‘Het water van God dat leven geeft in en door jou’ (n.a.v. Ezechiël 47: 1-12)
Door Lauris van Eekeren

Inleiding
Ik ga jullie vanochtend meenemen in een visioen dat de profeet Ezechiël krijgt ongeveer 600 jaar
voor Christus. En ik wil jullie meenemen welke betekenis dit oude visioen nog steeds heeft nu
ongeveer 2.700 jaar later. Een boodschap van God voor ons die nog immer actueel is.
Ezechiël
Ezechiël wordt samen met veel Israëlieten naar Babel gedeporteerd. Daar richt hij zijn boodschap tot
de mensen die gedeporteerd waren en tot de mensen die achtergebleven waren in Israël. Het boek
Ezechiël bestaat uit vier hoofddelen:
Het eerste deel gaat over indringende waarschuwingen aan het volk.
Het tweede deel gaat over profetieën tegen vijandelijke volken en machthebbers.
Het derde deel bevat woorden van troost en beloften van herstel en van een betere toekomst.
En het vierde bevat een visioen van de nieuwe tempel en van het herstelde leven van het volk.
Vandaag wil ik jullie meenemen in een gedeelte van dat laatste visioen.
De man in het visioen
Ezechiël krijgt dit visioen en dat is te lezen in Ezechiël 40. God leidt Ezechiël naar Israël naar een hoge
berg en daar laat God hem iets zien wat op een stad leek. In de poort van de stad stond een man die
eruit zag of hij van brons was. Deze man zegt tegen Ezechiël in hoofdstuk 40 vers 4: “Mensenkind,
kijk nauwkeurig toe, luister aandachtig en let goed op bij alles wat ik je zal laten zien. Wat je bent
hierheen gebracht om dit te zien te krijgen. Alles wat je ziet moet je aan de Israëlieten vertellen” (vers
3). Ook in het boek Daniel1 wordt Daniel aangesproken met het begrip ‘mensenkind’ door iemand
met het uiterlijk van een man. Dat was toen de engel Gabriel. Ook de man die met Ezechiël spreekt is
een boodschapper uit de hemel.
God wil wonen in jou
De man laat hem de nieuwe tempel zien en leidt hem door de tempel. En op enig moment in
hoofdstuk 43 gaat God zelf de tempel binnen door het oostelijke poortgebouw. En wordt de tempel
vol van Gods heerlijkheid. God zegt dan dat hij daar voor altijd wil en kan wonen. Ik zeg bewust ‘kan’
omdat dit er in Ezechiël 43 ook bij gezegd wordt. God kan bij de mensen wonen, omdat in het visioen
de mensen geen verkeerde dingen meer zullen doen.
Ik maak hier een verbinding met het werk van de Here Jezus. Als Hij sterft aan het kruis voor ons en
voor onze zonden. Op dat moment dat Hij sterft, schreurde het voorhangsel in de tempel van boven
naar onder in tweeën.2 Dat voorhangsel dat de plaats waar God was onderscheidde van de plaats
waar mensen mochten komen. En dit voorhangsel scheurde door als teken dat God en mensen bij
elkaar hoorden. Dat God bij de mensen wilde wonen! Dat is wat God het allerliefste wilde. Hij had er
zelfs zijn Zoon voor over. In Johannes 3 vers 16 staat daarover: “Want God had de wereld (de
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mensen) zo lief, dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren
gaat, maar eeuwig leven heeft”.
God kon vanaf dat moment bij jou en mij wonen. De zonde was immers weggedaan voor altijd.
Iedereen kon vanaf dat moment vrij tot God gaan, indien je accepteert dat Jezus jou heeft verlost van
alles wat op je schouders ligt van wat je verkeerd hebt gedaan. “Het is volbracht” zoals Jezus uitroept
aan het kruis waar op was geslagen.
En als je dat gelooft en aanvaard (en je laat dopen, misschien niet als voorwaarde, maar het is wel
belangrijk) dan komt God bij jou binnen. Want God woont niet in tempels door mensenhanden
gemaakt3! Hij wil wonen in jouw en mijn tempel. Tempels die helemaal goed zijn door het werk van
Zijn Zoon. Al we Jezus aanvaarden als onze verlosser komt Gods geest in jouw en mijn tempel wonen.
De apostel Paulus zegt het tegen de gemeente van Korinthe in 1 Korintiërs 3 vers 16-17 als volgt:
“Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont? Indien
iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel
bent u zelf.”. [En later in het tweede deel van 2 Korintiërs 6: 16 (NBV): “Wijzelf zijn de tempel van
levende God, zoals God heeft gezegd: Ik zal bij hen wonen en in hun midden verkeren, ik zal hun God
zijn en zij mijn volk”.]
Nadat Jezus ons verlost heeft zijn wij dus heilig. En God woont in ons door zijn Geest. En diegene die
dat wil vernietigen is de boze, de duivel. En God geeft door de apostel Paulus aan wat er met de
duivel zal gebeuren. Hij zal zelf vernietigd worden.
Het levende water van God stroomt vanuit je hart
Ik wil jullie nu verder meenemen in het visioen en wel naar hoofdstuk 47 van Ezechiël. De man
brengt Ezechiël terug naar de ingang van de tempel. En dan wordt wat merkwaardigs getoond. Er
komt water onder de drempel van de tempel vandaan. En het is geen klein beekje of wat druppels,
nee het stroomt overvloedig! Er staat in Ezechiël 47 vers 2-6 dat het water eerst tot zijn enkels komt
en later tot zijn middel. En weer later was het een beek geworden die je alleen zwemmend over kon
steken.
Jezus zegt het ook in het evangelie van Johannes hoofdstuk 7 vers 38 (NBV) “Rivieren van levend
water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft”. Als God met zijn Geest in je woont dan
stromen er geen druppels van water uit je, maar dan wordt het een hele rivier! God is niet zuinig met
hetgeen hij ons wil geven. Of zoals het spreekwoord zegt, maar nu toegepast op Johannes 7:38:
‘Waar het hart vol van is, stroomt het hart van over’.
Het water geeft leven in overvloed
In het visioen liet de man Ezechiël terugkomen op de oever van de rivier. En Ezechiël ziet aan de
oevers van de rivier heel veel bomen. En de man zei tegen Ezechiël in hoofdstuk 47: 8-10 (NBV): “Dit
water stroomt door de oostelijke landestreek dan naar beneden de Jordaanvallei in en mondt uit in de
Dode Zee. Wanneer het de zee in stroomt wordt het water daar zoet. Het zal er wemelen van levende
wezens, overal waar de rivier stroomt komt leven, er zal vis zijn in overvloed. Als dit water in de Dode
Zee aankomt wordt het water daar zoet; overal waar de rivier stroomt komt leven. Van Engedi tot EnEnglaim zullen er vissers staan, er zullen droogplaatsen voor netten zijn. Er zullen net zoveel soorten
vis zijn als in de Grote Zee. “
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Mooi he? God woont in jou en er stroomt levend water uit jouw hart. En kijk eens wat het allemaal
tot leven brengt in de omgeving? Overal waar de rivier stroomt, waar de Geest door jou werkt, waar
je hart van overstroomt, ontstaat leven in overvloed! Zelfs de Dode zee, waar door het zout geen
leven mogelijk was wordt zoet! En ontstaat er leven in overvloed. Merk je dit ook wel eens in je
eigen leven? Waar je door God laat leiden, waar je ruimte geeft voor Gods Geest in je leven, dat daar
leven ontstaat?
Water in je dient niet stil te staan
Maar het kan helaas ook anders gaan. Vers 11 van het visioen geeft dat aan: ”Alleen de moerassen en
de poelen worden niet zoet, die blijven vol staan met zout water”. Wat verdrietig als je geen levend
water in je leven hebt. Dat je God en Jezus niet hebt leren kennen.
Of dat je wel levend water in je hebt, maar het wordt afgeperkt. Jijzelf of anderen geven het niet de
ruimte om te stromen. “Doof de Geest niet uit” zegt Paulus in 1 Tessalonicenzen 5 vers 19: “De Geest
waait waarheen hij wil” staat in Johannes 3 vers 8. En vervolgens: “Zo is het ook met iedereen die uit
de Geest geboren is”. Maar als je de Geest niet de ruimte geeft in je leven dan kan hij ook ‘uitdoven’.
Er ontstaat geen nieuw leven. Zo was het bij de in gelijkenis die Jezus vertelde van de ‘talenten’ . De
knecht stopte zijn schat in de grond. Hij liet het niet ‘werken’. En daardoor ontstond er geen vrucht.
Sterker nog: als het water helemaal stilstaat, kan het ook gaan stinken in zo’n poel en kan al het
leven daarin verdwijnen. En het kan gevaarlijk zijn in een moeras. Je zakt daar letterlijk en figuurlijk
weg. Zorg dat je er zo snel mogelijk uitkomt. Als je dit in je leven herkent, doorbreek dan direct de
banden die je vast houden waar je in bent beland of laat je daarbij helpen. En help anderen daarmee.
Zorg dat het levende water weer in jouw leven en het leven van anderen weer kan gaan stromen.
Geef de Geest in jou leven weer de ruimte.
Het levende water geeft volop vrucht
En dit deel van het visioen eindigt tenslotte in vers 12 “Aan de oevers van de rivier zullen allerlei
vruchtbomen opkomen, waarvan de bladeren niet zullen verwelken en de vruchten niet zullen
opraken; elke maand zullen ze vrucht dragen. Het water stroomt immers uit het heiligdom. De
vruchten zullen eetbaar zijn de bladeren geneeskrachtig”.
Als je God in je leven toe hebt gelaten en je hebt Zijn Geest ontvangen in je leven, en je geeft de
ruimte aan de Geest om te stromen. Soms zichtbaar, soms wellicht nog minder zichtbaar. Voor God
zijn ze in ieder geval wel zichtbaar. Omdat zijn water uit jou stroomt, wordt God zelf zichtbaar. Van
God gaan immers enkel goede dingen uit? Gods vruchten in jouw leven zullen voor anderen eetbaar
zijn en daarbij zal er genezing van je uitgaan. Zo belooft God aan ons. Ik wens jou veel van dat
levende water toe in jouw leven.

AMEN

Lied 254. Soms zijn er tijden dat ik diep besef

1. Soms zijn er tijden dat ik diep besef
Dat U mij liefheeft en aanvaardt
Dat ik U alweer beter ken
Omdat Uzelf aan mij zich openbaart

Koor: Dan is mijn hart vol dank voor uw goedheid Heer
Waar u water stroomt zal alles leven
U maakt gezond, geneest. Waar U bent geweest,
Is er een groei van heil en hoop in mij.

2. Mijn God en Vader, in uw heiligdom
Ontspringt de bron die zuiver is en zoet
Mijn ziel blijft dorsten naar het water, Heer,
Verlangen naar uw beek van overvloed.

Koor: Opdat u mij vervult met uw liefde, Heer,
En uw water ook uit mij zal stromen.
Dat wordt uw naam en kracht alle eer gebracht,
Gaat er een roep van heil en hoop van uit.
Dan is mijn hart vol lof voor uw goedheid, Heer,
Waar uw water stroomt zal alles leven.
U maakt gezond, geneest. Ja, wij vieren feest,
Want U bent onze bron van heil en hoop.

