
Voedsel vir die siel. 

Esegiël 2:1-3:3 – 5 November 2017 

Prediking  (sittend): 

1. 

Ons het vanoggend ŉ vreemde teks gelees.  Dit is ŉ teksgedeelte met vreemde 

beelde en dit vertel van ŉ tyd in Israel se geskiedenis wat vir ons onbekend is.   

 Indien ons so ŉ teks wil verstaan, indien ons die ryke boodskap wil ontdek 

moet ons egter eers kyk wat die konteks van die teks was.   

 Wat se geskiedenis sit agter die teksgedeelte?   

 Vir wie is die teksgedeelte geskryf, en onder watse omstandighede het die 

mense geleef? 

Op die stadium in Israel se geskiedenis bevind die volk hulself in 'n situasie wat baie 

Israeliete as Godverlate ervaar het.  Hulle was verslaan, moedeloos en daar was 

vir hulle geen hoop in sig nie. 

 Dit alles speel ses eeue voor die geboorte van Christus af.   

 In die jaar 587 is Jerusalem, die heilige stad, in sy geheel verwoes.   

 Baie mense is dood in die oorlog.   

 Hongersnood en siekte was gedurende die tydperk 'n alledaagse realiteit.   

Nadat hulle verower is, soos die gewoonte was gedurende daai tydperk, is hulle na 

Babel as slawe weggevoer.  Onder die bevel van die magtigste leier wat die 

Babiloniese ryk ooit gehad het  -  Nebukadneser  -  was Israel as ballinge van hulle 

geliefde land gedeporteer na land van pyn en hartseer . 

Uit dié tyd kom die bekende Psalm 137, waar die Psalmdigter sy smart voor die 

Here uitstort oor Jerusalem wat verwoes is.  Daar staan: 

"By die riviere van Babel, daar het ons gesit, en ons trane het gevloei as ons aan 

Jerusalem dink....... Hoe kan ons die lied van die Here sing in ŉ vreemde land?  As 

ek jou sou vergeet, Jerusalem, mag my regterhand verlam raak..." 



Die Psalm maak dit aan ons duidelik dat Israel nie net van uit ŉ politieke oogpunt 

alle hoop verloor het nie, maar ook in terme van hul geloof.  

"Hoe kan ons die lied van die Here sing in ŉ vreemde land". 

Alles waarop hulle hul verhouding met God gebou het, is daarmee heen.   

2. 

Vriende, vandag kan ons spekuleer hoekom Israel hulself in die posisie bevind.   

 Dit kon dalk wees dat God hul straf vir hul oortredings? 

 dalk het Hy hulle geloof gelouter? 

 Dalk het hulle dit oor hulle self gebring? 

 Dalk is daar nie ŉ antwoord nie. 

Hoe dit ook al sy – dit maak nie werklik saak hoekom hulle daar in Ballingskap is 

nie. 

Wat wel saak maak, gemeente, is hoe hulle leef en optree binne hul situasie.   

 Het hulle in die geloof volhard?   

 Het hulle in die geloof na God teruggedraai?   

 Het hulle geglo dat God redding sal bring, ŉ uitweg sal bied? 

 Het hulle hulself aan hulle geskiedenis en aan God verbind? 

3. 

Gemeente.  As ons na vanoggend se teksgedeelte kyk is die antwoord “Nee”.   

In die kort gedeelte word keer op keer gestel dat die Israeliete ŉ weerbarstige volk 

is.  Hulle is hardkoppig en hardnekkig.  Hulle is ŉ opstandige nasie. 

 Daar in Babel.  In die konsentrasie kampe langs die Kebarrevier volhard hulle 

in hul sonde.   

 Hulle keer nie terug na die Here toe nie.   



 In plaasvan om te onthou van al God se wonders, die uittog uit Egipte, die 

verbond wat met hulle gesluit is, vergeet hulle. 

 Hulle vergeet nie net nie broers en susters.   

 Nee, die Israeliete begin sommer om Baal te aanbid.  In die vreemde land 

het hulle die godsdiens en gebruike aangeneem van hul oorwinnaars.   

Israel het maar net voortgegaan in hul sondige en afvallige wyse. 

Soos voorheen was hulle ŉ weerbarstige volk.  Soos voorheen is hulle ontrou 

teenoor God. 

4. 

Vriende. 

Die wonderlike ding wat ons in die vreemde, maar vertroostende teksgedeelte 

ontdek, is dat God, ten spyte van Israel se afvalligheid, getrou bly.  God volg 

hulle tot by die riviere van Babel.   

 Daar in die konsentrasie kampe is Hy met hulle.   

 Hy hoor hulle klaagliedere, hul smartroepe.   

 Selfs wanneer Israel ander gode begin aanroep loop God ŉ pad saam met 

hulle.   

 Selfs wanneer Israel God blameer vir hulle “slawe gewaad”, is God getrou en 

liefdevol.   

 Hy draai nie Sy rug op hulle nie, God vergeet nie van Sy verbondskinders nie. 

Hoe doen Hy dit broers en susters?  Hoe maak God Sy stem en Sy wil aan die 

volk bekend?  Hoe loop Hy saam met hulle daar in ŉ vreemde land? 

Broers en susters.  God kies vir Hom ŉ profeet.  Genadiglik stuur Hy Esegiël 

om God se liefde aan hulle bekend te maak. 



God sê aan Esegiël:  “Mens, staan regop, ek wil met jou praat”.  “Mens ek stuur jou 

na die Israeliete toe, ŉ opstandige nasie wat teen My in opstand gekom het”.  “Jy 

moet vir hulle sê wat ek, die Here God, sê, of hulle luister of nie”. 

Hoe wonderlik is dit nie broers en susters, kinders?  Ten spyte van Israel se sonde 

en afvalligheid bly God liefdevol en getrou.  God stuur vir hulle ŉ profeet.   

5. 

Vanuit ons oogpunt klink dit bietjie onregverdig.  God vra van Esegiël om man 

alleen na die Ballinge toe te gaan.  Om met mense te gaan praat wat niks met hom 

of met God te doen wil hê nie.  Wat God in ŉ sekere sin blameer vir wat met hulle 

gebeur het. 

Die wonderlike gemeente is dat God, netsoos in die geval van Israel, ook liefdevol 

teenoor Esegiël is.  Alhoewel die mense nie na hom sal luister nie, dit selfs sal voel 

asof hy op dorings loop, op skerpioene sit, sal God hom bystaan.   

Broers en susters, nog meer as dit.  God sal hom nie net bystaan nie, maar God 

sal hom die krag en die vermoë gee om die taak te verrig.  God stuur nie 

Esegiël met leë hande na die Israeliete nie.  Nee! 

Hoe doen God dit?  Nou kom ons ter selfde tyd ook by die gedeelte in die teks 

wat so vreemd is.  God gee vir Esegiël ŉ boekrol om te eet. 

Wat bedoel die skrywer van Esegiël as hy dit pen?   

Om die beeld te begryp moet ons eers mooi verstaan wat die ou Jode geglo het 

oor kos en die eet daarvan.  Sonder om in te veel detail daarna te kyk het die Jode 

geglo dat wat jy eet bepaal wie jy is.  Daarom het die Jode van vandag nog soveel 

tradisies rondom kos wat aanvaarbaar is en wat nie aanvaarbaar is nie.  As jy op ŉ 

sekere wyse geëet het, het dit gewys dat jy ŉ Jood is.   

Met ander woorde:  Hulle het kos en die eet daarvan anders as ons verstaan.  Dit 

was nie maar net ŉ bron van energie nie.  Nee, kos het jou identiteit bepaal.  Dit 

het jou menswees beïnvloed.  Wat deur jou mond beweeg het jou tot in jou 

wese geraak. 



Gemeente, wat sê die wete vir ons as Esegiël ŉ boekrol eet wat volgens die kenners 

die Woord van God simboliseer.  Hier in die visioen eet Esegiël as’t ware die 

Bybel.   

Wat vertel dit ons oor die profeet en wat Hy nodig het om sy taak as profeet te 

verrig? 

6. 

Dit wys vir ons baie duidelik gemeente 

 dat Esegiël slegs die taak kan verrig indien hy die Woord van God sy eie 

maak. 

 Hy sal slegs die gevare en vernedering, die verwerping van sy eie 

landsgenote kan trotseer, indien die Woord van God, die evangelie, hom 

geheel en al deurspoel het. 

 Esegiël word nie na die Ballinge met swaard en skuld gestuur nie.  Nee, die 

wapenrusting wat hy uit God se hand ontvang is die Woord van God.   

Dit is egter nie genoeg dat Esegiël weet wat in die Bybel staan nie.  Nee, God se 

woord moet sy ganse wese en identiteit bepaal.  Daarsonder broers en susters 

sal hy nie die wysheid, insig en die krag hê om die ballinge te beryk nie.  Die woorde 

van God moet lewendig in sy hart wees. 

7. 

Wat is die boodskap van die aangrypende teksgedeelte?  Het dit vir jou en my iets 

te sê?  Ek dink so.  Ek dink daar is twee treffende boodskappe in die teks opgesluit. 

Eerstens moet ek en jy vandag verstaan dat Israel se verhaal ook maar jou en my 

verhaal is.  Dit is die verhaal van die kerk.  Dit is die verhaal van Suid-Afrika. 

Soos Israel beleef ons ook hoogtepunte.  Gedurende die tyd gaan alles goed, die 

lewe is ŉ sukses, dit maak sin vir ons. Gedurende die tyd is ons gelukkig en het ons 

hoop vir die toekoms.  Gedurende die tyd voel ons naby die Here, geseënd.  God 

voel soos ŉ liefdevolle Vader, ons Sy geliefde kinders.  Ons lewe in die beloofde 

land, die land van melk en heuning. 



Maar dan beleef ons ook laagtepunte.  Miskien is dit wat besig is om te gebeur in 

jou lewe?  Dalk ervaar die kerk regoor die wêreld op die oomblik ŉ laagtepunt?  Ek 

dink ons kan met sekerheid sê dat Suid-Afrika homself in ŉ laagtepunt bevind.  

Gedurende die tyd voel God vreemd vir ons, asof ons Hom nie meer ken nie.  

Gedurende die tyd voel ons ver van die Here.  Ons gaan self so ver deur te sê dat 

ons Godverlate is, ons is in vreemde onbekende land, ons is ballinge. 

Hier, in die laagtepunt, in hierdie vallei van doodskaduwee, 

 vergeet ons baie gou van die goeie tye.   

 Dan vergeet ons baie gou van God en Sy getrouheid, liefde en genade.  

 Dan gebeur dit dat ons ons rug op die Here draai.   

 Nes Israel kan ons op die oomblik as hardkoppig, weerbarstig, opstandig 

beskryf word. 

Maar gemeente.  Nes Israel se storie eindig ons verhaal nie hier nie.  Nes Israel bly 

die Here getrou teenoor elkeen van ons.  Die Here is getrou teenoor Sy kerk, ja 

selfs teenoor Suid-Afrika.  Die teks leer ons vandag dat die Here altyd met ons bly, 

saam met ons is, selfs ons dra, ten spyte van ons ongeloof, sonde, twyfel en ontrou. 

God stuur ŉ profeet vir Israel.   

Die Here stuur Jesus Christus vir jou en my, vir Sy kerk, vir Suid-Afrika en die 

ganse wêreld.  Hierin sien ons hoe groot Sy liefde is vir sy kinders. 

Dit is ŉ boodskap wat ons vertroos en versterk.   

8. 

Daar is egter ook ŉ tweede boodskap in die teksgedeelte opgesluit. 

Dit is só dat Israel se verhaal ook jou en my verhaal is.  Ons kan egter ŉ bietjie 

verder gaan:  Esegiël, die profeet, se verhaal is ook terselfdertyd my en jou verhaal. 

Die Here kom ook na elkeen van ons met die woorde:  Mens, staan op, ek stuur jou 

na Suid-Afrika, ŉ opstandige nasie.  Hulle is hardkoppig, weerbarstig, ontrou, hulle 



het hulle rug op die Here gedraai. Jy moet vir hulle sê wat die Here sê, jy moet 

getuig teenoor hulle, die evangelie aan hulle oordra.  

Nes Esegiël word elkeen van ons geroep deur die Here om te getuig teenoor die 

wêreld.  Ons moet die wêreld vertel waarvan ons oortuig is.  Ons, as gelowiges, as 

kerk, het soos Esegiël ŉ profetiese plig teenoor ons land. 

Net dalk is dit wat Maandag gebeur het.  Mense het opgestaan, soos Esegiël, en ŉ 

getuienis gelewer waarvan hulle oortuig is.  Hulle het aan die hand van swart klere 

en ŉ begrafnisstoet die woord van God aan Suid-Afrika gebring. 

Ja, soos in Esegiël se geval gaan ons landsgenote ons uitlag, dit gaan voel asof 

ons teen dorings stuit, op skerpioene sit.  Daar sal teenstand wees – dit was nog 

altyd so, dit sal altyd so wees. 

Tog hoor ons vandag, dat die Here ons in die taak bystaan.  Die Here stuur ons nie 

met leë hande na die wêreld nie.  Soos Esegiël kry ons die Woord van God as 

wapenrusting.  Nie wapens, of vuiste, of skelwoorde nie.  Nee, ons kry God se 

Woord, Sy evangelie, Sy openbaring.  Dit is egter nie genoeg om kennis van die 

Woord te hê nie.  Nee, ons moet die woord as’t ware eet en deel maak van ons 

menswees.  Die Woord van God moet ons wese, ons menswees bepaal. 

Die enigste wyse om ons getuienis teenoor die wêreld, teenoor Suid-Afrika te lewer, 

is aan die hand van God se Woord.   

 Die Woord versterk, gee moed, daarin vind ons deur die Gees ons krag.   

 Die Woord gee ons die woorde, bepaal ons houding en ingesteldheid.  

  Dit wys ons hoe Jesus Sy getuienis uitgeleef het.  Ontdek ons Jesus, en 

sien ons hoe Hy sy profetiese plig teenoor die wêreld uitleef, ondek ons hoe 

ons ons eie profetiese plig teenoor Suid-Afrika moet uitleef. 

Jesus het nie die roeping op een of twee dae uitgeleef nie – sy hele lewe wat ŉ 

getuienis.  Netso is dit nie iets wat ons net op ŉ Swart Maandag moet uitleef nie, 

maar elke dag.  Elke dag is ŉ geleentheid om jou roeping uit leef.  Mag God ons 

hierin help.  


