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OM PERSONEN 
• Ezekiel betyder Gud er stærk 
• Hans far hed Buzi og var som Ezekiel præst (Ez 1:3) 
• Ezekiels familie ser ud til at have været en af de få præstefamilier, der holdt fast 

ved en sand tilbedelse af Israels Gud, for Ezekiel fortæller selv ved en senere 
lejlighed, at han aldrig havde spist mad, der var forbudt i Moseloven, eller været 
rituelt uren (Ez 4:14). 

• Ezekiel var gift, og hans kone omtales som hans „øjnes lyst" (Ez 24:16). Vi hører 
ikke, om de havde børn. 

 

OM BOGEN 
• Af bogens 1,273 vers indeholder 821 af dem forudsigelser altså er hele 65% af 

bogen profetisk 
• Nøgle ord: Så skal I forstå, at jeg er Herren. (Ez 22:22; 37:14) 
• Nøgle vers: »Menneske, jeg stiller dig som vægter for Israels hus. Når du hører et 

ord fra min mund, skal du advare dem fra mig. (Ez 3:17) 
 
BOGENS OPDELING 

1) Ezekiels Kald     1-3 
2) Guds dom over Jerusalem    4-24 
3) Guds dom over nationerne    25-32 
4) Guds genoprettelse af det Jødiske rige   33-48 

• Dalen med de indtørrede knogler  36-37 
• Gog og Magog   38-39 
• Tusindårsriget   40-48 

 
KAPITEL 
1-24   Åbenbaret før Jerusalems belejring 
25-32   Åbenbaret under Jerusalems belejring 
33-48   Åbenbaret efter Jerusalems belejring 
 
FORHISTORIE 

697 f.Kr. Manasse bliver konge i Juda. (2Kong 21:1) 
 
681 f.Kr. Esajas bliver efter traditionen savede i to. (Heb 11:37?, 2Kong 21:1-17?)  
 
650 f.Kr. Manasse føres som fange til Babylon af Assyrerkongen, Ashurbanipal, fordi han 

deltog i dennes broders Shamash-shum-ukin oprør (652-648;. 2Krøn 33:10-11; 
Ezra 4:9-10. [Asnappar] )  

 
648 f.Kr. Manasse angrer og bliver frigivet (2Krøn 33:12-19) Manasse søn Amon får 

sønnen Josija. Profeten Jeremias bliver født.  
 
642 f.Kr. Manasse dør og Amon begynder sin to års regeringstid. (2Krøn. 33:20-25)  
 
640 f.Kr. Josija bliver konge over Juda som otteårig efter at hans far Amon var blevet 

dræbt ved en sammensværgelse og de sammensvorne var blevet henrettet af 
storbøderne. (2Kong 21:23-26; 2Krøn 33:25) Jeremias er også otte år gammel  

 
632 f.Kr. Josija kommer 16 år gammel, til personlig tro (2Krøn 34:3) Jeremias vokser op i 

Anatot, en præsteby i Benjamin, ca. 5 km nordnordøst for Jerusalem som var 
hjemsted for mange præster og profeter. (Jer 1:1; Jos 21:13- 18) 

 
628 f.Kr. Josija begynder 20 år gammel en kampagne mod afgudsdyrkelsen. De 

røgelsesaltre der blev brugt ved afgudsdyrkelsen, blev nedrevet, også Ashera-
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pælene og de udskårne og støbte gudebilleder blev ødelagt. Selv i nordriget , der 
nu lå øde hen (2Krøn 34:3-8) Profeten Daniel bliver født.  

 
627 f.Kr. Jeremias kaldes af Gud som profet til Juda og nationer. (Jer.1) Nabopalassar 

(Nebukadnesar's far) samler de kaldæiske stammer mod assyrerne. Assyrien 
sidste store konge, Ashurbanipal, dør.  

 
626 f.Kr. Skyterne (et aggressivt nomadefolk fra området nord og nordøst for Sortehavet) 

invadere Assyrien og svække hovedstad Nineve. Nineve havde 133 år før i år 759, 
omvende sig da Jonas havde prædiket for dem. (Jonas 3:1-10) Nu ville den falde 
til babylonierne. Nabopalassar driver assyrere ud af Babylon.  

 
625 f.Kr. Nabopalassar bliver konge af Babylon  
 
623 f.Kr. Josija der nu er 25 og har regeret i 18 år istandsætter templet (2Krøn 34:8) 

Præsten Hilkija finder bogen med Herrens lov, som var givet gennem Moses. 
(2Krøn 34:14) Hilkija betror statsskriveren Shafan dette fund, og denne læste 
højt for Josija af bogen efter at have forklaret ham hvordan istandsættelsen af 
templet skred frem. (2Krøn 24:15-18) Da Kong Josija hører Guds ord, flænger 
han sine klæder og befaler en delegation på fem mand at rådspørge Herren på 
hans og folkets vegne. De henvender sig til profetinden Hulda, der profeterer 
mod Juda (2Kong 22:11-20; 2Krøn 34:19-28;) April 14-21 Josija fejrer påsken 
for første gang og på en måde, som der ikke været holdt påske i al den tid, der 
havde været konger i Juda, ikke siden dengang dommerne dømte i Israel. (2Kong 
23:21-23) 

 
622 f.Kr. Josija forsøger at rense landet for afguddyrkelse. Ezekiel bliver født 
 
612 f.Kr. Babylon og Kong Nabopalassar bliver den nye verdensmagt efter han belejre og 

indtager Nineve Assyrrigets hovedstad. i henhold til Nahum's profeti i Nahum's 
Bog (Nah 1:1-3:19 som profeteret i 663-654 f.Kr.) 

 
609 f.Kr. Den Babylonske kronprins Nebukadnesar giver dødsstødet til Assyrien ved 

Karkemish. Den ægyptiske farao Neko leder sin hær mod nord for at komme 
assyrerne til undsætning. Kong Josiia af Juda forsøger tåbeligt at standse de 
ægyptiske styrker ved Megiddos dal men bliver dræbt under forsøget (2Krøn 
35:20-27) Farao Neko driver Generelt Nebukadnesar ud af Karkemish der bliver 
en egyptisk højborg.  

 
608 f.Kr. Storbønderne indsætter Josijas søn Joakaz der er 23 år som konge han 

regerede tre måneder i Jerusalem hvorefter Farao Neko tager ham til fange og 
indsætter hans 25 årige storbror Eljakim, hvis navn han ændrede til Jojakim 
som konge. Samtidig idømmer han Juda en stor bøde, på hundrede talenter sølv 
og en talent guld. (2Krøn 35:20–36:4; 2Kong 23:29-35) Jeremias er på dette 
tidspunkt 40, Daniel er 20 og Ezekiel er 14 år gammel.  

 
606-605 f.Kr. Et afgørende slag mellem Babylon og Egypten finder sted ved Karkemish. 

Babylonierne, anført af Nebukadnesar, tilføjer farao Nekos styrker et knusende 
nederlag og med dette slag blev er der gjort ende på Egyptens magtstilling i 
Mellemøsten. Nebukadnesar forfølger den flygtende Neko (Jer 46:2) August 16: 
Dør Nabopalassar, Nebukadnesar far, i Babylon. Nebukadnesar stopper 
forfølgelsen af Neko og vender tilbage til Babylon for at sikre sig sin position som 
den nye konge. Nebukadnesar bortfører medlemmer dels fra kongeslægten, dels 
fra de fornemme familier af jøder, fønikere, syrere, egyptere, og meget mere. (Dan 
1:1-4) Profeten Daniel er en af de fanger taget fra Jerusalem. Daniel er 23 år 
gammel.  
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604 f.Kr. Den Babylonske tilsynsmand fører Daniel, og hans tre venner Shadrak, Meshak 

og Abed-Nego frem for Kong Nebukadnesar der indsætter dem i hans tjeneste 
(Dan 1:14-20) Nebukadnesar har en drøm om statuen med hovedet af guld. 
Daniel kan som den eneste fortolke drømmen.  

 
603 f.Kr. kaldæiske, aramaiske, moabitiske og ammonitiske strejfskarer invadere Juda 

på samme tid som den hungersnød og tørke, der er nævnt i Jer. 14. (2Kong 
24:2-3)  

 
601 f.Kr. Egypten og Babylon mødes nær Gaza til kamp. Babylon sejre men lider store 

tab i slaget. Jojakim gør oprør, da han ser, at babylonerne må vende tilbage til 
Babylon for at opruste hæren. Jojakim stopper betale skat til Nebukadnesar 
efter at have betalt det tre gange siden 605. Mederen Dareios den kommende 
konge over kaldæernes rige bliver født.  

 
600 f.Kr. Nebukadnesar opholder sig i Babylon hele året genopruster hans hær.  
 
599 f.Kr. Kyros den kommen perserkonge bliver født. Nebukadnesar begynde at indsamle 

skat fra alle de lande, han havde invaderet, begyndende i Syrien 
 
598 f.Kr. Jojakim er tre år forsinket med hans babyloniske skat. Nebukadnesar invadere 

Juda for anden gang. Han fanger Jojakim (2Krøn 36:6) denne dør dog 3 måneder 
og 10 dage forud for Jerusalems belejring, hans døde krop smides uden for 
Jerusalems porte som en opfyldelse af Jeremias profeti (Jer 22:18-19). Jojakims 
søn Jojakin [Jekonja. Matt 1:11-12; Konja. Jer 22:24, 28] bliver konge i en alder 
af 18 år, han regerede tre måneder (2Kong 24:8). Jeremias profeterer om Jojakin 
at ingen af hans efterkommere skal tage sæde på Davids trone (Jer 22:24-30)  

 
597 f.Kr. Nebukadnesar belejrer for anden gang Jerusalem. Han fjerner Jojakin som 

konge og indsætter Josijas tredje søn, Sidkija, som konge i en alder af 21. I april 
drager Nebukadnesar tilbage til Babylon med 8000+ fanger, herunder Profeten 
Ezekiel og den unge konge Jojakin. (2Kong 24:10-15). Ezekiel kommer 25 år 
gammel til de landflygtige i Tel-Abib, ved floden Kebar. Her ville han arbejde 
sammen med dem de næste 5 år før Gud kalder ham til at være en profet i 
Babylon (Ez 3:15). Profeten Jeremias skriver et brev, kapitel 29, til de 
landflygtige i Babylon.  

 
596 f.Kr. Nebukadnesar begynder en 13 årig belejring af Tyrus. (Ez 26:2-21) 
 
594 f.Kr. Sidkija danner alliance med Edom, Moab, Ammon, Tyrus og Sidon for at gøre 

oprør mod Babylon (Jer 27:3) opmuntrede af falske profeter som Hananja (Jer 
28)  

 
593 f.Kr. Ezekiel får hans første syn og bliver indsat som profet af Gud den 5. juli 593. 

(Ez 1-3). Ezekiel er da 30, Jeremias er 55 og Daniel er 35 år gammel. Daniel har 
været i Babylon i 12 år og var allerede en anset mand (Ez 14:14,20; 28:3) 
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KAPITEL 1 

VERS 1: det tredivte år: da han blev 30, Jesus begynder sit virke som 30 Luk 3:23 
VERS 1: floden Kebar: naru Kabaru („Store Kanal“)? ca. 85 km sydøst for Babylon, 1300 

km fra Jerusalem 
VERS 3: kaldæernes land: Babylon, Kaldæer bliver med tiden en betegnelse af særlig 

gruppe „vismænd“ Dan 2:2,4 [stjernetyderne DA92] Dan 2:48 vs. Matt 2:1 
VERS 5: fire levende væsener: Keruber (Ez 10:15) keruberne og det lynende flammesværd 

til at vogte vejen til livets træ. (1Mose 3:24) Hærskarers Herre, ham som troner 
på keruberne (1Sam 4:4) Gud viser sig i en sky på sonedækket mellem de to 
keruber (2Mose 25:21-22; 3Mose 16:2) djævelen var den salvet kerub (Ez 28:10-19) 
Johannes fire levende væsener? (Åb 4:6-11)  

VERS 5: De lignede mennesker: ikke UFOer 
VERS 10: Deres ansigt: gudssønnerne og hedningerguder? (1Mose 6) 
VERS 12: Deres vinger rørte hinanden: dannede en firkant 
VERS 16: et hjul inden i hjulet: danner et kors 
VERS 18: fulde af øjne: Herrens øjne, der spejder ud over hele jorden (2Krøn 16:9; Ord 

15:3; Zak 4:10; Heb 4:13) 
VERS 26: der lignede og så ud som et menneske: et menneske på tronen, Jesus? (Heb 

1:8) Eller skabt i Guds Billede? (1Mose 1:26) 
VERS 28: stråleglans som regnbuen: tegn på pagten (1Mose 9:8-16) 
 
KAPITEL 2 

VERS 1: jeg vil tale til dig: Det, som var fra begyndelsen, det, som vi har hørt, det, som vi 
har set med vore øjne, det, som vi betragtede og vore hænder rørte ved: livets 
ord (1Joh 1:1) 

VERS 2: Ånden kom ind i mig; Sandhedens ånd… I kender den, for den bliver hos jer og 
skal være i jer. (Joh 14:16-17; Luk 24:49; Joh 14:26; 15:26; 16:7-16)  

VERS 6: Frygt ikke deres ord: Kæmp sammen med én sjæl for troen på evangeliet og ikke 
på nogen måde skræmmes af modstanderne; det er et tegn for dem på deres 
fortabelse, men på jeres frelse, og det tilmed fra Gud. (Fil 1:27-28) 

VERS 8: hør, hvad jeg taler til dig: lev i det, så alle kan se, at du gør fremskridt (1Tim 
4:14-16) vær forbilleder for hjorden (1Pet 5:3) Elsker I mig, så hold mine bud 
(Joh 14:15) Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere (Jak 1:22) 

 
KAPITEL 3 

VERS 3: sød som honning: Bitter sød bogrulle (Åb 10:8-11) 
VERS 6: ikke til de mange folk med fremmede sprog: og sådan er det også med de fleste 

af os, nogen der overvejer at blive Indremissionær? 
VERS 10: lægge dig på sinde: at huske sin bibel 
VERS 16-21: Vægtergerning: Derfor bevidner jeg for jer i dag, at jeg er uden skyld i 

nogens blod. (Apg 20:26; 18:6; Ez 33:2-9) 
1) Den ugudelige vil ikke høre og profeten advarer ham ikke — begge går fortabt.  
2) Profeten advarer, den ugudelige vil ikke omvende sig — han går fortabt, men 

profeten frelses.  
3) Den retfærdige falder i synd, profeten advarer ham ikke — begge går fortabt.  
4) Den retfærdige advares af profeten og tager mod advarslen — begge frelses. 

 
 
 


