
Jy is altyd
welkom



Ds.: Kom, Skepper-Gees, en waai deur ons
gebroke wêreld.
G: Kom, Skepper-Gees, en bring nuwe lewe
vir ons wêreld.
Ds.: Kom, Skepper-Gees, en waai deur ons
gebroke lewe.
G: Kom, Skepper-Gees, en bring vir ons
nuwe lewe.



Wonderbare Koning,

Heerser oor u skepping,

ons bring U ons lofgesange.

Deur u goedheid, Vader,



L 197:1 (vervolg)

kan ons tot U nader -

U's ons diepste hartsverlange.

Laat die lied wat ons bied,

opstyg na u woning,

wonderbare Koning!



L 197:2

Loof Hom, hemelboë!

Loof Hom, berge en dale!

Daar's geen einde aan sy werke.

Loof, my siel, die Here!

Bring Hom dank en ere!



L 197:2 (vervolg)

Hy is die onmeetlik' sterke.

Hef omhoog hart en oog!

Wie kan ooit op aarde,

Heer, U prys na waarde?



Esegiël 43:1-12



Gees van God wat in my woon,

breek die Woord vir my.

Gees van God wat in my woon,

kom en heilig my.

Troos my, sterk my, leer my, lei my.

Gees van God, kom heilig my -

breek die Woord vir my.



L 442:2

Gees van God wat lewend maak,

vul my meer en meer.

Gees van God wat lewend maak,

vorm my tot u eer.

Troos my, sterk my, leer my, lei my.

Gees van God, vul my al meer -

vorm my tot u eer.



Esegiël 43:1-12





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”



DIE GESIG OOR DIE VERSKYNING VAN DIE HERE

1. Daarna het die man my na die poort toe gebring wat
oos gekyk het. 2. Daar sien ek toe die magtige verskyning
van die God van Israel uit die ooste uit. Die stem van die
Here was soos die gedruis van baie waters, en sy magtige
verskyning het die hele aarde verlig. 3. Die gesig wat ek
gesien het, het ooreengekom met die gesig wat ek gesien
het toe ek die verwoesting van die stad moes aankondig,
en ook met die gesig wat ek aan die Kebarrivier gesien het.
Ek het platgeval. 4. Die magtige teenwoordigheid van die
Here het deur die oospoort na die tempel toe beweeg.



5. Toe het die Gees my opgetel en my na die binneste
voorhof toe gebring. Die tempel was vol van die magtige
teenwoordigheid van die Here. 6. Terwyl die man met die
meetstok daar langs my staan, hoor ek Iemand met my uit
die tempel uit praat. 7. Hy het vir my gesê: “Mens, dit is
die plek waar Ek my troon het, waar Ek vir altyd
teenwoordig is (voete laat rus) tussen die Israeliete. Hulle
en hulle konings sal nie weer my heilige Naam oneer
aandoen deur afgodery te pleeg en die lyke van hulle
konings hier te begrawe nie. 8. Die konings het hulle paleis
se drumpel en deurkosyn teenaan my huis s'n gesit, sodat
daar net 'n muur tussen ons was en hulle het my heilige
Naam oneer aangedoen met hulle afskuwelike optrede.



Daarom het Ek hulle in my toorn vernietig. 9. As die volk
nou hulle afgodery laat staan en die lyke van hulle konings
uit my teenwoordigheid wegvat, sal Ek altyd tussen hulle
woon.

10. “Mens, jy moet die tempel vir Israel beskrywe, sodat
hulle kan skaam kry oor hulle oortredings. Laat hulle die
plan van die tempel nagaan, 11. en wanneer hulle skaam
word oor alles wat hulle gedoen het, moet jy hulle op die
hoogte bring van die uitleg van die tempel: sy ontwerp, sy
uitgange, sy ingange, sy hele uitleg en al die voorskrifte en
reëlings wat vir hom geld.



Jy moet dit voor hulle oë neerskryf, sodat hulle die hele
uitleg van die tempel en al die voorskrifte wat vir hom
geld, in ag kan neem en daarvolgens kan optree. 12. Die
reëling in verband met die tempel is dat die top van die
berg en die hele gebied rondom uitsluitend aan My gewy is.
Dit, en niks minder nie, is die reëling in verband met die
tempel.”



Om gebroke verhoudings
te herstel is nie maklik nie

Veral as dit oor ‘n lang tydperk heen
verbrokkel



Om gebroke verhoudings
te herstel is nie maklik nie

Begin stukkie vir stukkie –
later blatant, moedswillig, berekend… 



Om gebroke verhoudings
te herstel is nie maklik nie

Slegte omstandighede soos die pandemie
wys krake duidelik



Dit alles is net so waar
van ons verhouding

met God



Dit het met die volk 
van die Here ook
gebeur…

hulle het stelselmatig
hulle rug op die Here 
gedraai.



Teks praat van …
• Hulle het God se Naam onteer;
• Afgodery en onsedelikheid bedryf;
• Grafstene van konings in tempel opgerig;
• Paleise teenaan die tempel gebou;
• Gaan in Esegiël oor totale morele verval



Die volk het gewoond geraak
om God in die oë te kyk,
steeds offers te bring, 
maar onheilig te lewe

Hulle het nie eers agtergekom
dat God die tempel verlaat het nie



Is dit nie juis in die pandemie
dat ons ook by ‘n stuk introspeksie

moet kom nie! 

Kom ons kyk na ons lewens en 
ons verhouding met God



Dit is in so tyd
dat God Esegiël
‘n prentjie wys…



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.”



Die effek wat die 
visioen op Esegiël

gehad het was 
oorweldigend –

hy het neergeval



God wag nie vir ons
om ons verhouding

met Hom reg 
te maak nie



Gaan wys hulle
die prentjie! 



Bedoeling van 
hierdie boodskap



Om gebroke verhoudings
te herstel is nie maklik nie

God het kom wys hoe Hy dit doen



Ek wil weer My plek
in julle midde
herstel



Verootmoediging en Toewyding
Here ons lewens is ook maar soos droë bene, want ons het 
gewoond geraak om U in die oë te kyk, terwyl ons agteraf 
onheiligheid bedryf..
Here, ons smeek U om ons te bevry van ons
• Valse voorgee lewens;
• Gerieflike en selfsugtige lewens;
• Selfregverdigende lewenshouding;
• Weiering om onsself in iemand anders se skoene te sit;
• Weiering om soms die minste te wil wees;
• Ons alewige behoefte om onsself te laat geld;
• Ons manipulerende lewenshouding.



My gees my siel, my liggaam

wy ek aan U, o Heer.

Ek lê myself as offer

gewillig voor U neer.



My hart is op die altaar,

en wagtend op u vuur;

wagtend, wagtend, wagtend,

ja, wagtend op u vuur.



My diepste wens is, Here,

– gehoorsaam aan u Gees –

dat ek met al my gawes

vir U mag diensbaar wees.



My hart is op die altaar,

en wagtend op u vuur;

wagtend, wagtend, wagtend,

ja, wagtend op u vuur.



U liefde vir die wêreld

het U na ons gebring.

Mag ek na ander uitreik

deur liefde wat my dring.



My hart is op die altaar,

en wagtend op u vuur;

wagtend, wagtend, wagtend,

ja, wagtend op u vuur.



Kom, Skepper-Gees! 
Kom en hoor ons gebede en herskep ons. 

Kom herskep ons…
met deernis en medelye vir ander mense.
Kom herskep ons wat ander veroordeel …

tot ’n lewe van selfondersoek.
Kom en hoor ons gebede en herskep ons. Kom 

herskep ook vir my …
haal my kliphart uit, en gee vir my ’n hart van vleis.



My hart is op die altaar,

en wagtend op u vuur;

wagtend, wagtend, wagtend,

ja, wagtend op u vuur.


