
De rivier uit de tempel 

Ezechiël 47 

1 Toen bracht de man mij terug naar de ingang van de tempel. Daar zag ik water onder de drempel 

van de tempel vandaan komen. Het stroomde naar het oosten, want de voorkant van de tempel lag op 

het oosten. Het water liep van onder de rechter buitenmuur van de tempel, ten zuiden van het altaar, 

naar beneden. 2 Hij nam mij door de noordpoort mee naar buiten en we liepen buitenom naar de 

oostelijke buitenpoort. Daar zag ik het water aan de rechterkant eruit sijpelen. 3 Met een meetlint in 

zijn hand ging de man naar het oosten, en hij mat 1000 el. Daar liet hij mij door het water waden: het 

water kwam tot mijn enkels. 4 Hij mat nog eens 1000 el en liet me weer door het water waden: het 

water kwam tot mijn knieën. Hij mat nog eens 1000 el en liet me er weer door waden: het water kwam 

tot mijn heupen. 5 Hij mat nog eens 1000 el en toen was het water een rivier waar ik niet doorheen 

kon waden. Het water was zo hoog dat je er alleen in zwemmen kon, het was een ondoorwaadbare 

rivier. 6 De man zei tegen mij: ‘Zie je dat, mensenkind?’ en hij liet mij terugkomen op de oever van de 

rivier.7 Toen ik weer terug was, zag ik op de oevers van de rivier aan weerskanten heel veel bomen. 

8 Hij zei tegen mij: ‘Dit water stroomt door de oostelijke landstreek, dan naar beneden de 

Jordaanvallei in, en mondt uit in de Dode Zee. Wanneer het de zee in stroomt wordt het water daar 

zoet. 9 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. 10 Van Engedi tot En-Eglaïm zullen er vissers staan, en er zullen 

droogplaatsen voor netten zijn. Er zullen net zo veel soorten vis zijn als in de Grote Zee. 11 Alleen de 

moerassen en de poelen worden niet zoet, die blijven vol staan met zout water. 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 en de bladeren geneeskrachtig.’ 

 

Stibbe: Je hoort vaak verhalen over ‘plotseling’. Je hoort weinig over ‘geleidelijk’. Maar die verhalen 

zijn ook heel belangrijk. De Geest werkt op een mysterieuze manier. Soms doet God iets plotseling, 

soms geleidelijk. In deze verzen uit Ezechiel 47 blijkt dat er een geleidelijke toename is van die rivier 

van God. 

Bij ons in St Andrews was het meer geleidelijk dan plotseling. Zie je wel wat er gebeurt? In elke 

andere generatie zouden we dit opwekking noemen! Flash flood was het oude model van opwekking. 

Maar het getijde kan ook langzaam opkomen. Je kunt dit ook zien in het werk van God. Het gebeurt 

niet altijd als een overstroming. In Joh. 3 zegt Jezus: de wind waait waarheen hij wil, zo is het ook met 

degenen die geboren zijn uit de Geest. De wegen van de Geest zijn divers en mysterieus. We moeten 

God niet vastpinnen op de oude paradigma’s van opwekking- anders kunnen we het wel eens 

mislopen. 

Waar de rivier van God ook stroomt, ontspringt er leven. Dit is heel betekenisvol voor me geworden. Ik 

geloof dat de omgeving door Gods kracht kan veranderen. Ook de ecologie, niet alleen individuen 

worden geraakt door opwekking. Het oude model richtte zich op het individu. Vergeving van zonde, 

verandering van hart. Alles gaat om het individu. Ook families en gemeenschappen kunnen 

veranderen.  

Individuen worden veranderd. Ik zal hun land genezen. Dat woord ‘land’ heb ik in het Hebreeuws 

opgezocht. En wat denk je? Land betekent gewoon LAND. Mijn hemelse Vader heeft een droom. Niet 

alleen de transformatie van mensen, maar de tranformatie van een planeet. Romeinen 8: de hele 

schepping zucht – wachtend op de openbaring van de zonen en dochters van God. Als we werkelijk 

worden wie we zijn in Christus, dan zal de hele schepping dat vieren. Verwacht iets meer dan de 

transformatie van individuen. Er moet ook iets veranderen in het milieu. Dat vinden we moeilijk te 
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begrijpen in onze omgeving. Maar in andere werelddelen zijn rivieren schoon geworden door 

opwekking. Het heeft een effect op de hele omgeving. Het oude model is van buiten naar binnen, het 

nieuwe van binnen naar buiten. Nu niet meer plotseling, maar geleidelijk. Niet meer alleen het individu, 

maar dan ook het geheel van onze omgeving.  

Elke maand vrucht, want het water van het heiligdom stroomt. De bladeren zullen helpen bij 

vergeving. We hebben miracles en mercy gescheiden in onze traditie. Sommige kerken zijn uit op 

wonderen en tekenen en anderen zetten zich in voor rechtvaardigheid. In het nieuwe 

opwekkingsmodel komen deze zaken samen. Wat voortkomt is uniek. De vruchten hebben twee 

doelen: de hongerigen voeden en de zieken genezen. Mercy & Miracles.  

Integratie van genade en wonderen. Men wil de kracht van God ondervinden, maar ook deelnemen 

aan de gerechtigheid. Deze zaken moeten niet gescheiden, maar geïntegreerd worden. Jezus haalde 

deze zaken niet uit elkaar. Hij zei: de zalving van de Heer is op me, om het goede nieuws aan armen 

te brengen, blinden het zicht te zien en een aangenaam jaar des Heren te verkondigen. In Jezus 

komen deze dingen allemaal samen. Dit zou wel eens een heel goed model voor onze tijd zijn. Een 

nieuw paradigma voor opwekking.  
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