
Esegiël 37:1-14 

Vooraf 

Vanoggend is Pinkstersondag. Ons vier die uitstorting van die Heilige Gees. God het sy Gees gestuur 

om in elkeen van ons te woon. Die Gees maak ons kinders van God en stel ons in staat om te leef as 

kinders van God. 

Agtergrond 

 Die naam Esegiël beteken God is sterk  of  God maak sterk. Esegiël is een van die profete van wie 

ons nogal baie weet. Hy was die seun van Busi. Hyself was ’n priester en hy was getroud. Sy vrou is 

dood met die inval van Jerusalem deur die Babiloniërs. Hyself is saam met die ballinge weggevoer na 

Babilon in 597 v.C. Hy het as profeet opgetree van 594 tot 571 v.C. Sy profesië bestaan uit gesigte 

wat hy gesien het. Somige geleerdes beweer dat Esegiël geestelik versteurd was – juis as gevolg van 

al die gesigte wat hy gesien het. Hy het geprofeteer in Babilon maar ook aan die mense wat in 

Jerusalem agter gebly het. Op een of ander manier het hy op hoogte gebly van wat In Jerusalem 

aangaan. Die kenmerke van die boek is die gebruik van die naam Here my God en en ook die woord  

mensekind waarmee Esegiël aangespreek word. Die naam mensekind dui op die swakheid en 

onbelangrikheid  van Esegiël. Daarteenoor dui Here Here op die grootheid en almag van God. 

Inleiding 

’n Spookstorie in die begraafplaas. Dit is hoe ek die 

klompie verse wat ons in Esegiël 37 gelees het, wil beskryf. 

’n  Hele laagte vol doodsbeendere wat met ’n gedruis 

opstaan, na mekaar toe beweeg en lewe kry. Dit klink net 

te goed om waar te wees. As ons die vraag – kan daar in 

hierdie bene weer lewe kom – wat God aan Esegiël vra, 

moes antwoord, sou ons beslis maar skepties gewees het. 

Dit sou vir ons onmoontlik gelyk het. Menslik gesproke sou 

dit net nie kon gebeur nie. En tog gebeur dit. 

Wat wil Esegiël met hierdie vreemde gesig wat hy gesien en beskryf het vir Israel sê? Ek gaan dit in 

die eerste punt van hierdie preek antwoord. Wat is die boodskap van hierdie verhaal? Wat wil God 

vir ons met hierdie vreemde verhaal sê? Ek gaan dit in die tweede punt antwoord.  

Om die verhaal te verstaan, moet ons kyk na die agtergond daarvan. 

1. Israel se situasie 

Israel is in ballingskap. Hulle is weggevoer uit hulle land en sit in die vreemde. Hulle is weggeneem 

uit die land wat God hulle gegee het. Hulle is nie meer in die Godstad Jerusalem, waar God  vir hulle 

vrede beloof het nie. Die tempel, die huis van God is tot op die grond afbreek. Vir hulle was die 

tempel die teken van God se teenwoordigheid. Die tempel was vir hulle ’n wonderwerk. ’n Klein, 

minder belangrike groepie het in Jerusalem agter gebly en met hulle gaan dit beroerd. 

 Op politieke gebied is hulle oorheers deur heidene. 



 Op ekonomiese gebied het hulle ellende beleef. Die groep in Babilon was slawe. Die klompie 

in Israel het honger gelei. Jerusalem het ’n goeie veiligheidstelsel gehad. Die mure om die 

stad met hekke in die poorte was baie effektief. Die gevolg was dat die Babiloniërs nie die 

stad kon inneem nie. Hulle het die stad vir ’n lang tyd omsingel. Niemand kon uit gaan of 

inkom nie. So het hulle die inwoners gedwing om later as gevolg van hongersnood die deure 

oop te maak. Na die oorname van die stad was daar nog steeds geen kos op die lande nie. 

Die armoede en hongersnood het nog lank voortgeduur. 

 Op godsdienstige gebied was hulle in vertwyfeling. Die mense in Babilon het Marduk aanbid. 

Hulle moet na hulle pype dans. Hierdie situasie het gemaak dat hulle aan God twyfel. Hulle 

het gewonder: Het God ons vergeet? Het God ons verstoot? In die Ou testamentiese tyd het 

die mense geglo dat die mense met die sterkste God wen die oorloë. Dit het betekend dat 

Marduk sterker was as God. Die Israeliete se situasie was hooploos en hopeloos. 

Die hopeloosheid van die situasie word met die gesig wat Esegiël sien beskryf. Hulle as volk is die 

klomp doodsbeendere wat kurkdroog en vaalbleek in die vlakte lê. Leweloos. Sonder enige 

moontlikhede. Sonder enige hoop. 

Maar dit is menslikgesproke. Want God verander hierdie kurkdroog en vaal gebleikte bene tot ’n 

groot menigte. Hierdie bene beweeg na mekaar toe, word weer aan mekaar geheg. Kry weer vlees 

en senings. Hierdie dooie spul kry weer lewe! 

Hierdie gesig was bedoel om Israel in hulle benarde situasie weer hoop te gee. Die gesig wil hulle 

bemoedig. Dit wil hulle herinner dat God steeds hulle God is en dat Hy op ’n wonderbare manier die 

onmoontlike kan moontlik maak. Hulle sal weer herstel word as volk. Weer verlos word. Die gesig wil 

hulle leer dat niks vir God onmoontlik is nie. 

In hierdie gesig is daar twee klein dingetjies wat opvallend is: 

 Die eerste is die woorde in vers 12. God noem Israel my volk. Dit moes vir die Israeliete baie 

sag op die oor geval het. Hulle hoor so terloops dat hulle is steeds God se volk. Hy het hulle 

nie vergeet nie. Ander gode is nie beter as hulle God nie. Hy is die God wat die onmoontlike 

moon tlik kan maak. 

 Die tweede is die woorde in vers 10: Dit was ’n baie groot menigte. In die oorspronklike taal, 

Hebreeus staan daar ’n ontsaglike groot leër. Dit moes eweneens sag op die ore van die volk 

geval het. Hulle was uitmekaar gejaag. Verslaan in die oorlog. En hulle sal weer  groot leër 

word. God gaan hulle herstel. 

Net nou het ek gevra: Wat beteken die spookstorie in die begrafplaas vir Israel? Wat beteken die 

klomp bene wat weer lewe kry? Met die storie beloof God vir sy volk herstel. Hy bring vir hulle hoop. 

2. Ons situasie 

Die tweede vraag wat ek vanoggend wil  antwoord, is: Wat beteken die storie vir ons? Vir ons op 

Pinksterdag in Linden in 2015? 

Hierdie verhaal gaan oor God se bo-natuurlike ingrype in die lewe van mense. Dit gaan oor God wat 

in ’n hooplose en hopelose lewe van mense ingryp en lewe gee. En daarom is hierdie verhaal, ons 

verhaal. Dit gaan oor ons.  



Kom ons kyk na ons situasie: Ons was ook sonder hoop. As gevolg van ons sondes was ons dood – 

net so dood soos daardie droë, vaal gebleikte bene in die vlakte. Soos daardie bene kon ons self niks 

doen  om weer te begin lewe nie. Ons toekoms was die ewige dood. Ons sou vir ewig ’n lewe sonder 

God leef. 

Maar God het ingegryp.  

 Hy het sy Seun – self ook God - na die aarde gestuur. Jesus het met sy kruisdood en 

opstanding gemaak dat ons doodsbeendere weer na mekaar toe beweeg het, weer vlees en 

senings gerky het en weer begin lewe het. Ja, God het ’n begraafplaas vol doodsbeendere 

verander in ’n magtige leër.  

 God het sy Gees –self ook God – uitgestort om in elkeen van ons te woon. Dit is die Gees wat 

ons kinders van God maak. Dit is die Gees wat ons as kinders van God, as kerk laat leef.  

Die hele porses waardeur God ons weer lewend genmaak het is net so ’n groot wonderwerk soos die 

gebeure in Esegiël se gesig. Dit is net so ’n onmoontlikheid wat moontlik geword het.  

Hierdie gesig van Esegiël is ons elkeen se verhaal: droë, vaal geblykte bene wat lewe! 

3. Ons reaksie 

Wat opvallend is in hierdie gesig van Esegiël, is die rol van Israel as volk. Hulle is totaal passief. 

Hulleself kan niks doen nie. Hulle doen ook niks nie. God bring die beendere bymekaar. God gee dat 

die bene weer senings en vlees kry. God gee die lewe.  

En selfs as hulle weer lewe, doen hulle steeeds niks nie. Hulle kry ook nie eens ’n opdrag nie. Hulle 

word nie beveel om iets te gaan doen nie.  

Al wat ons lees is dat die volk weer besef dat God die Here is. En as ek sê, dit is al, moet ek dadelik 

byvoeg: Dit word twee keer gesê. Dit word beklemtoon: Hulle sal besef dat die Here God is. 

Hierdie besef of wete is baie meer as maar net ’n verstandelike kennis. Dit impliseer veel meer as 

verstandelike kennis.  Dit veronderstel erkenning, eerbied, diens en vertroue. Om te weet dat God 

die Here is, verander ons hele verhouding met God. Dit verander ons hele lewe. 

Daarom is ons reaksie op God wat in elkeen van ons se lewe die onmoontlike moontlik gemaak het , 

’n reaksie van ’n lewende verhouding met God. Dit is ’n ken en vertou en dien. Dit is  lewend word 

en lewend wees vir God.  

Slot 

 ’n Vreemde verhaal in die Bybel. ’n Spookstorie in die begraafplaas. 

Nee, die ware verhaal van ons elkeen se lewe. God het ons wat dood was, lewend gemaak. Daarom 

moet ons lewend wees vir God. God is elke dag nog steeds deur sy Gees besig om ons al meer 

lewend te maak. 

  

 


