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LEVEN	  UIT	  DE	  TEMPELBEEK	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente	  van	  onze	  Here	  Jezus	  Christus,	  

Stelt	  u	  zich	  vanmiddag	  twee	  plaatjes	  voor.	  Het	  eerste	  is	  somber.	  Je	  ziet	  een	  

moeras.	  Daar	  loop	  je	  door	  vuil	  water.	  Door	  de	  modder.	  Het	  loopt	  zwaar.	  De	  

modder	  zuigt	  je	  voeten	  vast.	  Elke	  stap	  is	  even	  zwaar.	  Kom	  er	  maar	  eens	  uit.	  

Het	  tweede	  plaatje	  is	  een	  boomgaard.	  Je	  loopt	  onder	  bloeiende	  bomen.	  Straks	  

groeien	  daar	  de	  appels,	  de	  pruimen	  of	  andere	  vruchten.	  Je	  hoeft	  dan	  je	  hand	  

maar	  uit	  te	  steken	  en	  je	  plukt	  het	  fruit	  zomaar	  van	  de	  boom.	  

Twee	  plaatjes	  Wat	  zouden	  jullie	  kiezen,	  jongens	  en	  meisjes?	  En	  u	  brs	  en	  zrs?	  Waar	  

ben	  je	  het	  liefst?	  Ben	  je	  liever	  in	  de	  boomgaard	  of	  kies	  je	  voor	  het	  moeras?	  

	  

Met	  die	  vraag	  gaan	  we	  luisteren	  naar	  Ezechiël.	  Hij	  was	  priester	  van	  beroep.	  Hij	  

kende	  de	  tempel	  door	  en	  door.	  Hij	  is	  weggevoerd	  naar	  Babel.	  Toen	  hij	  daar	  was	  

werd	  in	  Jeruzalem	  de	  stad	  en	  de	  tempel	  verwoest.	  Maar	  de	  Here	  laat	  hem	  in	  een	  

visioen,	  een	  nieuwe	  tempel	  zien.	  En	  in	  het	  visioen	  is	  er	  een	  engel	  die	  Ezechiël	  in	  

die	  nieuwe	  tempel	  rondleidt	  en	  alles	  laat	  zien.	  	  

Er	  zal	  dus	  een	  nieuw	  huis	  voor	  God	  worden	  gebouwd.	  En	  wat	  doe	  je	  als	  je	  een	  

nieuw	  huis	  bouwt?	  Dan	  doe	  je	  dat	  niet	  op	  de	  manier	  zoals	  er	  vroeger	  gebouwd	  

werd.	  Je	  gebruikt	  de	  laatste	  techniek,	  de	  nieuwste	  snufjes,	  nieuwe	  voorzieningen,	  

die	  er	  vroeger	  niet	  waren.	  Dat	  doet	  de	  Here	  ook.	  Zijn	  nieuwe	  huis	  krijgt	  een	  

nieuwe	  voorziening	  die	  er	  de	  verwoeste	  tempel	  niet	  was.	  Er	  is	  een	  beek.	  Die	  komt	  
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uit	  het	  tempelgebouw,	  stroomt	  door	  de	  voorhof,	  langs	  het	  altaar.	  En	  gaat	  onder	  

de	  muur	  door	  die	  om	  het	  hele	  tempelcomplex	  is	  gebouwd.	  En	  buiten	  de	  tempel	  

stroomt	  die	  beek	  verder	  naar	  het	  oosten.	  	  

Een	  beek.	  Water.	  Dat	  heb	  je	  nodig	  om	  te	  leven.	  Zonder	  water	  groeit	  er	  niets	  en	  

bloeit	  er	  niets.	  	  Zonder	  water	  sterf	  je	  van	  de	  dorst.	  Gelukkig	  mogen	  we	  leven	  uit	  

de	  tempelbeek.	  

	  

JE	  MAG	  LEVEN	  UIT	  DE	  TEMPELBEEK!	  

	  

(1)	  Zie	  je	  dat,	  mensenkind?	  Dat	  vraagt	  de	  gids	  aan	  Ezechiël.	  Hij	  is	  niet	  zo’n	  gids	  je	  

snel	  langs	  alle	  bezienswaardigheden	  voert	  zodat	  je	  ze	  amper	  goed	  kunt	  bekijken.	  

Hij	  geeft	  hem	  de	  tijd.	  Zie	  je	  dat?	  Laat	  het	  tot	  je	  doordringen!	  Dat	  geldt	  ook	  voor	  

ons.	  Ons	  leven	  is	  druk.	  Je	  gunt	  jezelf	  vaak	  geen	  tijd	  om	  ergens	  goed	  bij	  stil	  te	  staan	  

en	  over	  na	  te	  denken.	  Neem	  nu	  ook	  eens	  de	  tijd	  voor	  wat	  Ezechiël	  heeft	  gezien	  en	  

voor	  je	  beschrijft.	  Dan	  zie	  je	  het	  niet	  alleen,	  maar	  je	  raakt	  ook	  vol	  verwondering.	  

Moet	  je	  kijken!	  	  

	  

Een	  beek	  in	  de	  tempel?	  Water	  dat	  uit	  het	  tempelgebouw	  komt?	  Een	  nieuwe	  

voorziening.	  Dat	  is	  toch	  wonderlijk?!	  Het	  loopt	  door	  de	  voorhof	  naar	  de	  poort	  aan	  

de	  oostkant.	  Die	  is	  door	  de	  week	  gesloten.	  Over	  die	  poort	  moet	  ik	  even	  iets	  

vertellen.	  Ezechiël	  heeft	  die	  poort	  al	  eerder	  gezien	  (Ez.	  34).	  Toen	  zag	  hij	  dat	  de	  

Here	  door	  die	  oostpoort	  de	  nieuwe	  tempel	  is	  binnen	  gegaan.	  Hij	  nam	  zijn	  intrek	  in	  

dit	  nieuwe	  huis.	  Daarna	  ging	  de	  poort	  dicht.	  (Ez.	  44:2)	  De	  Here	  verlaat	  deze	  

tempel	  niet.	  Dat	  had	  Ezechiël	  ook	  al	  gezien	  (Ez.	  11):	  de	  Here	  die	  door	  de	  

Oostpoort	  uit	  de	  tempel	  wegging.	  Maar	  in	  het	  visioen	  van	  deze	  nieuwbouwtempel	  

ziet	  Ezechiël	  de	  gemeente	  van	  Christus.	  Die	  wordt	  immers	  de	  tempel,	  de	  woning	  

van	  God	  genoemd.	  In	  dit	  visioen	  gaat	  God	  de	  tempel	  niet	  meer	  uit.	  Ezechiël	  ziet	  

het	  wonder	  dat	  God	  zich	  door	  Christus	  voorgoed	  aan	  zijn	  gemeente	  verbindt.	  	  

	  

Er	  komt	  wel	  iets	  anders	  naar	  buiten.	  Want	  waar	  blijft	  de	  beek	  die	  door	  de	  voorhof	  

stroomt?	  Omdat	  de	  Oostpoort	  dicht	  is	  leidt	  de	  gids	  Ezechiël	  door	  een	  andere	  

poort	  buitenom.	  Zo	  komen	  ze	  aan	  de	  buitenkant	  van	  de	  Oostpoort.	  	  Ze	  zien	  de	  

gesloten	  poort	  aan	  de	  buitenkant.	  Moet	  je	  kijken!	  Bij	  die	  poort	  sijpelt	  het	  

beekwater	  de	  tempel	  uit.	  Ezechiël	  zegt	  het	  met	  een	  woord	  dat	  de	  klank	  van	  

waterdruppels	  nabootst:	  pak,	  pak,	  pak,	  pak.	  Het	  drupt.	  Ach,	  wat	  stelt	  dat	  voor?	  

Die	  druppels	  zakken	  natuurlijk	  zo	  weg	  in	  de	  grond.	  Ze	  verdampen	  in	  de	  warmte.	  
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Maar	  nee,	  ze	  verdampen	  niet.	  Ze	  verdwijnen	  niet.	  De	  druppels	  worden	  een	  

stroompje.	  Het	  stroompje	  wordt	  een	  beekje.	  Het	  beekje	  wordt	  beek.	  Een	  rivier.	  En	  

snel	  dat	  het	  gaat!	  Na	  450	  meter	  komt	  het	  tot	  Ezechiëls	  enkels.	  Na	  900	  meter	  tot	  

z’n	  knieën.	  Na	  anderhalve	  kilometer	  staat	  het	  aan	  je	  heup.	  Nog	  geen	  twee	  

kilometer	  en	  je	  voelt	  de	  bodem	  al	  niet	  meer.	  De	  druppels	  worden	  een	  

overvloedige	  stroom.	  Veel	  meer	  dan	  mensen	  aan	  kunnen.	  Moet	  je	  kijken!	  Er	  zijn	  

geen	  andere	  bronnen	  of	  beken	  waardoor	  het	  een	  machtige	  stroom	  wordt.	  Het	  zijn	  

alleen	  die	  druppels	  die	  het	  ’m	  doen.	  Dat	  water	  heeft	  zélf	  zoveel	  kracht	  dat	  het	  

opdroogt	  of	  verdampt.	  En	  moet	  je	  kijken!	  Waar	  het	  water	  komt	  schieten	  op	  beide	  

oevers	  de	  bomen	  als	  paddenstoelen	  uit	  de	  grond.	  Als	  je	  de	  tijd	  neemt	  om	  goed	  te	  

kijken	  krijg	  je	  een	  wonder	  te	  zien!	  Zo	  ging	  het	  toch	  met	  de	  gemeente	  van	  de	  Here:	  

12	  volgelingen;	  het	  waren	  er	  120	  op	  de	  eerste	  pinksterdag.	  Toen	  werden	  het	  er	  

3000.	  Het	  werd	  een	  stroom	  die	  over	  de	  hele	  wereld	  gaat.	  Meer	  dan	  mensen	  

kunnen	  overzien.	  Veel	  meer	  dan	  je	  aan	  kunt.	  	  

	  

Ezechiël	  beleefde	  in	  zijn	  tijd	  hoe	  het	  volk	  van	  God	  failliet	  ging.	  De	  tempel	  

verwoest.	  Het	  volk	  gevangen.	  Waardoor	  kwam	  dat?	  Ze	  waren	  vastgezogen	  in	  het	  

moeras	  van	  de	  zonde	  en	  ongeloof.	  Ze	  kwamen	  er	  zelf	  niet	  meer	  uit.	  Ze	  wilden	  het	  

ook	  niet.	  Daarom	  verliet	  de	  Here	  tenslotte	  zijn	  tempel.	  Je	  zou	  toch	  moedeloos	  

worden	  als	  je	  priester	  bent	  en	  als	  je	  van	  de	  Here	  houdt?	  Je	  kunt	  er	  moedeloos	  van	  

worden	  als	  je	  ziet	  hoe	  het	  met	  de	  kerk	  gaat.	  Traagheid.	  Zonde.	  Gemakzucht.	  De	  

halfheid:	  met	  één	  been	  in	  de	  kerk	  met	  het	  andere	  in	  de	  wereld.	  Of	  als	  je	  het	  

moeras	  van	  de	  zonde	  ziet	  waarin	  mensen	  wegzakken.	  De	  macht	  van	  het	  ongeloof	  

in	  de	  media,	  de	  krant,	  de	  film,	  internet.	  Je	  kunt	  teleurgesteld	  zijn	  omdat	  de	  kerk	  

niet	  is	  wat	  je	  verwacht.	  	  

Moet	  je	  kijken,	  zegt	  de	  engel	  tegen	  Ezechiël:	  God	  bouwt	  een	  nieuw	  huis.	  Met	  een	  

beek.	  En	  die	  wordt	  een	  machtige	  rivier.	  Het	  geheim	  van	  die	  beek	  dat	  is	  de	  bron.	  

Het	  water	  stroomt	  immers	  uit	  het	  heiligdom	  (vs.9).	  God,	  die	  door	  Christus	  zijn	  

Geest	  laat	  stromen.	  Here	  begint	  dus	  opnieuw.	  En	  Hij	  pakt	  het	  deze	  keer	  anders	  

aan:	  door	  de	  kracht	  van	  zijn	  Geest	  die	  vanuit	  zijn	  woning	  de	  wereld	  in	  stroomt.	  

Wordt	  dan	  niet	  moedeloos	  door	  het	  faillissement	  van	  mensen.	  Gód	  bouwt	  zijn	  

huis.	  Door	  Christus	  en	  zijn	  Geest.	  Je	  mag	  dus	  leven	  uit	  de	  tempelbeek.	  Je	  mag	  

leven	  uit	  zijn	  Geest.	  Neem	  daar	  de	  tijd	  dan	  voor.	  En	  verwonder	  je	  dat	  God	  zich	  

niet	  heeft	  neergelegd	  bij	  onze	  mislukking.	  Hij	  heeft	  zijn	  Geest	  gegeven	  heeft	  om	  je	  

uit	  het	  moeras	  te	  halen	  en	  te	  brengen	  in	  zijn	  paradijs.	  	  	  
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(2)	  Dat	  mogen	  we	  wel	  zeggen	  als	  we	  naar	  de	  gids	  van	  Ezechiël	  luisteren.	  Ze	  Ωijn	  

zo’n	  twee	  kilometer	  langs	  de	  rivier	  gelopen.	  De	  profeet	  ziet	  dat	  overal	  bomen	  

opschieten.	  Maar	  hoe	  gaat	  het	  verder?	  Dat	  krijgt	  Ezechiël	  niet	  te	  zien.	  Het	  is	  de	  

engel	  die	  vertelt	  hoe	  het	  verder	  gaat.	  Daar	  moet	  Ezechiël	  hert	  mee	  doen	  .	  Moet	  je	  

horen!	  Je	  hoeft	  als	  mens	  niet	  alles	  te	  zien	  wat	  de	  Here	  doet.	  Dat	  willen	  we	  wel	  

graag:	  alles	  overzien;	  alles	  ervaren.	  Al	  vast	  zien	  hoe	  het	  afloopt.	  Maar	  je	  moet	  ook	  

luisteren	  naar	  wat	  de	  Here	  belooft.	  Moet	  je	  horen	  wat	  de	  engel	  verteld!	  	  

	  

Dat	  water	  stroomt	  verder,	  zegt	  de	  engel,	  naar	  het	  oosten.	  Door	  de	  droge	  woestijn	  

van	  Judea.	  Het	  komt	  waar	  de	  Jordaan	  uitmondt	  in	  de	  Dode	  Zee.	  De	  streek	  waar	  

vroeger	  de	  Sodom	  en	  Gomorra	  lagen,	  verwoest	  door	  God	  	  om	  hun	  hemeltergende	  

zonden.	  De	  Dode	  Zee	  -‐	  wat	  zegt	  die	  naam	  veel!	  Daar	  zit	  geen	  leven	  in!	  Het	  milieu	  

is	  bedorven	  door	  het	  zout.	  	  Er	  zwemt	  geen	  vis.	  Je	  vangt	  er	  niets.	  Er	  groeit	  geen	  

boom.	  Die	  streek	  en	  die	  naam	  gaan	  over	  de	  zonde	  die	  het	  leven	  bederft.	  Die	  Gods	  

oordeel	  oproept.	  Die	  de	  dood	  in	  het	  leven	  brengt.	  Een	  bedorven	  klimaat.	  Relaties	  

die	  kapot	  gaan.	  De	  schepping	  die	  misbruikt	  wordt.	  Rampen	  die	  gebeuren.	  De	  

ellende	  in	  het	  milieu.	  De	  ziekte	  die	  je	  sloopt.	  De	  ondergang	  van	  de	  wereld.	  Daar	  is	  

die	  streek	  en	  die	  zee	  een	  toonbeeld	  van.	  	  

Maar	  moet	  je	  horen:	  Het	  water	  van	  de	  tempelbeek	  maakt	  die	  zoute	  zee	  zoet.	  Dat	  

bedorven	  milieu	  wordt	  gezond.	  Het	  dode	  water	  gaat	  leven.	  Het	  krioelt	  van	  de	  vis.	  

Straks	  zijn	  ze	  overal	  aan	  het	  vissen.	  Visnetten	  hangen	  te	  drogen.	  De	  visserij	  wordt	  

een	  bloeiende	  bedrijfstak.	  De	  Dode	  Zee	  doet	  niet	  onder	  voor	  de	  Grote	  Zee,	  de	  

Middellandse	  Zee.	  En	  overal	  waar	  het	  water	  komt	  gaan	  de	  bomen	  bloeien.	  Ze	  

geven	  overvloedig	  vrucht.	  En	  de	  bladeren	  van	  de	  bomen,	  als	  je	  die	  eet	  wordt	  je	  

gezond!	  De	  dode	  wereld	  wordt	  als	  het	  paradijs!	  	  

	  

Hoe	  kan	  dat?	  Dat	  water	  komt	  immers	  uit	  het	  heiligdom!	  (vs.	  9)	  Het	  komt	  bij	  God	  

vandaan.	  God	  die	  de	  schepper	  is,	  de	  bron	  van	  leven.	  Het	  komt	  uit	  het	  heiligdom,	  

waar	  onze	  schuld	  is	  verzoend.	  Christus	  die	  Gods	  oordeel	  gedragen	  heeft.	  Het	  

water	  stroomt	  langs	  het	  altaar.	  Het	  neemt	  om	  zo	  te	  zeggen	  het	  reddende	  bloed	  

van	  de	  offers	  mee	  de	  tempel	  uit	  en	  de	  wereld	  in.	  Het	  water	  van	  de	  Geest	  is	  het	  

levenreddende	  geschenk	  van	  de	  Here	  Jezus.	  Dat	  spoelt	  de	  modder	  van	  de	  zonde	  

weg.	  Dat	  sompige	  moeras	  waarin	  je	  vastgezogen	  wordt.	  Het	  heldere	  frisse	  water	  

spoelt	  het	  zout	  van	  het	  bederf	  weg.	  Je	  gaat	  anders	  leven.	  Je	  voelt	  je	  van	  schuld	  

bevrijd.	  Je	  gaat	  bij	  de	  zonde	  vandaan.	  Je	  mag	  je	  frustraties	  bij	  de	  Here	  brengen.	  Je	  

ontvangt	  kracht	  om	  te	  leven.	  Je	  gaat	  anders	  met	  elkaar	  om.	  Je	  wilt	  relaties	  goed	  
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houden	  	  en	  herstellen.	  Je	  wordt	  barmhartig,	  vol	  van	  liefde.	  Je	  wilt	  de	  Here	  Jezus	  in	  

je	  leven	  laten	  zien.	  Dat	  heeft	  de	  Here	  toch	  ook	  beloofd?	  (Joh.	  4)	  Als	  je	  van	  zijn	  

water	  leeft	  gaat	  het	  van	  jou	  uit	  naar	  je	  omgeving	  stromen.	  Druppels	  worden	  tot	  

een	  rivier.	  En	  die	  stroomt	  door	  dood	  en	  ondergang	  heen	  tot	  in	  het	  eeuwige	  leven.	  	  

	  

Maar	  dan	  moet	  je	  wel	  uit	  die	  tempelbeek	  leven!	  Er	  zijn	  ook	  moerassen	  en	  poelen	  

die	  niet	  zoet	  worden,	  zegt	  de	  engel.	  Die	  blijven	  zout.	  Dat	  gebeurt	  als	  je	  het	  water	  

van	  de	  Heilige	  Geest	  langs	  je	  heen	  laat	  gaan.	  Je	  hebt	  geen	  boodschap	  aan	  de	  Here	  

Jezus.	  Je	  legt	  zijn	  vergeving	  naast	  je	  neer.	  Je	  laat	  Hem	  niet	  binnen	  als	  Hij	  bij	  je	  

aanklopt	  omdat	  Hij	  bij	  je	  wil	  wonen	  en	  ook	  je	  wil	  laten	  delen	  in	  zijn	  genade.	  Je	  

denkt	  dan	  misschien	  dat	  je	  het	  zelf	  wel	  redt.	  Dat	  je	  het	  leven	  wel	  aan	  kunt.	  Voor	  je	  

gevoel	  sta	  je	  misschien	  sterk	  als	  je	  een	  dam	  opwerpt	  om	  het	  water	  van	  de	  Here	  

buiten	  je	  leven	  te	  houden.	  Je	  laat	  Hem	  niet	  toe	  met	  zijn	  genade.	  Je	  wilt	  niet	  dat	  Hij	  

zich	  bemoeit	  met	  jouw	  leven.	  Dat	  Hij	  iets	  wil	  zeggen	  over	  zou	  zonden	  of	  over	  jouw	  

verdriet.	  Of	  je	  verwerkt	  je	  frustraties	  zonder	  Hem.	  Je	  kiest	  je	  leven	  zonder	  hem	  

erbij	  te	  betrekken.	  Voel	  je	  gevoel	  sta	  je	  misschien	  sterk.	  Maar	  je	  leeft	  in	  het	  

moeras.	  Daar	  kom	  je	  zonder	  de	  Here	  Jezus	  en	  zijn	  Geest	  nooit	  uit.	  	  

	  

Wat	  kies	  je?	  Dat	  vroeg	  ik	  in	  het	  begin.	  Waar	  ben	  je	  het	  liefst?	  In	  het	  moeras	  of	  in	  

de	  boomgaard?	  in	  de	  modder	  of	  het	  paradijs?	  Moet	  je	  horen:	  je	  mag	  leven	  uit	  de	  

tempelbeek!	  Werp	  dan	  geen	  dam	  tegen	  dat	  water	  op!	  Hou	  de	  Geest	  van	  de	  Here	  

Jezus	  niet	  buiten	  je	  leven.	  	  

	  

Nee,	  je	  ziet	  nog	  niet	  dat	  de	  wereld	  tot	  een	  paradijs	  wordt.	  Daardoor	  kun	  je	  

misschien	  	  aarzelen.	  Je	  kunt	  het	  er	  moeilijk	  mee	  hebben	  om	  vol	  te	  houden.	  Het	  

kan	  zwaar	  zijn	  onderweg,	  met	  alle	  verdriet,	  alle	  zorg,	  alle	  ziekte,	  de	  

teleurstellingen	  en	  noem	  maar	  op.	  Denk	  eens	  aan	  Ezechiël.	  Hij	  zag	  het	  ook	  nog	  

niet.	  Hij	  mocht	  afgaan	  op	  wat	  de	  engel	  zei.	  Zo	  mogen	  wij	  vertrouwen	  op	  de	  Here	  

Jezus	  en	  op	  zijn	  Geest.	  We	  mogen	  ons	  laten	  bemoedigen	  door	  het	  water	  dat	  

eeuwig	  leven	  geeft.	  	  

Het	  is	  Gód	  die	  het	  waar	  maakt.	  Hij	  maakt	  alle	  dingen	  nieuw.	  

Amen.	  


