
Ezekiels Bog II 

Noter Samler og redigeret af Nicki Andersen 1 

 
 
KAPITEL 23 

VERS 2: døtre af samme mor: Den samlet nation Israel 
VERS 3: De horede i Egypten: afgudsdyrkelse = en rod, der sætter gift eller malurt som 

frugt (5Mose 29:16-20) bukketroldene (3Mose 17:7) det, der ofres, ofres til 
dæmoner (1Kor 10:19-20) Om Israels hor i Egypten se også: Ez 20:8; Jos 
24:14. 

VERS 4: Ohola og Oholiba: nord og sydrigets hovedstæder, Ohola/Samaria, Heb: hendes 
telt i hende, [Jeroboams guldkalve i Betel mod syd og Dan mod nord – 1Kong 
12:26-33] Oholiba/Jerusalem. Heb: mit telt i hende 

VERS 5: der var gift med mig: For din skaber tager dig til hustru (Es 54:5) Han fandt det 
i ørkenlandet, i den tomme, hylende ødemark; han kredsede om det, holdt øje 
med det, passede på det som sin øjesten. (5Mose 32:10) Jeg fandt Israel som 
druer i ørkenen (Hos 9:10) 

VERS 5: efter assyrerne: afgudsdyrkelse kan også være politiske alliancer; Du horede 
med dine naboer egypterne med deres store lem; du horede og horede og 
krænkede mig. (Ez 16:26) f.eks. kong Menahem (Regent ca. 752-742) der 
betalte den Assyriske kong Pul (Tiglat-Pileser III) 1000 talenter sølv (ca. 40 mio. 
kr.) for at han skulle støtte ham og sikre ham kongemagten. Det klarede 
Israels kong Menahem ved at pålægge alle velstående undersåtter en skat på 
50 sekel sølv [Eftersom der gik 3000 sekel på en talent, må Menahem have 
indkasseret skat af omkring 60.000 personer.] (2Kong 15:19-20) 

VERS 9: derfor gav jeg hende i hænderne på hendes elskere: Den store skøge og dyret (Åb 
17; særlig v. 2 & 16)? 

VERS 10: hendes sønner og døtre tog de: byens indbyggere blev ført i eksil (2Kong 17) 
VERS 10: hende selv dræbte de med sværd: byen selv blev ødelagt 
VERS 17: brød med dem: Jerusalem brød alliancen med babylonerne. Den sidste del af 

Juda riges historie var præget af gentagne oprør mod Babylon; f.eks. under 
kong Jojakim (2Kong 24:1) og igen under kong Sidkija, (2Kong 25:1). Vi kan 
aldrig bare bryde med synden der er altid konsekvenser  

VERS 18: jeg brød med hende: den sørgelige konsekvens  
VERS 20: Ja det er så grunden til at Ezekiel aldrig er blevet filmatiseret  
VERS 21: Du længtes efter din skamløse ungdom: vs. Jeg længes efter dig, Herre (Sl 

25:1) vi må gøre os klart at vores ungdom kommer til at præge vores liv - Gud, 
du har belært mig fra min ungdom, og jeg beretter stadig om dine undere (Sl 
71:17) Når man forvænner sin træl fra hans ungdom, ender han med at blive 
opsætsig. (Ord 29:21) 

VERS 22: Pekod, Shoa og Koa: Stammer og folk, der var indlemmet i babylonerkongens 
rige og repræsenteret i hans hær. Babylon havde overtaget væsentlige dele af 
det gamle assyriske rige. Da kong Nabopalassar havde indtaget Nineve 
Assyrrigets hovedstad i 612 F.Kr. 

VERS 25: min skinsyge: Guds ægteskab/pagt med Israel betyder, at han ikke tåler, at 
Israel indgår i et forhold til nogen anden. - Du må ikke tilbede nogen anden 
gud, for »Lidenskabelig« er Herrens navn, for han er en lidenskabelig Gud. 
(2Mose 34:14) 

VERS 26: tager dine prægtige smykker: Jerusalem blev udplyndret (kar af guld og sølv; 
Dan 5:2)  

VERS 28: dem, du hader: når synden bliver set for hvad den er, vækker den altid afsky - 
For jeg forstår ikke mine handlinger. Det, jeg vil, det gør jeg ikke, og det, jeg 
hader, det gør jeg. (Rom 7:15) 

VERS 31: hendes bæger: bæger er ofte et symbol på Guds velsignelse (Sl 23:5) eller dom 
(Es 51:17) - »Min fader, hvis det er muligt, så lad dette bæger gå mig forbi. Dog, 
ikke som jeg vil, men som du vil.« (Matt 26:39) 
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VERS 39: går de samme dag ind i min helligdom: Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten 
hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den 
anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. (Matt 6:24) I kan ikke drikke 
både af Herrens bæger og af dæmonernes bæger. I kan ikke have del både i 
Herrens bord og i dæmonernes bord. (1Kor 10:21) 

VERS 41: min røgelse og min olie stillede du frem på det: hvad bruger du Herrens gave 
til? 

VERS 48: så alle kvinder bliver advaret: et billede på andre hovedstæder eller folkeslag; - 
Nu er jeg begyndt at handle ondt mod den by, mit navn er udråbt over; skulle I 
da gå fri? I går ikke fri, for jeg nedkalder sværdet over alle, der bor på jorden,« 
siger Hærskarers Herre. (v29; Guds vredes bæger til alle kongerigerne på 
jorden. Jer 25:15-38) 

 
 

HVEM ER TYRUS KONGE?: 

� var i Eden, i gudshaven (v13) 
� var en salvet kerub (v14) 
� på det hellige gudebjerg (v14) 
� var udadlelig i din færd (v15) 

 

 

KAPITEL 28:12-19: TYRUS KONGE? 

VERS 12: Tyrus' konge: Tyrus konge [Heb. Melek] vs. Tyrus fyrste [Heb. Nagid] (v1) 
magten bag tronen? – Tyrus hersker var på dette tidspunkt kong Ethbaal III 
(590-572 f.Kr.) – Daniel får et ord fra Herren og gået i bøn for at forstå det (Dan 
10:1) 24 dage senere kommer svaret (Dan 10:4) Perserriget fyrste, Grækenland 
fyrste og Mikael Israels fyrste [Heb. Sar] (Dan 10:12-21) 

VERS 13: udhamret og dekoreret kunstarbejde….: dine Trommer og dine Piber vare til 
Tjeneste hos dig, de vare beredte paa den Dag, du blev skabt. (DA1819) 

VERS 14: du vandrede blandt funklende sten: En dag kom gudssønnerne og trådte frem 
for Herren; blandt dem var også Satan. (Job 1-2) 

VERS 15: til der blev fundet uret hos dig: Israels spottesang over Babylons konge (igen et 
skift, til magten bag tronen? Es 14:9-20) 

VERS 16: Så forstødte jeg dig fra gudebjerget: Og der blev krig i himlen (Åb 12:7-10; Luk 
10:18?) 

VERS 19: du er borte for evigt: Og Djævelen, som forførte dem, blev styrtet i søen af ild og 
svovl (Åb 20:7-10) 

 
 
 
 
 
 
 


