakt.  

 

 

17) 

in uw bloed 

Dat is, daar gij in uw bloed waart 

 

 

18) 

leef 

Dat is, gij zult leven, niettegenstaande dat gij zeer verdorven en ellendig zijt. Het is een 

bevel, inhoudende een belofte des levens; van welke manier van spreken, zie Psalm 

37:3. Spreuken 3:25. De Heere wil zeggen: Hoewel gij zeer onrein en mismaakt zijt, en 

ligt als in het midden des doods, nochtans zal Ik maken dat gij zult leven. Dit is steeds 

vervuld, volgens het verbond der genade, hetwelk God met Abraham heeft opgericht. 

(Doden zullen horen, de stem des levenden Gods, en die ze gehoord hebben, zullen 

leven, Joh. 5:25 – DJK) 

 

 

19) 

Ja, Ik zeide tot in uw bloede: leef 

Dit wordt tweemaal gezegd, om te tonen dat God zijn beloften menigmaal heeft 

vernieuwd en dat zij vast gaan. Zie van deze beloften: Gen. 12:1-3, Gen. 13:15-16, Gen. 

15, Gen. 17, enzovoorts...   

 

 

 

 

Ezechiël 36:24-28 

Want Ik zal u uit de heidenen44) halen,45) en zal u uit al de landen vergaderen; en Ik 

zal u in uw land brengen. 

Dan zal Ik rein water op u sprengen,46) en gij zult rein worden; van al uw 

onreinigheden47) en van al uw drekgoden zal Ik u reinigen. 

En Ik zal u een nieuw hart geven,48) en zal een nieuwen geest geven in het binnenste 

van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlesen hart geven. 

En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij in Mijn 

inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten zult bewaren en doen. 

En gij zult wonen in het land, dat Ik uw vaderen gegeven heb, en gij zult Mij tot een volk 

zijn,49) en Ik zal u tot een God zijn.50) 

 

 

Kanttekeningen - SV: 

 

 

44) 

u uit de heidenen 

Eerst, en eensdeels, u Joden met weinig Israëlieten, uit Babel enz.; maar zulks zal een 

voorbeeld zijn van het groot geestelijk genadewerk, dat Ik doen zal ten tijde van den 

Messias en van het Nieuwe Testament, vergaderende mijn algemene kerk uit de ganse 

wereld, en die zegenende, gelijk volgt. Vergelijk boven Ezech. 11:17. 

  



45) 

halen, 

Hebreeuws, nemen; zie Jer. 37:17; alzo onder Ezech. 37:21. 

  

 

46) 

water op u sprengen, 

Het dierbaar bloed van het onbevlekte Lam Jezus Christus zal Ik u door mijn Woord en 

mijnen Geest toepassen, tot reiniging uwer zielen. Zie 1 Petr. 1:2,19; Ef. 5:26; Hebr. 

9:14; 1 Joh. 1:7, enz. 

  

 

47) 

onreinigheden 

Vergelijk onder Ezech. 37:23, en Ezech. 43:7. 

  

 

48) 

nieuw hart geven, 

Zie hiervan boven Ezech. 11:19. 

  

 

49) 

volk zijn, 

Zie Deut. 7:6. 

  

 

50) 

God zijn. 

Zie Gen. 17:7. 


