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1. Prys Hom, die Hemelvors,

op sy verhewe troon,

loof Hom aan Wie die hemelkoor

hul hulde steeds betoon.

Aan Hom, die Skepperheer,

kom toe die eer en mag.

Sy Woord het alles voortgebring,

roem ewig sy gesag.
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2. Loof Hom, die Lam van God,

want Hy's vir ons geslag.

Hy het ons met sy bloed gekoop;

besing sy reddingsmag.

Uit elke stam en taal

het Hy ons vrygemaak;

sy koninkryk, sy priesterdom –

dít het Hy ons gemaak.
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3. Lof, eer en heerlikheid,

die wysheid en die krag

behoort aan God daar op die troon

en aan die Lam, geslag.

Tot in die ewigheid

sal ons die lied laat hoor;

die hele skepping oraloor roep

"Amen" in 'n koor.





Het jy nog ŉ droom vir die

NG Kerk

in HIERDIE Suid-Afrika?



Laat ek bely…

DIE LAND...
• Zondo kommissie
• Inflasiekoers
• Petrolprys
• Korrupsie
• Verval en agteruitgang
• Armoede en werkloosheid

Wat is oor waaroor ek nog 
kan droom?



Laat ek bely…

DIE KERK...
• Gemarginaliseer
• Al kleiner
• Al ouer
• Van die omtrent 700 

predikante is amper 50% 
ouer as 60... 

Wat is oor waaroor ek nog 
kan droom?



Dit laat my toe aan Esegiël dink…

• Ballingskapsprofeet

• In 597 vC deur Nebukadneser 
weggevoer

• In ballingskap kondig hy die 
uiteindelike verwoesting van 
Jerusalem en die tempel aan, wat in 
586 vC ook gebeur

• 11:22-23; 33:21; 43:4-5 as sleutelverse



11:22-23
22Toe het die gerubs hulle vlerke gespan, en die wiele het saam met 
hulle beweeg. Die magtige teenwoordigheid van die God van Israel was 
bokant die gerubs. 23Die magtige teenwoordigheid van die Here het uit 
die stad uit opgestyg en op die berg oos van die stad gaan staan.

33:21
21Op die vyfde van die tiende maand, in die twaalfde jaar van ons 
ballingskap, het daar iemand by my aangekom wat uit Jerusalem 
ontsnap het en vir my gesê: “Die stad is ingeneem!”

43:4-5
4Die magtige teenwoordigheid van die Here het deur die oospoort na die 
tempel toe beweeg. 5Toe het die Gees my opgetel en my na die binneste 
voorhof toe gebring. Die tempel was vol van die magtige 
teenwoordigheid van die Here.



Dit laat my toe aan Esegiël dink…
• Ballingskapsprofeet

• In 597 vC deur Nebukadneser 
weggevoer

• In ballingskap kondig hy die 
uiteindelike verwoesting van 
Jerusalem en die tempel aan, wat in 
586 vC ook gebeur

• 11:22-23; 33:21; 43:4-5 as sleutelverse
• Die Here verlaat die tempel

• Die Here gee Jerusalem oor aan 
Nebukadneser

• Die Here keer terug na die tempel



In die dieptepunte en hoogtepunte van die lewe

• Esegiël verkondig aan mense in die donkerste uur van hulle lewe ŉ 
boodskap van hoop

• God is DAAR!

• Drie “bedrywe” in die boek
• 1-33: Die onafwendbaarheid van die ballingskap

• 34-39: In die donkerste uur is God DAAR

• 40-48: God begin nuut met sy mense



Twee tekste oor die onmoontlike moontlikheid
van nuwe lewe…

• Esegiël 37:1-14 en 47:1-12 is tekste oor nuwe lewe

• Nuwe lewe word moontlik gemaak deur God se Gees (sy 
vernuwende en lewegewende teenwoordigheid)



Kan daar lewe kom in ŉ laagte vol doodsbeendere?

ONMOONTLIK!



Kan daar lewe kom in die Dooie See?

ONMOONTLIK!
422 m onder seevlak

Laagste plek op aarde

378 m diep

33.7% sout

Geen lewe is moontlik!

Onherbergsaam, leweloos, hopeloos



Kom ons spring na 2022…

• Kan ons nog droom oor ŉ rol vir die NG Kerk in hierdie Suid-Afrika?

• Kan ons nog droom oor hoop vir hierdie Suid-Afrika?

• ONMOONTLIK!



37:1-14: Droë bene word lewendig!
1Die mag van die Here het my in besit geneem en my deur die Gees van 
die Here uitgebring en neergesit binne-in 'n laagte. Die laagte was vol 
bene. 2Die Here het my om die bene laat loop, en ek het gesien daar is 
baie bene in die laagte en hulle is baie droog.
3Toe vra Hy vir my: “Mens, kan daar in hierdie bene weer lewe kom?”
Ek het geantwoord: “Nee, dit weet net U, Here my God.”
4Hy sê toe vir my: “Tree op as profeet vir hierdie bene en sê vir hulle: 
Hoor die woord van die Here, droë bene! 5So sê die Here my God vir 
hierdie bene: Ek gaan gees in julle laat kom sodat julle kan lewe: 6Ek sal 
vir julle senings en vleis aansit en julle oortrek met vel en dan sal Ek gees
in julle gee sodat julle kan lewe. Dan sal julle besef dat Ek die Here is.”



37:1-14: Droë bene word lewendig!
7Ek het toe as profeet opgetree soos ek beveel is, en terwyl ek dit doen, 
hoor ek 'n gedreun: die bene het na mekaar toe beweeg, elkeen na die 
been toe wat by hom pas. 8Terwyl ek kyk, kom daar senings en vleis aan 
hulle en word daar vel bo-oor getrek. Maar daar was nog nie gees in 
hulle nie. 9Toe sê die Here vir my: “Praat nou as profeet met die gees, 
tree op as profeet, mens, sê vir die gees: So sê die Here my God: Kom uit 
die vier windstreke, gees, blaas in hierdie dooies in dat hulle kan lewe.”
10Ek het as profeet opgetree soos die Here my beveel het, en toe kom die 
gees in hulle, en hulle lewe en gaan staan regop. Dit was 'n baie groot 
menigte. 11Die Here het vir my gesê: “Mens, al hierdie bene stel die hele 
Israel voor. Hulle sê: ‘Ons bene is uitgedroog, ons het geen hoop meer 
nie, dit is klaar met ons.’



37:1-14: Droë bene word lewendig!
12Tree op as profeet, sê vir hulle: So sê die Here my God: Ek sal julle 
grafte oopmaak en julle laat uitkom, my volk, en Ek sal julle terugbring 
na die land Israel toe. 13Wanneer Ek julle grafte oopmaak en julle laat 
uitkom, my volk, sal julle besef dat Ek die Here is. 14Ek sal my Gees in 
julle laat kom sodat julle kan lewe en Ek sal julle in julle land laat woon. 
Dan sal julle besef dat Ek die Here is. Ek het dit gesê en Ek sal dit doen,” 
sê die Here.



Die God van die nuwe begin

• As mense in ballingskap is, beteken dit nie God is in ballingskap nie!

• As mense sê: ‘Ons bene is uitgedroog, ons het geen hoop meer nie, 
dit is klaar met ons’, beteken dit nie God is klaar met hulle nie

• Die God van die nuwe begin

• Die nuwe begin deur sy Gees

• Waar sy Gees teenwoordig is, kom nuwe, oorvloedige lewe tot stand



47:1-12: Die Dooie See word die Lewendige See!
1Die 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. 2Die 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. 3Die 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. 4Hy 
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. 5Toe 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.



47:1-12: Die Dooie See word die Lewendige See!
6Die man sê toe vir my: “Sien jy dit, mens?”
Hy laat my toe al langs die stroom terugstap. 7Terwyl ek so terugstap, 
sien ek daar staan groot, hoë bome weerskante op die stroom se wal.
8Die 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. 9Waar 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. 10Daar 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. 



47:1-12: Die Dooie See word die Lewendige See!

11Net die water in die moerasse en kuile langs die Dooie See sal nie vars 
word nie. Hulle moet sout bly. 12Weerskante 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.”



Waar God teenwoordig is, word die Dooie See ŉ 
stroom lewende water wat genesing bring!

• Tempel as simbool van God se 
teenwoordigheid

• Water as simbool van God se 
lewegewende krag

• Uit die tempel vloei dit na buite
• Bring lewe in oorvloed hoe verder dit 

vloei!
• Die Dooie See word lewendig
• Bome wat elke maand vrugte dra en 

genesing bring
• Waar God is, is daar lewe!



Hoe lyk ŉ NG lidmaat se lewe in 2022 in 
hierdie Suid-Afrika?
• Vasgespin in 'n kokon van hopeloosheid

• Wees tog realisties!

• Kyk bietjie om jou…

• Watter rede het ek om te hoop?

• My lewe lyk…
• …soos droë doodsbeendere in ŉ verlate leegte
• …so leweloos soos die Dooie See

• Maar in die kokon van hopeloosheid kan jy 'n metamorfose
ondergaan

• WANT…



Jy lewe na Pinkster!
• Die boodskap van die kerklike jaar, wat by Kersfees begin het en by 

Pinkstersondag geëindig het, aan hooplose mense in 2022…
• GOD IS HIER TEENWOORDIG!

• Johannes 7:37-39
37Op die laaste dag, die groot dag van die huttefees, het Jesus daar gestaan en 
uitgeroep: “As iemand dors het, laat hy na My toe kom en drink! 38Met die een wat in 
My glo, is dit soos die Skrif sê: Strome lewende water sal uit sy binneste vloei.”
39Hiermee het Hy na die Gees verwys, want die mense wat tot geloof in Hom kom, sou 
die Gees ontvang. Die Gees was nog nie uitgestort nie, omdat Jesus toe nog nie 
verheerlik was nie.

• Openbaring 22:1-2
1Toe het die engel my die rivier met die water van die lewe gewys. Dit is helder soos 
kristal en dit stroom uit die troon van God en van die Lam uit. 2Tussen die hoofstraat 
van die stad aan die een kant en die rivier aan die ander kant staan die boom van die 
lewe. Hy dra twaalf keer per jaar vrugte: elke maand lewer hy sy vrugte. Die blare van 
die boom bring genesing vir die nasies.

• Die stroom van lewende water is hier!
• Hoe verder jy langs die stroom loop, hoe groter word die seën…
• DIT is God se droom vir die NG Kerk…



Nou moet jy 'n seën word!

• God is hier teenwoordig

• En Pinkstermense maak Hom teenwoordig

• Johannes 7:37-38

Met die een wat in my glo, is dit
soos die Skrif sê: Strome lewende
water sal uit sy binneste vloei…



Het jy nog ŉ droom vir die

NG Kerk

in HIERDIE Suid-Afrika?
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1. God is hier teenwoordig;

laat ons biddend nader,

hier waar ons voor Hom vergader.

God is hier teenwoordig.

Heilig is die Here;

buig in stilte, Hom ter ere!

Wie Hom roem, wie Hom noem

Heer en Hemelvader, kom nou almal nader!
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2. God is hier teenwoordig.

Here, gee ons vrede,

wees genadig, wil vergewe.

Ons is swak en sondig,

maar ons lied verkondig:

U's die bron van alle lewe.

U is Heer, U regeer.

Lei ons al ons dae na u welbehae.
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3. God is in sy tempel;

hemelpoorte bewe,

almal buig voor Hom wat lewe!

Engele sing: Heilig,

heilig is die Here,

in die allerhoogste sfere!

Uit die stof klink ons lof:

Here, God van vrede, hoor ook ons gebede.
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