
Preek Sondag 11 November  2102 

Teks: Esegiël 43:1-7a , 47:1-12 

Tema: Lewende water. 

 

Inleiding: 

Die boek van Esegiël speel af in die grootste laagtepunt vir die volk van die Here in die Ou 

Testament- die tyd van hulle ballingskap na Babilon en die val van Jerusalem. Die inname 

van Jerusalem en die wegvoering van sy inwoners deur die Babiloniërs het in meer as een 

golf geskied en in die grootste en vernietigendste golf is Jerusalem in 597 v. C. totaal 

vernietig. Selfs die beroemde tempel van Salomo is afgebreek en al sy skatte geplunder en 

verwyder. Van die beroemdste simbole van Israel se geloof soos die ark van die verbond het 

waarskynlik ook hier van die toneel verdwyn.  

 

So vier jaar na sy wegvoering uit Jerusalem begin Esegiël as profeet optree vir sy mense in 

ballingskap in Babilon. Hy bedien mense wat in hierdie geweldige geestelike krisis verkeer. 

Die tempel, die simbool van hulle godsdiens het in ruïnes gelê. Boonop is geglo dat as 'n 

ander nasie jou oorwin, dit die bewys is dat hulle gode sterker as jou god of gode is. Veral 

omdat die tempel, daardie plek waar die ou Jode geglo het God se aardse staanplek is, 

waarheen jy gegaan het as jy in Sy teenwoordigheid wou kom, vernietig is, het dit vir hulle 

gelyk of die Babiloniese god Marduk sterker as hulle God Yahweh was. Boonop as die 

tempel nou God se aardse woonplek en die plek van Sy teenwoordigheid op aarde was en die 

tempel is vernietig, dan is God ook nie meer by hulle nie. Hy het Sy teenwoordigheid dan 

iewers anders geneem. 

 

Skriflesing: Eseg. 43:1-7a en 47:1-12. 

 

Esegiël praat hier met sy mense in die vorm van twee visioene. In die eerste in Esegiël 43 kyk 

hy die toekoms in, hy sien hierdie visioen van die Here, Sy magtige verskyning verlig die hele 

aarde, nie net vir Jerusalem of Israel nie. Ons lees hoe die magtige teenwoordigheid van die 

Here deur die oospoort na die tempel toe beweeg en die hele tempel vul. Dan hoor Esegiël 

God se stem uit die tempel met hierdie belangrike belofte: "Mens, dit is die plek waar ek My 

troon het, waar Ek vir altyd teenwoordig is tussen die Israeliete."  

 

In die tweede visioen in hoofstuk 47 word vir ons duidelik: hierdie is geen gewone tempel 

soos enige vorige wat Esegiël in sy visioene sien nie. Gewoonlik is God se teenwoordigheid 

nog altyd tot op daardie stadium as iets vas en staties daar binne in die tempel gesien en die 

volk moes na Jerusalem na die tempel toe te gaan om hulle offers te bring en daar in die 



teenwoordigheid van die Here te aanbid. Maar hier word die ou siening omgekeer. In die 

vorm van hierdie waterstroom gaan die genesende teenwoordigheid van die Here nou by die 

tempel uit na buite en stroom die land vol. 

 

Die stroom van lewende water: 

Eerstens sien ons hierdie stroom van water begin in die tempel en loop dan by die oospoort 

uit, daar waar Esegiel in sy visioen in hoofstuk 43 gesien het God die tempel kompleks 

binnegegaan het. Die stroom van lewende water kom direk van God se teenwoordigheid af en 

is teken van sy teenwoordigheid wat alles verander waar dit kom of hier in die beeld vloei. 

 

Ons sien vier keer word die diepte van die waterstroom gemeet. Iets verbasend en ongewoon 

gebeur hier. Water soos riviere is gewoonlik by hul oorsprong die sterkste en die stroom word 

swakker hoe verder die stroom van die oorsprong af weg beweeg. Die stroom van lewende 

water het egter hoe verder dit weggevloei het van sy oorsprong binne-in die tempel al hoe 

sterker geword. Dus die teenoorgestelde patroon van wat ons gewoonlik in die natuur aantref. 

Dis ook belangrik om te sien dat die stroom aanvanklik so is dat Esegiël daarin kan loop en sy 

liggaam dus daarin kan beheer. Maar later is die stroom van water so sterk dat hy daarin moet 

swem, dat hy hom eintlik aan die stroom moet oorgee sodat die stroom hom kan dra. 

 

 

Waarheen vloei hierdie stroom van lewende water?  

Die stroom van lewende water vloei na die rigting van die Dooie See toe. Op pad na die 

Dooie See toe is redelike woestyngebied en dit verander dus die gelaat van dooie land en 

dooie see. Die Dooie See is in 'n kom sowat 1300voet, so 400m onder seevlak en is bekend as 

die laagste plek op aarde onder seevlak. Hy kry sy naam van Dooie See omdat niks letterlik in 

sy water kan leef nie. Visse wat uit die Jordaanrivier daarin beland, vrek dadelik. Selfs nie 

krappe of mossels of korale kan daarin leef nie. Die Dooie See se bekendste kenmerk is dat 

dit geen uitloop het nie. Die watervlakke bly konstant omdat verdamping so hoog is in 

daardie dodelik warm kom waarin dit lê. En omdat verdamping so geweldig hoog is, is die 

soutinhoud van die Dooie See ontsaglik veel meer as wat ons in gewone oseane vind. In 

daardie hoë soutinhoud kan niks leef nie. 

 

Wat bring hierdie stroom van lewende water? 

Die stroom bring lewe- water is in die Ou Testament simbool van lewe en van die Here se 

seën. Dit bring kos- volop diere in die gebied waar woestyn was en volop vis in die Dooie 

See. Nogal 'n beeld vir mense wat al geleer het in die Dooie See kan niks leef nie. Aan die 

walle van die lewende waterstroom sal vrugtebome groei wie se vrugte nie sal opraak nie en 



wie se blare genesing sal bring. Die lewende waterstroom bring dus voedsel en genesing vir 

die wêreld waardeur dit vloei. 

 

Voordat ons bietjie kyk hoe hierdie beeld van die lewende waterstroom by jou en my lewe en 

die lewe van die kerk uitkom, moet ons net 'n oomblik stil staan en kyk hoe dit aansluit by 

Jesus se bediening en wat Hy kom doen het. Die pad loop tog van die Ou Testament deur 

Jesus na jou en my lewe toe. 

 

Jesus se bediening en lewende water:  

God se ingryping in die wereld het telkens in die Bybel hierdie elemente van reiniging, 

genesing en herskepping. Dit is ook die perspektief van die Nuwe Testament. Die bloed van 

Jesus reinig, genees en herskep die lewens van mense soos wat rivier van lewe in Esegiel dit 

doen. Jesus se sterwe, maar ook sy hele bediening op aarde was gerig op lewe bring. Dink 

maar hier aan Johannes 10:10: Ek het gekom sodat julle lewe kan he en dit in oorvloed. 

 

In die verhaal van Jesus en die Samaritaanse vrou vra Jesus haar by die put van Sigar om vir 

hom water te gee. Sy is verbaas dat 'n Jood haar, 'n Samaritaanse vrou vra vir water om te 

drink. Jesus antwoord haar: As jy geweet het wat God gee, en wie dit is wat vir jou sê, Gee 

My 'n bietjie water om te drink, sou  jy Hom gevra het en Hy sou jou lewende water gegee 

het. En hoor ons bietjie later Jesus se beroemde woorde aan hierdie vrou: Elkeen wat van die 

water van hierdie put drink, sal weer dors kry, maar wie van die water drink wat Ek hom sal 

gee, sal in alle ewigheid nooit weer dors kry nie. Nee, die water wat Ek hom sal gee sal in 

hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. 

 

Dan lees ons ook in Johannes 7 waar Jesus met mense praat ten tyde van die Joodse 

Loofhuttefees waar water simbolies uitgestort is. Hierdie wateruitstort-seremonie van die 

Loofhuttefees is in Jesus se dag alreeds deur baie in Joodse kringe beskou as simbolies van 

die uitstorting van die Heilige Gees in die tyd van die Messias. Rondom die Loofhuttefees en 

hierdie seremonie is Jesus aan die woord as Hy uitroep: As iemand dors het, laat hy na My toe 

kom en drink! Met die een wat in My glo is dit soos die Skrif sê: Strome lewende water sal uit 

sy binneste vloei. Hiermee het hy na die Gees verwys, want die mense wat tot geloof in Hom 

kom, sou die Gees ontvang. 

 

Jesus voorsien aan mense kos, brood en vis in die woestyngebied tydens sy bediening. Ons 

kan oor en oor lees hoe hy mense genees het. In Lukas 9 val die twee byvoorbeeld saam: Hy 

het met die mense gepraat oor die koninkryk van die hemel en die wat genesing nodig gehad 



het, het Hy gesond gemaak. En toe dit laat raak, het Hy gesien die mense is honger en het van 

twee visse en vyf brode die hele skare gevoed.  

 

Die lewende water wat in die Ou Testament by die tempel, die simbool van God se 

teenwoordigheid uitloop, loop in die Nuwe Testament deur Jesus na mense toe. Hy noem 

Homself ook die Nuwe Tempel wat afgebreek sal word aan die kruis en na drie dae weer 

opgebou sal word. Soos mense in die Ou Testament geglo het alleen deur die Joodse tempel 

kan jy by God uitkom, glo ons as mense van die Nuwe Testament dat jy alleen deur Jesus by 

God kan uitkom. Hy is die enigste Weg na God toe. 

 

Ons en die lewende water: 

Maar soos ons in Johannes 7 sien, pas Jesus die tempelbegrip al klaar op ons as Sy kinders 

toe. Die lewende water vloei nou nie meer uit die Joodse tempel uit nie, of uit Hom Jesus 

alleen as die bron van die water wat ewige lewe gee nie. Nou hoor ons dat as ons aan Jesus 

behoort, ons die Heilige Gees ontvang het en dat hierdie strome van lewende water uit ons, uit 

jou en my lewe en die kerk se lewe na buite vloei. Daarom skryf Paulus twee maal dat ek en 

jy as kinders van die Here en die kerk die tempel van God is omdat die Heilige Gees binne-in 

ons woon. Gaan kyk maar in 1 Kor. 3 en 6. Ons lewens is die tempels waaruit die lewende 

water moet vloei om geestelike voedsel en genesing vir mense en die wêreld om ons te bring. 

Ons is deur God daargestel as lewende tempels om mense op te bou en vir hulle genesing te 

bring. Daar is genoeg dinge wat mense afbreek en verinneweer- ek en jy en die kerk is deur 

God daargestel om vir mense goeie nuus te wees en te bring. Die wêreld is stukkend. Ons is 

God se pleisters vir sy  seer en sy wonde. Ons kan net hierdie pleisters vir mense se seer wees 

en mense opbou en vir hulle lewende water wees omdat God deur Sy Gees in ons woon. Ons 

kan dit nooit in eie krag wees nie. 

 

Ek dink ook aan die lewende stroom wat so diep is dat Esegiel later daarin moes swem. As 

ons as kinders van die Here en as Sy kerk regtig oorgee aan Hom lewe, gaan ons die lewende 

water nie langer kan beheer nie- ons sal deur die Gees meegesleur word na plekke wat ons nie 

verwag het nie en mense moet gaan bedien wat dalk nie oorspronklik op ons agenda was nie. 

Ons voel veilig as ons die planne maak wat vir ons reg lyk en waarvoor ons kans sien en dan 

die Gees met ons saam neem. Sal ons saam gaan as die Gees ons die diep water invat waar Hy 

voor gaan met Sy planne vir ons en ons Hom moet vertrou en volg? 

  

Ek dink ook aan die Dooie See wat so dood is omdat hy geen uitloop het nie. Die lewende 

water moet deur jou en my lewe vloei na buite anders is ons soos die Dooie See dood. Die 

lewende water wil volgens Sy aard wegvloei van jouself af.  Dit gee jou nuwe lewe, maar dit 



wil ook nuwe lewe en hoop om jou bring. Onthou waarna die water in Esegiel 47 gevloei het- 

uit die tempel daar na waar daar nood was- waar dit woestyn was en droog was en dood was. 

Hoe kan ons werklik vir die Here lewende water wees as ons die water maar net hier tussen 

ons as kinders van die Here wil laat vloei? Maar net mekaar opbou en bemoedig en vertroos 

met die lewende water? Daar is so baie mense wat buite die kerk staan, plekke in ons dorp 

waar dit droog en dood en woestyn is- as ons die Gees wil volg, gaan Hy ons na daardie 

mense en plekke toe ook wil neem. 

 

As kinders van die Here hoef ek en jy nie die lewende water te maak nie. In Esegiel het dit 

vanuit God se teenwoordigheid uit die tempel gevloei na buite. Dit kan alleen ook uit jou en 

my lewe vloei omdat God se teenwoordigheid, Sy Heilige Gees binne-in ons woon en werk. 

Ons moet net oop kanale vir die vloei van die lewend water wees. En om oop kanale vir die 

lewende water te wees moet ons eenvoudig in die stroom bly- dit beteken in n lewende 

verhouding met die Een wat die lewende water maak. Lewende water wil ek se word in die 

hemel gebottel maar op aarde uitgedeel. En ek en jy en ons saam as kerk van die Here is die 

verspreidingsagtente daarvan. 

 

Een van die Gereformeerde Gemeentes in die Kaap se jaartema in 2010 was strome lewende 

water. Hule het toe drie aktiwiteit identifiseer rondom hierdie lewende water tema: kom, drink 

en vloei. Ons kom Sondae of in die kleingroep bymekar om saam te drink van die lewende 

water en mekaar op te bou en te versterk. Sodat die lewende water die res van die week deur 

ons kan vloei na buite. Ons is tog nie geroep om damme van dooie water te wees nie. Ons 

lewens is die uitvloeiplekke, die kanale vir die lewende water. Here laat ons nie vloei waar 

ons wil nie. Dan is ons in ons eie stroom. Maar Here, laat ons vloei waar ons moet. In U 

stroom. Waar U ons wil neem en gebruik. 

Amen. 


