
 

In die tyd van die Ou Testament was daar ‘n wag in ‘n uitkykpos op ‘n toring bo-op die poort van die 

stad geplaas om die volk te waarsku as daar vyand aankom. As hy die vyand sien aankom, moes hy 

op sy ramshrong blaas. Die doel hiervan was om lewens te red. 

As hy die ramshoring blaas, weet die inwoners van die stad die vyand is oppad. As hulle dan nie vlug 

nie en sterf, dan is hulle dood hul eie skuld. Die wag is nie verantwoordelik vir hulle dood nie. 

As die wag nie die rampshoring blaas as hy die vyand sien kom nie en die inwoners sterf, dan het die 

wag nie nie sy werk gedoen nie en sal van hom rekenskap geeïs word vir hul dood.  

 

Net soos Esegiël is ek en jy vandag God se wag. Ons is God se boodskappers. Tot elkeen van ons 

kom die oproep in Matt 10:32-33 en Eseg 33:7-9. 

 

Ons het nie ’n keuse nie. Ons moet God se boodskap bring en sy boodskap is eenvoudig: 

1. God wil lewe gee. 

2. Sonde lei tot die dood. 

3. ’n Goeie lewe lei tot die dood. 

4. God roep ons tot bekering en lewe. 

 

1. God wil lewe gee 

God put nie plesier uit die volk se ballingskap nie. Hy wil nie dat mense verlore gaan nie. Hy wil dat 

sondaars gered word. Hoor sy oproep in Eseg 33:11 – Bekeer julself en leef! 

 

God wil red. Die bewys hiervan is kruisgroot. Ons lees ook in Joh 3:16-18 dat Hy in liefde vir Jesus 

gestuur het nie om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêred deur Hom gered kan word.  

 

Die probleem is egter dat sonde maak dat ons nie gered kan word nie. 

2. Volharding in sonde lei tot die dood 

Ons vind die volk in die tyd van Esegiël in ballingskap. Hulle het nie gedink dat dit met hulle sal 

gebeur nie.  

 

Hulle het verkeerdelik gedink: ons is baie en die land is deur God aan ons gegee as ’n besitting, Hy 

sal dit nie laat wegneem nie. Hulle het verkeerdelik geglo dat God nie sal toelaat dat die stad ooit 

ingeneem sal word nie.  

In Israel se denke is God, volk, land en stad so intiem aan mekaar verbind, dat dit nie geskei kan 

word nie. Maar Israel is verkeerd. God straf hulle met ballingskap omdat hulle volhard in sonde. 

 

Die omringende heidense volke het gedink dat die god van die volk wat die oorlog verloor ‘n “swak 

god was” Die ballingskap en die gepaardgaande verwoesting van Jerusalem het ‘n negatiewe beeld 

van die God van Israel laat ontstaan. Vir die heidense volke het dit beteken dat die Babiloniese gode 

sterker as die God van Israel is.  

                                           

Asof dit nie erg genoeg is nie, is Israel oortuig dat die Here hulle vergeet het. Die volk sê twee maal 

in Eseg 33 dat die Here nie reg optree nie.  

 

Hulle wys vinger na God. Hoe kan Hy dit aan ons doen? En in die proses sien hulle nie dat al hulle 

ander vingers terugwys na hulself nie.  

 

 

 



 

Die vyand in hulle midde, die vyand wat hulle doodmaak, is hulle eie sonde. 

Ons lees hiervan in Eseg 33:17 en 25-29. Die Here herbevestig weer en weer aan die volk: julle keuse 

vir sonde is die oorsaak van julle ellende.  

Die volk hoor wat gesê word, maar doen niks aan dit wat verkeerd is nie. Ons lees van hulle 

onvanpaste reaksie in Eseg 33:30-32. 

 

Die volk gee toe aan hul sondige begeertes waaroor hulle gedurig praat. Hulle is uit op wins vir 

hulleself. Dit wat belangrik is, die evangelie van die Here, is by die een oor in en by die ander een uit. 

Hulle uiteinde is die dood. Maar dit is nie net volharding in sonde wat lei tot die dood nie, die Woord 

van die Here kom nader aan ons as kerkgangers se eie lywe: 

 

3. ’n Goeie lewe lei ook tot die dood 

Daar is ‘n klomp goeie mense op die breë pad oppad na die ewige verderf. Goeie mense word nie 

gered nie. Ons lees hierdie waarskuwing in Eseg 33:12 en 13.   

 

4. God roep ons tot bekering en lewe 

Hoor weer die oproep van die Here in Eseg 33:11. 

Hy soek nie jou goeie dade nie. Hy soek vir jou. Hy soek nie jou dankoffer of erediensbywoning nie. 

Hy soek vir jou, jou hele lewe. 

 

Hy roep ons op om ons te bekeer. Ons moet oorgee en in sy krag omdraai. Ons moet terug na die 

Here toe. Ons moet afsien van ons sondige dade en doen wat reg is. Ons moet doen wat die Here sê: 

Hoor dan sy wonderlike beloftes wat hierop volg in Eseg 33:14-16.   

As ons so oorgegee het aan Here is dit ons taak om die ramshoring te blaas. 

 

Ons moet God se boodskap uitdra 

Daar is nie ’n mens in hierdie gemeente wat nog nie die evangelie gehoor het nie. Ons hoor  dit op 

baie plekke. By ons  ouerhuis, skool, oor die radio en op die TV. Elke Sondag kom ons bymekaar en 

hoor die evangelie. Baie mense hoor egter net ‘n mooi liedjie wat hulle gewete sus. 

 

Hulle laat nie toe dat die Woord van die Here en die Here self hulle verander nie. Hulle stap uit en 

doen niks van wat die Here gesê het nie. Hierdie reaksie van mense maak ons as wagters van die Here 

soms moeg en moedeloos. 

 

Maar die feit bly staan dat dit nie my en jou taak is om te vra wat mense met evangelie gaan maak 

nie. Soos Christus nie gevra het wat ons met sy verlossing aan die kruis gaan maak nie, maar in liefde 

in ons plek gesterf het, so moet ons ook onvoorwaardelik dien. Ons is hier om, ten spyte van mense 

se reaksie, God se boodskappers te wees.                         

 

Ons is wagte wat die horing moet blaas waar ons ookal die sonde vyand sien. Of en hoe mense 

reageer is hulle besluit, ’n besluit waaroor elkeen individu voor God sal moet rekenskap gee.  

 

Ek sluit af en lees weer die Here se opdrag aan elkeen van ons in Eseg 33:7-9 en Matt 10:32-33.  

Amen 


