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Prediking: 

1. 

Sjoe, u kan saamstem dat dit 'n aangrypende, selfs skokkende teksgedeelte is.  

Geraamtes wat met vleis en vel oorgetrek word.  Wat opstaan en rondloop, deel van 

'n groot menigte.  Nooit sou 'n mens dink dat daar ŉ teksgedeelte soos die in die 

Bybel is nie.   

Die visioen van Esegiël herinner ons aan gruwelflieks of rillers wat slegs hul onstaan 

kan hê aan die Weskus van Amerika. 

Tog moet ons versigtig wees om ons self nie vas te kyk teen die beelde wat Esegiël 

sien nie.  Ten spyte van die vreemdheid van die beelde wil die merkwaardige 

teksgedeelte vir ons 'n baie belangrike boodskap oordra.  'n Boodskap wat vir ons 

wat vanoggend hier sit, die kerk waarbinne ons ons geloof uitleef en die wêreld 

waarin ons leef netso relevant is soos vir die mense aan wie Esegiël hierdie 

boodskap moes oordra. 

2. 

Wat is dan die boodskap of tema van die teks vir vandag?  Is daar 'n boodskap te 

vind in die vreemde, surrealistiese visioen?  Waaroor gaan dit in Eseg. 37? 

In die verlede het baie mense uiteenlopende verklarings vir die teksgedeelte gegee.   

• Juis omdat dit so vreemd, so anders is, juis omdat dit verwys na die 

opstanding uit die dood, het mense gesê die teksgedeelte verwys na 

Christus se opstanding uit die dood.   

• Ander het weer aangevoer dat dit verwys na die einde van die wêreld 

wanneer die gelowiges uit hul grafte sal opstaan met die wederkoms. 



Ons moet baie versigtig wees om die verklarings te aanvaar.  Die rede hiervoor is 

omdat dié verduidelikings die konteks van die teksgedeelte vergeet.  Die teks is 

geskryf deur 'n spesifieke persoon, in spesifieke omstandighede met 'n 

spesifieke gehoor in gedagte.   

Wat is die boodskap dan wat Eseg. aan sy gehoor wil vertel?  Wat is die boodskap 

wat hy wil oordra aan die Israel wat op die oomblik in 'n vreemde land as balinge 

sit? 

• Broers en susters, dit gaan daaroor dat God 'n heilswil, ŉ droom, het vir 

hierdie wêreld en vir Sy volk wat in Ballingskap is.   

• Dit gaan daaroor dat God 'n plan het vir 'n wêreld waarin pyn en ellende ons 

alledaagse realiteit is.   

• Dit gaan daaroor gemeente dat God deur sy vrye keuse genadig is en besit 

neem van Sy volk, van 'n sondige wêreld, en so herstel bring waar daar 

voorheen slegs dooie gebeentes was.   

Die boodskap wat ons in Eseg. 37 kry is vir vandag broodnodig.  Al hoe meer 

mense word oorval met 'n gevoel van totale uitsigloosheid.  Magteloosheid, 

hopeloosheid en selfs Godverlatenheid is die emosies wat mense beleef as hulle die 

koerant oop maak of die nuus aan skakel. 

Selfs in ons eie kerk, die Hervormde kerk, ervaar ons verwarring. Ons vra of dit God 

se heilsplan is dat mense in die selfde kerk moet baklei en dat daar 'n moontlikheid 

van skeuring bestaan?   

Dit is ook die vrae wat ons in ons eie gemeente, daar by ons huise, by die werk of 

by die skool het. 

3. 

Die vraag of God 'n plan met die wêreld het, is een wat deur die mens reg deur die 

geskiedenis gevra is.  Reg deur die geskiedenis het daar goed gebeur wat die mens 

laat twyfel in God.  



Die soeke na God, na sy plan, na Sy wil vir die aarde het veral tot 'n hoogtepunt 

gekom net na die Tweede Wêreld Oorlog. 

Ook in hierdie tyd wanneer mense vergeet het hoe om te lag was die boodskap dat 

God 'n heilsplan vir Sy moeë en verslane wêreld het 'n troos. 

Dit kom pragtig na vore in 'n toespraak wat die Switserse teoloog Karel Barth in 

Amsterdam gelewer het.   

Die teoloog was gevra om direk na die Tweede Wêreld Oorlog in 'n verwoeste 

Amsterdam die openingsrede te lewer by 'n groot kerkvergadering.  Die tema van sy 

toespraak moes wees:  "Die chaos van die wêreld en die heilsplan van God". 

Hy het by die geleentheid sy toespraak begin deur te sê dat die tema van die 

toespraak heeltemal verkeerd geformuleer is:  'n Mens kan nie eers praat oor die 

chaos van die wêreld asof dit die primêre gegewe of feit is nie.  Nee.  Die orde moet 

omgedraai word.  Die belangrikste feit van die lewe is nie dat chaos heers nie, 

maar dat God in die eerste plek 'n plan het, 'n heilsplan vir die wêreld.  Dit is, 

genadiglik, die eerste en grootste werklikheid van ons lewe. 

Barth het egter nie net by die punt gestop nie.  Hy opper 'n tweede probleem.  Hy 

bespeur dat wanneer mense oor God se plan vir die wêreld praat en argumenteer, 

blyk dit iets te wees wat deur mense uitgevoer moet word.  Ook daarmee het hy 

probleme, het Barth gesê.  Daar word van mense verwag om te doen wat God 

alleen kan doen . 

Ons moet besef dat God nooit sy Godskap afgesê het nie.  Hy is steeds God ten 

spyte van die hartseer en leed wat mense aan mekaar doen.  Die mens moet, en 

kan genadiglik ook nie die rol van God oor neem nie.  Ons hoef nie Sy planne vir 

hom uit te voer nie.  Die sentrum, die kern van die evangelie is juis dan dat God 

selfs in die wêreld deur Christus en die Gees werk.  En God is steeds besig in 

die wêreld om Sy plan uit te voer. 

 

 



4. 

U kan op die punt maklik by u self wonder:  "Wat is die verband tussen die 

geskiedenis lessie van Barth en die 2de WO. en die visioen wat Eseg. gesien het?" 

Gemeente.  Op 'n ander manier is dit presies die selfde punt wat in Eseg. 37 

gemaak word.   

Israel bevind hulle self op die stadium in 'n situasie wat vir baie hopeloos en in 'n 

sekere sin godverlate was.  Die volk is, soos ons netnou gesê het, in Babilon, weg 

gevoer van hulle geliefde land as balinge, as slawe.   

Vers 11 verduidelik hul hartseer, hul wroeging met die lewe en veral met God baie 

duidelik.  Daar staan: "Ons bene is uitgedroog, ons het geen hoop meer nie, dit is 

klaar met ons". 

Met die woorde op Israel se lippe kom staan die Here voor Sy volk.  Hy bied vir hulle 

'n nuwe droom aan.  Die droom wat hy met hulle meedeel deur die profeet Esegiël is 

die van 'n dore vallei vol doodsbeendere wat opstaan en lewe kry. 

Vir die Israeliete sou die beeld, die visioen, duidelik wees.   

• Alles is nie verby nie.   

• Omdat God 'n plan het vir Sy wêreld, vir Sy mense, sal hy hulle nie in die 

steek laat nie.   

• God, nie die mens nie, wil en sal Israel laat herleef. 

5. 

Ook ons moet die boodskap hoor.   

• Die aangrypende boodskap is netso relevant vir ons soos dit vir die Israeliete 

was tydens hul Ballingskap.   

• Dit is netso belangrik vir ons wat vanoggend hier as wat dit was vir die gehoor 

wat Barth aangespreek net na die 2de W.O. In 'n tyd wat chaoties was, sonder 

orde. 



Ons hoef nie moed op te gee nie.  Ons mag nie moed opgee nie, want God het nog 

nie moed opgegee nie.  Soos hy 'n plan gehad het vir Israel, het Hy 'n plan vir ons, 

ons kerk en vir die siek wêreld waarbinne ons leef. 

Ons kan ook sekere daarvan wees dat God altyd die plan (herstel, versoening, die 

lewe) van hom uitvoer  -  ten alle kostes.  Ons kan maklik in die wete twyfel.  Tog 

hoef ons nie.  So gedetermineerd is God om Sy plan vir die wêreld uit te voer dat Hy 

selfs bereid was om Sy Seun se lewe daarvoor te gee... 

6. 

Gemeente.  Ons weet nou dat God deur die eeue heen, van die begin van tyd af, 'n 

plan met die wêreld het.  Van die begin van skepping af tot en met vandag, ten 

spyte van hartseer en ellende, oorloë en hongersnood, was God met die wêreld op 

pad na Sy einddoel toe.  

Die vraag wat egter onstaan, 'n vraag wat elkeen van ons moet beantwoord, is wat 

ons rol binne die heilsplan van God is?   

Daar is deesdae 'n tendens onder Christene, en ja selfs in ons eie kerk, om te dink 

dat God planne beraam en uitwerk, maar dat die mens, of die kerk, die plan 

van God moet uitvoer en voltrek.  Ons sien God amper as 'n argitek wat van 'n 

afstand af 'n plan opgetrek het, dit aan ons oorgegee het om uit te voer, en 

daarna Homself van die wêreld ontrek het. 

Broers en susters.  Is dit so? 

Gelukkig nie gemeente.  God "beplan" nie net sy planne nie.  Deur sy Woord en 

deur sy Gees voer Hy hulle self ook uit. 

In Eseg. 37 sien ons die aspek van God se heilsplan duidelik raak.  Die herstel van 

die beendere is nie van die mens se doen of late afhanklik nie.  God kondig 

eenvoudig, onvoorwaarlik aan dat die bene, met ander woorde Israel, herstel sal 

word.  Die bene het opsigself niks om aan God te bied nie, hulle kan deur 

goeie werke of deur wysheid in God se goeie boekies kom nie.  Nee, God is 



eenvoudig genadig.  Hy neem Israel eenvoudig aan as Sy eiendom.  Sonder dat 

hulle dit verdien herstel Hy sy mense. 

7. 

Dit is moeilik om te glo.  Dit is vir ons natuur, ons logika onbegryplik.  In 'n wêreld 

waar alles 'n prys het, waar daar altyd van jou verwag word om te betaal maak 

die gedagte van absolute genade nie vir ons sin nie. 

Ons dink baie keer, diep in ons binneste:  "die heil vra tog altyd na prestasie, iewers 

moet daar 'n voorwaarde wees".   

• Ons kan nie begryp dat herstel en versoening 'n geskenk is wat God aan die 

mens gee.   

• Ons kan nie begryp dat ons niks kan doen om dit te verdien nie. 

Ons kan, en wil dit baie keer nie glo nie, en tog is dit waar.  God voltrek Sy plan 

vir die wêreld sonder enige aandeel van die mens. 

En dit gemeente is die Evangelie.  Niks ander nie.  Die oorwinning van God se 

koninkryk, die voortgang van die heil, en die toekoms van Sy kerk hang op geen 

manier af van die mens en sy insette nie.  God voer self Sy plan vir die wêreld uit.  

Ons hoef nie die evangelie te dra nie.  God se evangelie, Sy wil vir die wêreld sorg 

vir homself. 

Dit moet ons ook onthou wanneer ons as kerk 'n onsekere toekoms inloop.  Die 

voortgang van die Hervormde kerk hang nie van ons af nie.   

8. 

Kan ons nou maar agteroor sit?  Beteken dit nou dat ons geen plek het nie, geen rol 

het om te speel nie?  

Ja en nee gemeente.  Ons het nie rol om te speel in die sin dat alles van ons afhang 

nie.  Definitief nie, en ons moet saamstem, gelukkig ook nie.   

Maar… as ons wil meegaan met God op sy weg, is ons welkom.  Om die waarheid 

te sê.  God wil graag hê dat ons sal saamgaan.  Hy brand om ons by Hom te hê.  



Hy sal alles gee, en trouens, in Sy Seun het Hy alles gegee, om ons almal saam 

met Hom te neem. 

Ons kan verseker weet dat God elkeen van ons uitnooi, Hy roep elkeen van ons, 

Hy pleit by elkeen van ons om saam met Hom te deel aan Sy plan vir die wêreld.  

Hierdie versoenings plan, hierdie herstelplan vir die wêreld. 

Waar begin ons om deel te wees van God se heilsplan, God se herstelplan vir die 

wêreld?   

Ek dink ons moet om ons kyk.   

• Sien jy ŉ dore aarde met mense wat soos geraamtes rond ploeter?  Hulle het 

geen sin of hoop nie.   

• Sien jy armes van vlees en van siel wat soos geraamtes deur die wêreld 

struikel en val?  Hoe tree jy op teenoor hulle?   

• Dit is God se wil dat die mense herstel word, liefde ervaar en hoop en sin tot 

hulle bestaan voeg.   

• Het jy ŉ rol om te speel in die proses?  Kan jy op een of ander wyse weer lewe 

bring deur jou voorbeeld en deur die liefde en barmhartigheid wat jy toon?  

Wat antwoord jy op die vrae? 

Mag Christus, en prys wat Hy reeds vir ons betaal het ons verseker van die plan.  

Mag ons die Gees toelaat om ons te lei op die weg wat God vir ons het, vir Sy kerk 

en vir die wêreld.  Mag ons saam met God op die weg loop en sy heilsplan van 

liefde en versoening op ons klein nietige wyse uitleef. 

Amen 


