
Jy is altyd

welkom



Votum

Ek stel my vertroue in die Here, 

ek vertrou op Hom, 

ek wag op die vervulling van sy woord. 

Ek wag op die Here 

meer as wat die wagte op die môre wag,

wagte op die môre. 

(Psalm 130:5-6)



Seëngroet

Wag op die Here, Israel (gemeente), 

want by die Here is daar troue liefde, 

by Hom is die verlossing seker. 

Hy alleen sal Israel (ons) verlos

van al sy sondes.

(Psalm 130:7-8)



Soos ’n wildsbok wat smag na water

smag my siel na U, o Heer.

U alleen is my hartsverlange

en ek bring aan U die eer.



U alleen is my bron van krag;

in u teenwoordigheid wil ek wag.

U alleen is my hartsverlange

en ek bring aan U die eer.



Al is U ook die Hemelkoning,

U’s my vriend, my broer, my Heer.

U verdien al my eer en liefde,

daarom buig ek voor U neer.



U alleen is my bron van krag;

in u teenwoordigheid wil ek wag.

U alleen is my hartsverlange

en ek bring aan U die eer.



Esegiël 47:1-12



Ek soek U, o God, my God,

ek dors na U, God.

Soos ’n land sonder water,

wil ek tot U nader

om by U te wees,

om by U te wees.

Flam 22



As ek saans aan U dink, my God,

oor U peins in die nag,

dan weet ek U help my,

U hand ondersteun my.

Ek wil naby U bly,

ek wil naby U bly.



Want U liefde is meer werd 

as die lewe,

daarom sal ek U vir altyd prys;

my hande ophef om u Naam te eer, 

want U is die Heer vir wie ons 

lewe, lewe, lewe. 





Esegiël 47:1-12



Agtergrond

• Geskryf vir ballinge en mense wat agtergebly het;

• Tydlyn: 597 - inval in Jerusalem – mense weggevoer;

• 586 - tempel vernietig - nog weggevoer

• 570-573 – 25 jaar - visioen (Esegiël 40-48)

• Die ballinge beleef hulle situasie as hopeloos

• Esegiël sien visioen in vallei en Jerusalem (tempel)

• God gaan sy volk “opwek” en sy tempel “herbou”



1. Die man met die meetstok het my teruggebring na die ingang van
die tempel toe. Toe sien ek daar kom water onder die tempel se
drumpel uit aan die oostekant. Die tempel het oos gekyk. Die water
het regs van die tempel weggeloop, suid van die altaar verby. 2. Die
man vat my toe by die noordpoort uit en om na die buitenste
oospoort toe. Daar syfer die water toe regs langs die poort uit.

3. Die man het oos gestap en met die maatlyn wat hy by hom gehad
het vyf honderd meter afgemeet van die oospoort af. Toe laat hy my
deur die water loop. Dit was enkeldiep. 4. Hy het nog vyf honderd
meter afgemeet en my deur die water laat loop. Dit was kniediep.
Hy het nog vyf honderd meter afgemeet en my deur die water laat
loop. Dit het tot by my heupe gekom.



5. Toe meet hy nog vyf honderd meter, maar toe was die water 'n
stroom waar ek nie kon deur nie. Die water was diep, sodat 'n
mens sou moes swem; dit was 'n stroom waar 'n mens nie deur
kon loop nie.

6. Die man sê toe vir my: “Sien jy dit, mens?” Hy laat my toe al
langs die stroom terugstap. 7. Terwyl ek so terugstap, sien ek daar
staan groot, hoë bome weerskante op die stroom se wal.

8. Die man het vir my gesê: “Hierdie water loop weg na die streek
oos toe en af na die Jordaanvallei toe waar dit in die Dooie See sal
inloop. Wanneer dit in die Dooie See inloop, sal die water van die
Dooie See vars word.



9. Waar die stroom ook kom, sal dit wemel van al die soorte diere
en sal daar baie vis wees. Die water loop af na die Dooie See toe
en sal die see vars maak. Waar die stroom kom, sal alles lewe. 10.
Daar sal vissers langs die Dooie See staan van En-Gedi af tot by En-
Eglajim. Dit sal 'n plek wees waar hulle nette droogmaak. Daar sal
net soveel soorte vis wees as in die Groot See, en net so baie. 11.
Net die water in die moerasse en kuile langs die Dooie See sal nie
vars word nie. Hulle moet sout bly. 12. Weerskante op die wal van
die stroom sal allerlei vrugtebome groei. Hulle blare sal nie verlep
nie en hulle vrugte sal nie opraak nie. Hulle sal elke maand dra,
want die stroom se water kom uit die heiligdom. Die vrugte sal
daar wees om te eet en die blare om genesing te bring.”



Daar is ‘n wêreld ander kant
ons wêreld daar buite…



Dit is in so wêreld dat Esegiël sy
profetiese boodskap van hoop bring



Hy wil weer sy plek
in hulle midde
herstel

“Ek wil hê jy moet
sien en ervaar

wie Ek is
en dat ek altyd

teenwoordig wil
wees (inspraak)”



“Ek wil ook hê jy moet
sien waarmee

Ek besig is
en die effek

wat dit op julle
lewens het.”



Gaan wys hulle
die prentjie! 



God wil herskeppend en lewegewend
teenwoordig

wees



God wil herskeppend en lewegewend
ook by ons

teenwoordig
wees



God se herskeppende en 
lewegewende werking

kring uit met verloop van tyd



530 meter1 060 meter1 590 meter2 120 meter



God se herskeppende en 
lewegewende werking

kring uit met verloop van tyd



God se herskeppende en 
lewegewende werking

kring uit met verloop van tyd

Ook vandag wil God dit waar maak!



God se lewegewende werking
het ‘n transformerende invloed



God se lewegewende werking
het ‘n transformerende invloed

Laat ons God nog toe om ons te verander?



God se lewegewende
werking is genesend
en lewegewend



Daar is ‘n wêreld ander kant
ons wêreld daar buite…



Waar God teenwoordig is, 

word alles tot nuwe lewe

gewek!



Strome van seën uit die hemel

gee God aan ons deur sy Gees.

Hy skenk die wedergeboorte,

maak van ons lewe ’n fees!



Strome van seën,

gee dit in oorvloed, o Heer,

dat ons kan groei en kan vrugdra,

daagliks kan leef tot u eer.



Strome van seën uit die hemel

kom van die Heilige Gees.

Hy wek geloof en bekering

dat ons sy kinders kan wees.



Strome van seën,

gee dit in oorvloed, o Heer,

dat ons kan groei en kan vrugdra,

daagliks kan leef tot u eer.



Strome van seën uit die hemel

kom van die Heilige Gees.

Hy kom vernuwe ons denke

om meer gehoorsaam te wees.



Strome van seën,

gee dit in oorvloed, o Heer,

dat ons kan groei en kan vrugdra,

daagliks kan leef tot u eer.



Seën

Wag op die Here, want by die Here is daar troue liefde, 

by Hom is die verlossing seker. 

Hy alleen sal ons verlos van al ond sondes.

Psalm 130:7-8

Die Here sal julle seën en beskerm;

Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees;

Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.



Strome van seën,

gee dit in oorvloed, o Heer,

dat ons kan groei en kan vrugdra,

daagliks kan leef tot u eer.


