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Het visioen van Ezechiël 
 

Hallo allemaal, 

 

Fijn dat jullie weer via deze brief met ons verbonden zijn. 

 

De tekst die we deze zondag lezen, komt uit het boek Ezechiël. Ezechiël is een van 

de drie ‘grote profeten’ van het Oude Testament. Dat zijn de profeten Jesaja, 

Jeremia en Ezechiël. Ze worden ‘groot’ genoemd omdat deze boeken een stuk 

dikker zijn dan de boeken van de twaalf ‘kleine profeten’ die daarna in de bijbel 

staan. Ezechiël is nooit zo bekend geworden als de twee andere grote profeten, 

Jesaja en Jeremia. Misschien komt dat omdat mensen het moeilijk vinden om het 

boek en de ‘zware’ inhoud te begrijpen. Toch staan er ook heel wat prachtige en 

hoopvolle teksten in! 

Ezechiël 1 beschrijft het visioen dat Ezechiël krijgt aan het begin van zijn optreden 

als profeet. 

 

Gebed 

Machtige God,  

Ezechiël krijgt een visioen. 

Hij ziet bijzondere dingen. 

Hij hoort indrukwekkende geluiden. 

Hij voelt uw macht. 

Door het visioen merkt Ezechiël 

hoe groot en machtig U bent. 

Ook wij zijn onder de indruk van U. 

Wij prijzen U voor uw grootheid en macht. 

Amen.



 

Bijbelverhaal 

Ezechiël ziet een visioen 

 

Ezechiël zit op een boomstam voor zijn huis. Hij voelt zich verdrietig, en dat 

terwijl hij net jarig is geweest. Hij is dertig jaar geworden. Als je dertig wordt in 

Ezechiëls familie, dan is dat extra bijzonder en een groot feest. Want de familie 

van Ezechiël hoort bij de stam Levi. Alle mannen die bij Levi horen mogen in de 

tempel voor God werken en dat gebeurt voor de eerste keer als je dertig wordt. 

Dan mag Ezechiël een priester worden en voor God mogen gaan werken in de 

tempel in Jeruzalem.En dat is precies waarom Ezechiël verdrietig is, want voor 

hem gaat dat niet door. Hij kan geen priester worden, want hij woont niet meer bij 

de tempel. Er is namelijk iets verschrikkelijks gebeurd met de familie van 

Ezechiël.Vijf jaar geleden kwamen vreemde soldaten in hun stad Jeruzalem 

binnen. Die soldaten kwamen uit het land Babylonië en ze namen alle belangrijke 

families in de stad gevangen. De familie van Ezechiël was daar ook bij. De soldaten 

namen hen mee naar hun land, ver van de stad Jeruzalem. Misschien ziet Ezechiël 

de tempel nooit meer terug. En dan kan hij ook nooit in de tempel gaan werken. 

Ezechiël zucht nog een keer. Wat zou hij graag een priester willen zijn voor God! 

Maar God lijkt zo ver weg hier in Babylonië... Zou Hij nog wel om de mensen 

geven, die naar dit verre land zijn gestuurd? Ezechiël wil net opstaan en weer naar 

binnen gaan, als er iets vreemds gebeurt. Ineens ziet Ezechiël een droom voor zich. 

Maar dat is gek, want hij slaapt niet. Het is een visioen. Zoiets heeft Ezechiël nog 

nooit meegemaakt. Ezechiël ziet de hemel open gaan en hij ziet een grote, 

donkere onweerswolk. Er komt bliksem uit en vuur en in het midden van dat vuur 

ziet Ezechiël een heel grote wagen met vier wielen. De wielen zijn zó groot dat 

Ezechiël er bang van wordt. Bij de wielen ziet Ezechiël vier mensen. Of zijn het 

vier dieren? Ezechiël weet niet zo goed hoe hij ze moet noemen. Hij heeft nog 

nooit zoiets gezien. Het zijn cherubs. De cherubs hebben niet één gezicht, maar 

vier gezichten. Aan elke kant van hun hoofd zit een gezicht. Aan de voorkant een 

mensengezicht en aan de andere kanten een leeuwenkop, een stierenkop en de kop 

van een heel grote roofvogel: een adelaar. De cherubs hebben ook vleugels en met 

die vleugels vliegen ze omhoog, samen met de wagen. Ze vliegen zo snel als de 

bliksem. Maar wat staat er boven op de wagen? Ezechiël kan er bijna niet naar 

kijken. Het licht bovenop is zo fel! Er staat een troon op de wagen, gemaakt van 

wel honderd diamanten en edelstenen. Wie er op de troon zit kan Ezechiël niet zo 

goed zien, want om de troon heen schijnt een fel licht. Het licht is heel mooi en 

het is gemaakt van alle kleuren van de regenboog. De persoon in het licht lijkt een 

beetje op een mens. Een mens die is gemaakt van goud en vuur. Maar het is geen 

mens. Ineens snapt Ezechiël wie dit is. Dit is de Heer. Ezechiël ziet God! Ezechiël 

valt op zijn knieën. Hij heeft de Heer gezien! Hier in Babylonië. God is dus niet ver 

weg. Hij is ook hier bij zijn volk. Hij is heel dichtbij. En dan mag Ezechiël toch voor 

God gaan werken. Ezechiël mag de mensen in Babylonië vertellen wat God tegen ze 

wil zeggen. Ezechiël wordt geen priester, hij wordt een profeet van God.



 

 

 

EZECHIEL 

Ezechiël komt uit een familie van Joodse priesters. Hij woont in Babylonië, samen 

met andere mensen uit Juda. Deze mensen waren door koning Nebukadnessar naar 

Babylonië weggevoerd. Hun eigen land, Juda, was door de Babyloniërs verwoest. 

Ezechiël vertelt zijn volksgenoten dat dat een straf is van God, omdat ze andere 

goden hebben vereerd. Maar hij geeft ook een hoopvolle belofte door: God zal ervoor 

zorgen dat de mensen uit Juda later weer naar hun eigen land mogen terugkeren. 

 

CHERUBS 

In het bijbelgedeelte worden geheimzinnige hemelse wezens beschreven. Ze zien 

eruit als een mengeling van mensen en dieren en ze hebben maar liefst vier 

gezichten en vier vleugels. Deze hemelse wezens worden in Ezechiël 10 ‘cherubs’ 

genoemd. Ze dragen de troon van God. Cherubs komen vaker voor in de Bijbel. Hun 

taak is steeds om iets te bewaken. Cherubs bewaken bijvoorbeeld de tuin van Eden 

(Genesis 3:24) en ze staan rondom de troon van God (Jesaja 37:16). 



 

Megakleuren 

Ezechiël ziet in zijn visioen een licht met allerlei kleuren. Het ziet eruit als een 

regenboog die in de wolken verschijnt. Zo laat de Heer zich aan Ezechiël zien, 

stralend en machtig. 

Wat heb je nodig? 

Voor de bellenblaasstok:- twee stokjes van zo’n 30 centimeter- een katoenen touw 

van 1 meter- een katoenen touw van 50 centimeter- een moertje 

Voor het zeepsop:- één eetlepel glycerine of een beker cola- een halve beker 

afwasmiddel als je glycerine gebruikt of één beker afwasmiddel als je cola gebruikt- 

2,5 bekers water- een bak 

Vooraf 

Voor de bellenblaasstokken:- Maak het touw van 50 centimeter vast aan de 

uiteinden van de beide stokjes.- Rijg het moertje aan het touw van 1 meter. Het 

gewicht van het moertje zorgt ervoor dat het touw niet zo snel in elkaar draait.- Maak 

dit touw van 1 meter vast aan dezelfde uiteinden van de stokjes als waar het touw 

van 50 centimeter aan geknoopt is. 

Voor het zeepsop:- Doe alle ingrediënten in een kom en roer ze voorzichtig door 

elkaar.- Laat het sop een nacht staan voor het beste resultaat.- Maak de 

bellenblaasstokken klaar. 

Aan de slag:  

Doop het touw helemaal onder in de bellenblaas.- Zwaai de stokken rond en maak 

een reuzenbel. 

  



 

  

https://www.youtube.com/watch?v=iWxQ9WkDlJA 

https://www.youtube.com/watch?v=PmjVbKDOIlA 

Proefje 

Wat heb je nodig? 

-Twee glazen die tot ongeveer 4 cm hoogte gevuld zijn met water 

-Een velletje keukenpapier 

-Een schaar 

-Zes viltstiften in de kleuren rood, oranje, geel, groen, blauw en 

paars  

Aan de slag: 

Vouw het vel keukenpapier dubbel en knip het doormidden  

Vouw een helft van het vel nog een keer in de lengte dubbel.  

Je hebt nu een lang strookje dubbelgevouwen keukenpapier. 

Op één uiteinde van het strookje zet je naast elkaar met de 

verschillende kleuren viltstiften strepen van zo’n vijf centimeter 

lang en 1 centimeter dik. 

Datzelfde aan het andere uiteinde van de strook.  

Zet de beide glazen naast elkaar en hang een gekleurd gedeelte 

voorzichtig in een glas water. Hang de andere gekleurde kant in 

het andere glas.  

Wat gebeurt er? 

Waar moet je aan denken als je het verhaal van Ezechiël in 

gedachten neemt? 

Tip Leg een doek klaar om de tafel te drogen en een bakje om 

de natte velletjes in te leggen. 

https://www.youtube.com/watch?v=iWxQ9WkDlJA


 

 

 

 

  

Ezechiël ziet in het 

visioen iets dat lijkt 

op een troon van 

edelstenen. 

Eromheen is een 

schitterend licht dat 

eruitziet als een 

regenboog. 

Je kunt deze 

afbeelding kleuren 

Om de troon de 

zeven kleuren van 

de regenboog. De 

troon kun je 

versieren met 

bijvoorbeeld plak-

diamantjes en er 

een raamhanger 

van maken. 

 

 



 

 

 

Gods zegen voor jou 

Gods liefde draagt jou. 

Zijn hand beschermt jou 

waar je ook bent of zal gaan. 

Ontvang Gods zegen 

over je leven: 

Vrede voor jou in zijn naam!  

Gods zegen voor jou in de naam van Jezus: 

zijn vrede rust op jou. 

De Heilige Geest in de naam van Jezus, 

vervult, beschermt en zegent jou.  

Ga met Gods vrede. 

Deel in zijn zegen. 

Leef uit zijn volheid en kracht. 

Durf te geloven. 

Blijf op hem hopen: 

leef je geloof elke dag! 

 

We hopen dat je deze kinderzondagsbrief weer met plezier gaat 

gebruiken. Gelukkig zijn ook de kinderdiensten gewoon in de kerk weer 

begonnen. Het zou fijn zijn als we jullie daar weer als vanouds kunnen 

ontmoeten. Van harte welkom dus. 

De kinderdienstleiding 

 

 

Volgende keer: Jezus en de Samaritaanse vrouw 

 

Bronvermelding: BijbelBasics, kinderbijbel, BGT 


