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- IES: DE PRIIS VAN
N6 ORZAAMHEID

In deze reeks van rheologische orrikels belichr Raymond R. Hausoul
relkens een rheologisch vroogsruk (TV) dor opgekomen is vonuir
onze ECV-gemeenren. Deze keer gear her over de prijs van enge-
hoorzoomheid in Ezechiel 3:17-18.

,Mensenzoon, ols wochrposr geef ik jou oon Isroéls
huisgezin; zul je uir mijn mond een woord doen ho-
ren, woorschuw hen don von mijnenrwege!- wonneer
ik ror de boosdoener zeg: ,srerven, jo srewen zul je‘,
en jij zou hem nier woorschuwen, nier spreken om een
boosdoener re woorschuwen voor zijn boze weg, om
hem in Ieven re houden,- don zol die boosdoener om
zijn onrechr srerven moor zol ik zijn bloed uirjouw hond
opeisen‘ (Ez3;17-18; NB).

\/eronrrusrende verzen. Ezechiel wordr in dir hoofdsrulr
duidelijk gewezen op de veronrwoordelijlrheid von zijn
rook ols wochrer over her huis \/on lsroel. Deze woorden
worden twee keer door God regen Ezechiel uirgesproken
(Ez3;17-19; 33:7-9). Als profeer en spreekbuis von God
moer hij de volledige boodschop die God hem geefr ver-
Irondigen. Als hij dor nier doer, zondigr hij regenover God
en is hij srrofboor. Die srrof is bi] Ezechiel zeer groor: her
bloed von de goddeloze die in ongerechrigheid srerfr, zol
von Ezechiels hond geeisr Worden. Een wochrer moer im-
mers op wochr sroon en bescherming bieden (2Sm16;24-
27; 2|<n9;17-20; vgl. Js5o:10; Jro:17). Ezechiel moesr
doorom gehoorzoom zijn eon God Woord. Hij werd voor
zijn boodschop veronrwoordelijlr gesreld door God, ols hij
zou zwijgen zou hij gezien Worden ols de moordenoor
\/on dir vollr. God zou dor \/on zijn bloed eisen. Doorbij
hoeven we nier mereen eroon re denlren dor Ezechiel
voor eeuwig verloren zou goon (vgl. E218) \>/el Irunnen
we doorbij denlren dor Ezechiél don lichomelijlr zielr zou
Worden of zou srerven (vgl. Gn9:5-6; E2320).
Bij oproepen ror meer verlrondiging von her evongelie
wordr dir vers voolr re pos en re onpos genoemd. Door-
bij wordr don gewezen op de veronhr/oordelijkheid von
de chrisren om her evongelie don de goddelozen re
brengen. Her probleem hierbij is echrer dor er roch een
groor verschil is russen Ezechiel die ols wochrer over her
huis lsroel wordr oongesreld en her gemeenrelid die ols
boodschopper gezonden wordr noor olle volkeren (vgl.
Ez(3;o). ledere chrisren is immers een herour \/on de Ko-
ning, moor nier iedere chrisren is een wochrer. Als we ol
een porollel willen moken mer her Nieuwe Tesromenr,
lrunnen we berer Ezechiél vergelijken mer een gemeen~
relid die door God ols opziener (of oudsre) over de ge-
meenre is oongesreld en de goddeloze in zijn gemeenre
moer woorschuwen. Op dezelfde monier moer Ezechiel
ols wochrer op wochr sroon en door zijn verlrondiging her

volk beschermen voor de vreselijlre gevolgen von hun
doden. En op dezelfde wijze Iron Poulus lorer don de
oudsre von Efeze zeggen dor hij rein is von olle bloed,
omdor hij nier heefr nogeloren hun de rood von God re
verlrondigen (Hd20:25-28). Doorbij goor her nier om
her zoligmokende evongelie, moor de prediking over
de juisre wondel in Gods Koninlrrijk. De oudsren Woren
immers 0| enige rijd chrisren en kenden her evdngelie.
Poulus moesr hun echrer rroinen ols opzieners (wochrers)
over de gemeenre, zodor ze de goddeloosheid uir her
gemeenre zouden wegdoen (Hd20;28-(31).
Aon de ondere lronr loren deze woorden oolr zien hoe-
veel veronrwoordelijkheid God roelrenr ooh zijn bood-
schoppers. Ondonks dor Hi] wisr dor de mensen sowieso
nier zouden luisreren ncror Ezechiel, srelr hij de profeer
roch rer veronrwoording (Ez3;7). Als we een prokrische
roepossing vonuir dir vers noor de gemeenre von ven-
doog willen molren, Iijlrr her me doorom her besre om
op deze veronrwoordelijkheid die iedere gelovige heefr
re wijzen. We zijn \/eronrwoordelijlr voor onze doden, en
doorbij hoorr nier olleen her verlrondigen \/on her evan-
gelie, moor ook onze omgong mer medegelovigen, de
monier woorop we onderen vermdnen, de bereidheid
regenover God erc. Ons hele Ieven zol doorom uirein-
delijlr voor Jezus Chrisrus lromen re sroon en beoordeeld
Worden (nier ‘veroordee|d'!); ‘Wonr wij moeren ollen
voor de rechrersroel \/on Chrisrus verschijnen, zodor ieder
von ons lrrijgr wor hij verdienr voor WOT hij in zijn Ieven
heefr gedoon, of her nu goed is of slechr' (2I<o5:10). Op
dor momenr zol openboor Worden hoe we ols chrisrenen
gewondeld hebben en zol blijken of dorgene wor we in
ons Ieven gedoon hebben, verbrondr of verheerlijkr zol
Worden (1|<o3:12-15). ‘Dwoolr nier; God loor nier mer
zich sporren; wonr ol wor een mens zooir, dor zol hij oolr
oogsren; wont wie zooir in de olrlser \/on zijn eigen vlees
zol er verderf \/on oogsren, moor wie zooir in de olrker
von de Geesr zol \/on de Geesr eeuwig Ieven oogsren;
Ioren wij in goed-doen nier versloppen; re gelegener rijd
immers zullen wij oogsren ols we nier verflouwen. Loren
we doorom don zolong wij rijd hebben goede werken
doen don ollen, moor her meesr oon de huisgenoren
des geloofs!' (Glo;7-10).
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