
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sewe Weke II: Entrepreneurs van Hoop…leef vanuit die Bron 
teks: Esegiël 47

 

Esegiël is nie net nog ‘n storie nie… Dit is nie 
een van die laagtepunte van die storie in die Ou 
Testament nie; dit is die laagste punt, asook 
die draaipunt.  Net om ons te herinner: Na God 
se kinders verlos is as slawe het ‘n nuwe nasie 
tot stand gekom het wat gegroei het in mag en 
invloed.  Jerusalem het ‘n groot stad geraak 
met die tempel as aanbiddingsplek en teken 
van God se teenwoordigheid.  Maar oor tyd 
heen het hulle verdeeld geraak en hul mag het 
begin gekrimp.  Hul aanbidding het 
oppervlakkig en selfgerig geraak. Die 
Noordelike ryk het geval deur Assirië, en 
Suidelike ryk is oorweldig deur Babilonië. 
Jerusalem is verwoes asook die tempel 
vernietig in 586vC. En die hele volk is 
weggevoer in ballingskap… Vir ‘n paar 
generasies lank het profete geworstel met wat 
nou presies eintlik gebeur het en hoekom.  Dit 
is vir hierdie mense en in hierdie tyd wat 
Esegiël geroep word as profeet om hoop vir 
mense te bring. 
 
Hoe doen Esegiël dit?   Hy gebruik ‘n prentjie 
wat vir sy hoorders bekend was.  By die 
Babiloniërs en Assiriërs was dit dikwels so dat 
die konings se paleise op heuwels gestaan het, 
met water wat ‘n kosmiese beeld van mag was 
wat vandaar gevloei het deur die paleistuine. 
In hulle tuine was daar plante en bome geplant 
van gebiede en streke wat hulle oorwin het en 
in hulle mag geneem het. En nou in hierdie 
donker tyd waar die tempel vernietig is (die 
plek van die teenwoordigheid van God), kom 
die beeld na Esegiël waar hy geneem word na  
 

 
die tempel. Van die troon vloei die water in al 
die verskillende rigtings en langs die water 
groei allerlei bome en plante. Die water wemel 
van vis en diere van alle plekke; dit maak selfs 
die Dooie See vol lewe!  In ‘n tyd van wanhoop 
kom sê God: Julle kyk vas in die magte en 
kragte van aardse konings en leiers, maar die 
een wat eintlik regeer, oor alles en almal is 
God.  Sien jy dit mens? 
 
Wat Esegiël hier ervaar is presies die 
teenoorgestelde van wat woestynbewoners 
ken; naamlik 'n rivierloop wat aanvanklik water 
mag hê, maar algaande al hoe swakker vloei en 
uiteindelik opdroog. Uiteindelik, na 2000 
meter, is dit te diep om deur te stap - as jy wil 
oorkant toe moet jy swem. 
 
Hierdie motief/beeld kom ook op ander 
plekke in die Bybel voor.  Ons sien iets daarvan 
in Gen 2 in die Paradys waar die rivier 
ontspring en vandaar in al die windritgings 
vloei – ‘n teken van die mag van God wat 
heers.  Ons sien ook die beeld in die laaste 
boek vd Bybel, nl Openbaring.  Johannes skryf 
in die tyd 70nC wanneer die tempel weer 
verwoes is (‘n tyd van Romeinse 
onderdrukking) en God se kinders sukkel om 
Christus se mag te sien.   Ook hier vloei die 
rivier met die water van die lewe vanuit die 
troon van God. Openb 22:1-5 
“Toe het die engel my die rivier met die water 
van die lewe gewys.  Dit is helder soos kristal en 
dit stroom uit uit die troon van God en van die 
Lam uit.  Die boom van die lewe…dra twaalf 
keer per jaar vrugte:  elke maand lewer hy sy 



 

 

vrugte.  Die blare van die boom bring genesing 
vir die nasies…” 
 
Baie jare later na hierdie profesie van Esegiël 
kry dit nuwe betekenis met die koms van Jesus. 
Die lewende water wat in die Ou Testament by 
die tempel uitloop, loop in die Nuwe 
Testament deur Jesus na ons toe. Hy noem 
Homself ook die Nuwe Tempel wat afgebreek 
sal word aan die kruis en na drie dae weer 
opgebou sal word. Deur Jesus breek die 
evangelie uit die tempel. 
 
Drie keer verwys die Evangelie volgens 
Johannes terug na Eseg 47: 1) in die storie van 
die moedelose vrou by die put lees ons van 
strome lewende water wat uit dorre, hooplose 
plekke ontspring (Joh 4).  2) In Joh 7:38 verklaar 
Jesus tydens die laaste dag van groot 
Loofhuttefees: “Laat dié wat dors is kom na 
my, en drink. Soos die Skrif sê: Strome lewende 
water sal uit sy binneste vloei…” 
Tydens hierdie fees  het die priester elke dag 'n 
fles water vanaf die Poel van Siloam na die 
tempel gedra en dit daar ten aanskoue van die 
volk op die altaar uitgegooi. Siloam is waar die 
Gihon-fontein uitgemond het – die 
belangrikste bron van water in Jersusalem. Dit 
het lewe moontlik gemaak in hierdie stad! Dit 
het die mense aan Eseg 47 herinner. Esegiël se 
profesie kry sy sy hoogste en finale vervulling 
in Christus. Hy is die ware tempel van God. Uit 
Hom vloei die lewe! 
 
Maar meer nog: Ons is nie net mense wat God 
se lig weerkaats nie; ons raak nou lewende 
tempels van Christus wat die bron vd lewe in 
ons dra en sy goedheid vloei (hopelik!)vanuit 
ons lewens. Want waar Christene is, verander 
die landskap  – vingerafdruk vir vingerafdruk, 
gebed vir gebed, goeie daad vir goeie daad, 
omgee vir omgee. Soos Jesus dit opsom in Matt 
5:6: “Geseënd is julle wat dors na geregtigheid, 
wat toelaat dat God se goedheid deur julle 
vloei, want julle sal versadig word.” 
 
As ek soms so luister hoe Christene praat, klink 
dit of hul hierdie teks so bietjie selfsugtig 
vertaal. Ons is nie damme nie, maar riviere van 

lewende water.  ‘n Dam moet keer; die walle 
moet die water laat opdam. Damme is groen, 
strome is helder. David Kinnaman praat van 
smelly Christians: ons raak groen as ons God se 
goedheid laat opdam.  Om so 'n rivier/fontein 
te wees beteken om nie die water op te dam 
vir onsself sodat dit vrot en nutteloos raak nie. 
Die lewe in oorvloed beteken nie oorvloed net 
vir my nie. Ons het duisende damme van 
lewende water rondom en in ons wat regstaan 
om te verander in riviere. Wat maak jy met wat 
jy ontvang…?   
 
Wanneer Jesus jou lewe oorneem, maak Hy 
ons lewende tempels waar ons binnekant 
vernuwe word, en vloei die lewende water uit 
ons vanuit die Bron.  Dan word ons God se 
landskapsargitekte. 
 
Ons kan vaskyk in die magte en die kragte en 
die meesleurende invloede van ons tyd 
(polities, ekonomies, ens) of ons kan kyk na die 
meesleurende mag van God se liefde en 
genade wat insluit en heelmaak en dien, wat 
lewe en genesing wil bring.  Van die troon van 
God se teenwoordigheid, vandag, nou,  vloei sy 
mag van liefde eers enkeldiep, dan kniediep, 
dan halflyf en dan word dit ‘n meesleurende 
stroom wat niemand kan keer nie.  “Sien jy dit 
mens?”   
 
Ons word ingenooi om meegesleur te word 
deur die genade van God: “We do not want 
merely to see beauty, though, God knows, even 
that is bounty enough.  We want something 
else which can hardly be put into words–to be 
united with the beauty we see, to pass into it, 
to receive it into ourselves, to bathe in the river 
of life, to become part of it.” C. S. Lewis 
 
Gaan ons kyk, of ons laat meesleur? Geen 
magte en kragte in hierdie gebroke wêreld, 
geen teenspoed of krisis, of die dood kan dit 
stuit nie. Die hede, en toekoms is God se 
geskenk aan ons. Mag die Here vir jou en my 
en ons geloofsgemeenskap die genade gee om 
dit raak te sien en deel te wees van hierdie 
meesleurende lewegewende water. 
 


