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Suggestie om te beginnen:
http://wqd.nl/kpMb
Luister naar het nummer
‘Come to the river’, van de
Rhett Walker band, en
bespreek de zinnen die zij
zingen”: Lay yourself down,
let your heart be found,
drink from the cup I pour,
and thirst no more

Water speelt een sleutelrol op aarde, zonder water is er geen leven mogelijk. Ook in de Bijbel
speelt water een sleutelrol. Genesis 2 vertelt over een rivier die ervoor zorgt dat alles tot bloei
komt in de tuin van Eden. Openbaring 22 beschrijft net zo’n rivier met levend water. In het
evangelie van Johannes doet Jezus deze oproep: ‘Als je dorst hebt, kom naar Mij!’ En Jezus doet
zijn uitnodiging op ‘het hoogtepunt van het feest’. Vandaar deze vragen: Wat is de link tussen ‘het
feest’ en Jezus? Dan is er het visioen uit Ezechiël, dat druipt van het water, vaak een symbool van
de Heilige Geest. Wat leren we over Jezus en de Heilige Geest uit het visioen van Ezechiël? En wat
betekent de oproep van Jezus (‘Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken’) voor ons?

I. Lees Johannes 7:37-39: Wat is de link tussen ‘het feest’ en Jezus?
‘Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel’ (vs 37). Het gaat om
Soekot/ het Loofhuttenfeest. Het feest, zoals het wordt genoemd, duurde zeven dagen en werd
Om te zingen:
dag en nacht gevierd. Eerst nog iets over de waterceremonie tijdens Soekot.
Zie filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=oK4GDsDuOSA
Opw. 281
Zeven dagen lang was er elke dag het ritueel van het waterscheppen. De
Opw 642
priester verzamelde water uit het badwater van Siloam, in een mooie kruik. De
Opw. 754
priester bracht het water door de Waterpoort naar de tempel. Daar goot hij
het in een zilveren vat. Aan de onderkant van dit vat stroomde dit water er
Om te lezen:
langzaam uit, vlak vóór het altaar, samen met wijn. Dit uitstorten van water en
wijn is als een gebed tot God, de bron van alle leven. Tijdens het
Johannes 7: 37-39
waterscheppen werd Jesaja 12:3 voorgelezen: ‘Vol vreugde zullen jullie water
Ezechiël 47: 1-12
putten uit de bron van jullie redding’. Met een bekende spreuk uit de misjna, de mondelinge
traditie: “Wie de vreugde van het waterscheppen niet kent, heeft geen echte vreugde geleerd”.
Voor het gebed:
Op de laatste dag van het feest, de zevende dag, voerde de priester dit
ritueel van water scheppen zeven keer achter elkaar uit. Deze zevende dag
Efeziers: 6: 18-19
was de belangrijkste dag van het feest. Dat lezen we ook bij Johannes: ‘Op
“Laat de Geest u vervullen, de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en
en zing met elkaar psalmen, Hij riep…’ Jezus trekt heel bewust de aandacht naar zich toe. Eén detail van
hymnen en liederen die de de waterceremonie op de zevende dag is dat de priester bij zijn allerlaatste
Geest u ingeeft”.
ronde naar de waterbron geen water erin verzamelde. Hij kwam terug met… een lege kruik. Dit
Begin het gebed met het lied was natuurlijk symbolisch bedoeld. De lege kruik staat voor onze eigen leegheid. Wij mensen
te zingen Opw 343, en
hebben water nodig, en nog veel meer. Ik stel me zo voor dat Jezus precies op dát moment, toen
misschien vind je meer
de priester voorbijkwam met een lege kruik in zijn hand, toen zijn oproep deed: ‘Laat wie dorst
liederen die spreken van het heeft bij Mij komen en drinken’. Jezus kent jouw en onze leegheid. En Hij wil en kan ons vullen.
vervullen van de Heilige
Jezus voegt er nog iets aan toe. “Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in
Geest. We lekken, en we
Mij gelooft,” zo zegt de Schrift. Jezus verwijst naar een complete rivierdelta van teksten! We
mogen een stap zetten op
duiken vandaag in het visioen van Ezechiël.
Jezus’ oproep. God belooft
ons telkens opnieuw weer te II. Lees Ezechiël 47:1-12: Wat leren we over Jezus en de Heilige Geest?
vullen. Bid daarna zoals de 1. De rivier stroomt vanuit de tempel
Geest ingeeft en persoonlijk Hiermee zitten we midden in ons jaarthema: de tempel is de plaats waar God woont. En waar God
voor elkaar.
woont, stroomt er zegen als een rivier met levend water, waardoor alles tot bloei komt. Dit is een
rode draad in de Bijbel, van Genesis tot Openbaring. Wat zou de oproep zijn van een ‘normale’
rabbi zijn? “Mensen, als je verlangt naar God: ga dan naar de tempel!” Maar Jezus is geen normale
rabbi en zegt: “Mensen – als je God wilt ontmoeten, kom dan naar Mij. Stel je vertrouwen op
Mij!” Jezus zegt daarmee: “Ik ben de tempel. Ik ben het heiligdom van waaruit levend water naar
buiten stroomt. Dit is ongehoord, schokkend, revolutionair!
Jezus zegt ook: ‘Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft’. Jezus
verwijst hier naar Ezechiël 47. Wat bedoelt Jezus? “Als jij met je dorst en je leegheid bij Mij komt;
als jij op Mij vertrouwt om jou te vullen, dan geef Ik jou levend water.
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Voor het geloofsgesprek
http://wqd.nl/gldo
Kijk samen naar de
waterceremonie tijdens het
Loofhuttenfeest. In 2014
was het voor het eerst dat
deze ceremonie weer werd
uitgevoerd sinds de
verwoesting van de tempel.
Wat valt je op? Zeker als je
daarbij Johannes 7: 37-39
leest. Waarom noemt
Robert de oproep van Jezus
revolutionair? Hoe zou jij
reageren?

Dan geef ik jou de Heilige Geest. En dan word jij op jouw beurt een tempel! En vanuit de kleine
tempel die wij samen vormen als gemeente, stroomt er zegen naar buiten. Dankzij het frisse
water van de Heilige Geest, kan ook jouw eigen kleine leven vrucht dragen.”
2. De rivier begint heel klein
In een van zijn gelijkenissen vergelijkt Jezus het Koninkrijk van God met een mosterdzaadje. Zo’n
zaadje is heel klein, het stelt niks voor. En toch kan het uitgroeien tot iets groots. Zo begint ook
de rivier in het visioen van Ezechiël heel bescheiden. Als een klein stroompje dat helemaal niet
opvalt. Maar op het eind is het een rivier waarin je kan zwemmen! De les die ik hieruit trek, is
dat God vaak begint met iets kleins. Zo werkt het vaak, in Gods koninkrijk. Kleine dingen zijn
belangrijk. Ook in jouw leven. De Heilige Geest werkt vaak onopvallend, druppelsgewijs. Soms
zie je het niet, of merk je het niet. Maar intussen is God wel bezig. Jaren later kan uit een paar
druppels een diepe rivier ontstaan!

3. Het rivierwater zuivert en werkt helend
Ezechiël ziet hoe de stroom van levend, fris water uit de
Lees Johannes 4: 1-41, het
tempel het zoute water van de Dode Zee verandert in zoet
gesprek met de
water. Vs 9: ‘Overal waar het water van deze rivier komt,
Samaritaanse vrouw. Ook
brengt het nieuw leven. Het water zal daar vol zijn met dieren
daar gaat het over dorst,
en vol met vis’.
levend water, en de Heilige Dit is een beeld van wat de Heilige Geest doet in ons leven. De Heilige Geest maakt ons schoon,
Geest. Lees vs 13-14. Wat
Hij reinigt ons van binnenuit. Daarom heet de Heilige Geest ook heilig. De bagger moet eruit.
belooft Jezus? En vs 23- 24. Dan kun je (meer) vrucht dragen.
Wat betekenen deze
woorden voor jou?
III. Wat betekent ‘Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken’ voor ons?
1. “Ik heb U nodig”
We kunnen ons leeg voelen, “Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken!”. Ook vandaag doet Jezus deze oproep. En wat
we hebben ‘Iemand’ nodig ís dorst hebben? De christelijke zanger Toby Mac verwoordt dit treffend in zijn song met de
die kan voorzien in onze
eenvoudige
diepste behoeften. Herken titel: I Just Need You. https://www.youtube.com/watch?v=4wNpOeakhEM
je dit? Hoe is dat?
Zo simpel is het. Dorst hebben betekent niets meer of minder dan zeggen: “Ik heb U [Jezus]
Verlang je naar gevuld
nodig”. Dorst hebben betekent dat je erkent: “Ik heb U nodig omdat ik vervuild ben met smerig
worden, of heb je dat wel
water. Of omdat ik geen moed meer heb. Of omdat ik kracht tekortkom. Of…” - vul maar in.
eens bewust meegemaakt?
Deel eens met elkaar wat
2. Kom naar Jezus, en vraag
jullie ervaring is, of de
De oproep van Jezus is simpel: “Kom naar Mij!”. Dat wil zeggen: “Geloof in Mij. Vertrouw op Mij.
vragen die er kunnen leven? Vraag Mij voor wat je nodig hebt. En Ik zal het je geven”. Dit is de boodschap van Jezus tijdens
het Loofhuttenfeest. Elke keer als Jezus het heeft over water, dan dringt Hij aan op een
De rivier in het
beslissing, een keuze. Voor Jezus is het niet belangrijk of je alles begrijpt. Met ons verstand
visioen van Ezechiël begint zullen we nooit precies snappen hoe de Heilige Geest werkt.
heel bescheiden. Als een
We hoeven maar één ding te weten: dat we de Heilige Geest nodig hebben. En dat we Jezus
klein stroompje dat
daarom moeten vragen. En dan zal ons leven vrucht dragen. Want dan woont God in ons als in
helemaal niet opvalt. Maar een microtempel. En vandaaruit stroomt er levend water naar buiten. En met z’n allen samen
op het eind is het een rivier vormen we een iets grotere miniatuurtempel, die tot zegen kan zijn voor Houten en omstreken.
waarin je kan zwemmen!
God begint vaak met iets
Omdat Jezus zo duidelijk aandringt op een keuze, op een stap naar Hem toe, om van Hem de
kleins. Kun je een voorbeeld Heilige Geest te ontvangen, is het goed om dat vaker te doen. Misschien heb je dit al eens
uit je omgeving, de kerk, of eerder gedaan, maar het net of er gaatjes in ons zitten… Het kan dan goed zijn om opnieuw te
je eigen leven delen waarin vragen voor de vervulling met de Heilige Geest.
je de heilige Geest ziet?
Als je schoon wilt worden van bagger, van smerig water in je leven; als je nieuwe moed en
kracht nodig hebt; of als je graag meer vrucht wilt dragen, zet dan nu de stap naar Jezus.
“Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken!”, zegt Jezus. “Rivieren van levend water zullen
stromen uit het hart van wie in Mij gelooft”. Amen

