Pinksterfeest 2018, dienst 1-2
Vooraf:
Rhett Walker Band - Come To The River (with lyrics) – https://www.youtube.com/watch?v=eLj2tZCs6Ms
Ezechiël 47:1-10, 12 (BGT)
1. De man [= een engel] bracht mij [= Ezechiël] terug naar de ingang van de tempel. De ingang keek uit op
het oosten. Ik zag dat er onder de deur van de tempel water tevoorschijn kwam. Het stroomde langs de
zuidkant van het altaar, en ging verder in oostelijke richting.
2. De man bracht me door de noordelijke poort naar buiten, en we liepen buiten langs de tempel naar de
oostelijke poort. Daar zag ik dat het water aan de zuidkant onder de poort door druppelde.
3. De man volgde het water in de richting van het oosten. Intussen mat hij met een touw hoe ver we liepen. Toen we een halve kilometer gelopen hadden, liet hij mij het water oversteken. Het water kwam tot
aan mijn enkels.
4. Toen we nog een halve kilometer verder waren,
moest ik opnieuw door het water heen gaan.
Nu kwam het water tot aan mijn knieën. Weer een
halve kilometer verder kwam het water tot aan
mijn heupen. [5] En nog een halve kilometer verder
was het water een rivier geworden. Het was zo
diep, dat ik er niet meer doorheen kon lopen.
Ik kon alleen nog maar zwemmen.
6. De man zei: ‘Zie je dat, mensenkind?’ Hij liet me
weer uit het water komen, [7] en opeens zag ik
dat er aan allebei de kanten van de rivier heel veel
bomen stonden.
8. De man zei: ‘Dit water stroomt naar het oosten, en dan verder door het dal van de Jordaan naar de
Dode Zee. Als de rivier daar de zee in stroomt, wordt het water van de zee zoet. [9] Overal waar het water
van deze rivier komt, brengt het nieuw leven. Het water zal daar vol zijn met dieren en vol met vis. (…)
12. Aan allebei de kanten van de rivier zullen bomen groeien. De bladeren van die bomen verdorren niet.
En de vruchten van die bomen raken nooit op. Elke maand krijgen de bomen nieuwe vruchten. Dat komt
doordat het water van de rivier uit de tempel stroomt. De vruchten worden als voedsel gebruikt, en de
bladeren als medicijn.
Johannes 7:37-39 (NBV)
37. Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en Hij riep: ‘Laat wie dorst
heeft bij Mij komen en drinken! [38] “Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij
gelooft,” zo zegt de Schrift.’
39. Hiermee doelde Hij op de Geest die zij die in Hem geloofden zouden ontvangen. De Geest was er
namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven.

Themapreek: Bron van levend water. 20 mei 2018, dienst 1-2. Robert Doornenbal
Dit plaatje laat zien dat water een sleutelrol speelt op aarde. Zonder water is er
geen leven mogelijk. Alles wat leeft, heeft water nodig. 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. En in het evangelie van Johannes horen we Jezus spreken over levend water.
Ik hoop dat je het leuk vindt om te snorkelen! Want vanmorgen duiken we in twee Bijbelgedeelten om te
snappen wat Jezus hier bedoelt, en wat dit voor ons betekent. We beginnen met het evangelie van Johannes. Hierin doet Jezus deze oproep: ‘Als je dorst hebt, kom naar Mij!’ En Jezus doet zijn uitnodiging op ‘het
hoogtepunt van het feest’. Dat schrijft Johannes niet zomaar! Vandaar onze vraag (1): Wat is de link tussen
‘het feest’ en Jezus? Dan is er het visioen uit Ezechiël. Dit visioen druipt van het water! En in de Bijbel is
water vaak een symbool (beeld) van de Heilige Geest. De vraag komt op: (2) Wat leren we over Jezus en de
Heilige Geest uit het visioen van Ezechiël? Met meer zicht op (1) en (2), zijn we toe aan vraag (3): Wat
betekent de oproep van Jezus (‘Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken’) voor ons?

I. Johannes 7:37-39: Wat is de link tussen ‘het feest’ en Jezus?
Johannes geeft telkens aan hoe alle belangrijke gebeurtenissen in het leven van Jezus plaatsvinden rond
een feest. Een bruiloft. Een sabbat. Of een van de grote Joodse feesten die meerdere dagen duurden.
Ook de uitnodiging van Jezus die we net hebben gelezen: Als je dorst hebt, kom dan bij Mij om te drinken!,
geeft Hij tijdens een feest. Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel
(vers 37). Maar om welk feest gaat het? Soekot/Loofhuttenfeest, inderdaad (Johannes 7:2). Je weet wel,
dat is het feest waarbij de Joden herdenken hoe hun voorouders veertig jaar lang rondtrokken door de
Sinaïwoestijn. Hierbij woonden ze in tenten of hutten. Wat was er zo bijzonder aan de laatste dag van dit
feest? En waarom zou Jezus juist dán zijn oproep doen? Cliffhanger!
We gaan nu eerst een stukje video bekijken. Het gaat over de waterceremonie tijdens het Loofhuttenfeest. (Water was natuurlijk een kostbaar geschenk in de gortdroge woestijn.) In het filmpje wordt dit
waterritueel uitgebeeld/uitgespeeld. Opvallend: dit is voor het eerst in bijna tweeduizend jaar. We krijgen
een indruk van hoe het eraan toeging in de dagen van Jezus. Alleen moet je wel de telefoons etc.
weg-denken! {videofragment waterceremonie tijdens Soekot (Loofhuttenfeest)}
https://www.youtube.com/watch?v=oK4GDsDuOSA

Van alle feesten van Israël was het Loofhuttenfeest het meest uitbundig. Het feest, zoals het werd
genoemd, duurde zeven dagen en werd dag en nacht gevierd. ’s Nachts stak men
veel lampen aan, en maakte men een groot vuur, waardoor het heel licht was.
(Zie ook de lichten op het plein, links) En wat zegt Jezus in Johannes 8:12, NBV:
‘Ik ben het Licht voor de wereld.’ Oftewel: ‘Ik ben het lichtende centrum van het
Loofhuttenfeest’!
Misschien gaat er nu een lichtje bij je op: als het gaat om de waterceremonie, wijst
Jezus dan ook naar Zichzelf? Dat gaan we nu verkennen. Ik zal eerst nog iets vertellen
over hoe die waterceremonie eruitzag. Zeven dagen lang was er elke dag het ritueel
van het waterscheppen. De priester verzamelde water uit het badwater van Siloam,
in een mooie kruik. Dat zagen we ook in het filmpje. Het ging om het laatste water dat
er nog te vinden was in Jeruzalem, na een droge zomer.
De 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 langzaam uit, vlak vóór het altaar. We zagen ook een priester die een fles wijn
leeggiet.
Dit uitstorten van water en wijn was een vraag om regen en vruchtbaarheid.
Het was als een gebed tot God, de bron van alle leven.

Tijdens het waterscheppen werd Jesaja 12:3 voorgelezen. Prachtige tekst: Vol vreugde zullen jullie water
putten uit de bron van jullie redding.
Dat ‘vreugdevolle’ zag je zonet! Met een bekende spreuk uit de misjna, de mondelinge traditie: “Wie de vreugde van het waterscheppen niet kent, heeft geen
echte vreugde geleerd”.
Op de laatste dag van het feest, de zevende dag, voerde de priester dit ritueel
van water scheppen en uitgieten niet maar één keer uit. Nee, hij deed dit zeven keer achter elkaar!
Deze zevende dag was de belangrijkste dag van het feest. Dat lezen we ook bij Johannes: Op de laatste
dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en Hij riep…
Jezus trekt heel bewust de aandacht naar zich toe. Normaal gesproken zaten rabbi’s als ze onderwijs
gaven. Maar Jezus ging op een gegeven moment staan. En roepen, om de aandacht te trekken.
Eén detail van de waterceremonie op de zevende dag heb ik nog niet genoemd.
Namelijk dat de priester bij zijn allerlaatste ronde naar de waterbron geen water erin
verzamelde. Hij kwam terug met… een lege kruik. Dit was natuurlijk symbolisch
bedoeld. De lege kruik staat voor onze eigen leegheid. Wij mensen hebben water
nodig, en nog veel meer. We hebben iemand/Iemand nodig die kan voorzien in onze
diepste behoeften. Ik stel me zo voor dat Jezus precies op dát moment, toen de
priester voorbijkwam met een lege kruik in zijn hand, en met een groet stoet mensen achter hem aan,
dat Jezus toen zijn oproep deed: ‘Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken! Mooi om dat zo voor je
te zien, niet? En wat belooft Jezus ons te geven? Denk bijvoorbeeld aan: rust (Matth. 11:28). Leven in al
zijn volheid (Joh. 10:10). En: de Heilige Geest (Joh. 7:39). Jezus kent jouw en onze leegheid. En Hij wil en
kan ons vullen.
Jezus voegt er trouwens nog iets aan toe. “Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie
in Mij gelooft,” zo zegt de Schrift.’ Met ‘de Schrift’ bedoelt Jezus het Oude Testament. Ik zou nu een quizvraag kunnen stellen: wie van jullie weet waar er in het Oude Testament staat: ‘Rivieren van levend water
zullen stromen uit het hart van wie in Jezus gelooft?’ Maar dat zou niet fair zijn. Want je vindt dit citaat
niet precies zo terug in het OT. Als Jezus hier zegt: ‘zo zegt de Schrift’, dan doelt Hij niet op één specifieke
tekst. Nee, Jezus verwijst naar een complete rivierdelta van teksten! Bijvoorbeeld sommige Psalmen en
Spreuken. En teksten uit Jesaja, Joel, Amos, Zacharia, en Ezechiël. Als we al deze bronnen zouden gaan bespreken, dan zouden we erin verdrinken! Daarom duiken we alleen in het visioen van Ezechiël in hoofdstuk 47. Met deze vraag in het achterhoofd: Wat leren we hieruit over Jezus en over de Heilige Geest?
Want, zoals bekend, gaat Pinksteren over het uitgieten van de Heilige Geest (zie Hand. 2:17).

II. Ezechiël 47:1-12: Wat leren we over Jezus en de Heilige Geest?
1. De rivier stroomt vanuit de tempel
Hiermee zitten we midden in ons jaarthema! Immers:
de tempel is de plaats waar God woont. En waar God
woont, stroomt er zegen naar buiten. Als een rivier met
levend water, waardoor alles tot bloei komt. Dit is een
rode draad in de Bijbel, van Genesis tot Openbaring.
En het is ook de boodschap van Ezechiël.
Dus, wat zou de oproep zijn van een ‘normale’ rabbi in de dagen van Jezus? “Mensen, als je dorst hebt,
als je verlangt naar God: ga dan naar de tempel!” Maar Jezus is geen normale rabbi. Zijn boodschap is:
“Mensen – als je God wilt ontmoeten, kom dan naar Mij. Stel je vertrouwen op Mij!” Wat zegt Jezus daarmee: “Ik ben de tempel. Ik ben het heiligdom van waaruit levend water naar buiten stroomt. Wil je de
Heilige Geest ontvangen? Dan moet je bij Mij aankloppen.” Dit is ongehoord, schokkend, revolutionair!
En als je verder leest in Johannes, dan zul je zien dat mensen hier ook heel verschillend op reageren.

Maar dit is nog niet alles. Jezus zegt ook: ‘Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie
in Mij gelooft’. Jezus verwijst hier terug naar Ezechiël 47. Wat zou Hij daarmee bedoelen? Ik denk het volgende, en ik maak het direct persoonlijk. “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. Dan geef ik jou de Heilige Geest. En dan word jij op
jouw beurt een tempel! Een miniatuurtempel. En vanuit de kleine tempel die jij bent (en 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.”
Denk bijvoorbeeld aan de Samaritaanse vrouw, uit Johannes 4. Zij verlangde naar het levende water dat
Jezus haar beloofde (Joh. 4:15; ze begreep toen trouwens nog niet goed wat Jezus bedoelde). Kort daarna
vertelde zij haar dorpsgenoten over Jezus (4:29). En veel mensen kwamen tot geloof (4:39).
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.
Voorbeeld. Een paar jaar geleden trok ik met een paar jongeren door Engeland. Op een
dag kwamen we in Manchester dit plakkaat tegen op de muur van een groot pand:
Are You Homeless? Then go to the Musterd Tree! (Ben je dakloos? Ga naar de mosterdboom!) Inderdaad waren we tijdelijk dakloos, dus wij naar binnen!
De Musterd Tree bleek een vrij grote organisatie te zijn die zich inzet voor daklozen in de
stad. Ik vroeg aan een van de leidinggevenden: “Hoe is dit werk begonnen? En vanwaar
de naam Musterd Tree?” Zijn antwoord was onvergetelijk. Hij zei: “Het begon ongelofelijk klein en simpel. Echt als een mosterdzaadje. Iemand uit een kerk hier in de buurt
deelde zijn sandwich met een hongerige zwerver. Gewoon in een park, tijdens een lunchpauze op het
werk. Deze zwerver was zó dankbaar! Volgende lunchpauze werden er twee sandwiches uitgedeeld. Van
het een kwam het ander. Het mosterdzaadje groeide uit tot een mosterdboom. Twintig jaar later helpen
we nu honderden daklozen en zwervers om hun leven op de rails te krijgen!”
Mooi verhaal, niet? 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
Het water in de Dode Zee is zo zout, dat er nauwelijks leven in is te vinden.
Ook eromheen ziet het er doods uit (hoewel: zoek maar eens op internet
naar recente beelden). Maar Ezechiël ziet hoe de stroom van levend, fris
water uit de tempel dit zoute water van de Dode Zee verandert in zoet water. Vers 9: Overal waar het water van deze rivier komt, brengt het nieuw
leven. Het water zal daar vol zijn met dieren en vol met vis.
Dit is een beeld van wat de Heilige Geest doet in ons leven. De Heilige Geest maakt ons schoon, Hij reinigt
ons van binnenuit. Daarom heet de Heilige Geest ook heilig. De bagger moet eruit. Dan kun je (meer)
vrucht dragen.
Nog een voorbeeld. In Manchester maakten we kennis met John. Jaren
geleden was John Europees kampioen kickboxen, daarom mist hij een paar
voortanden. Tja, je moet er wat voor over hebben! 😊 Maar tijdens zijn
succesvolle carrière was John aan lagerwal geraakt. Verslaafd aan alcohol
en drugs, kwam hij eerst in de criminaliteit en later in de gevangenis terecht. Zijn huwelijk klapte en zijn kinderen wilden niets meer met hem te
maken hebben. Eenmaal uit de gevangenis werd hij een dakloze zwerver.
En toen maakte hij kennis met een paar christenen, dat was voor het eerst in zijn leven. John was gefascineerd door hun liefde en hun levensstijl.

En John had dorst. Hij wilde zo graag een nieuw, een ander leven beginnen! En daarom ging hij op de
knieën. “Wilt U in mijn leven komen?”, vroeg hij aan Jezus. “Wil graag de bagger eruit spoelen. En help mij
te repareren wat ik kapot heb gemaakt”. Toen kwam de Heilige Geest in zijn leven. En daarmee begon de
grote schoonmaak! Vandaag is John clean. De relatie met zijn vrouw en kinderen is hersteld. John ontdekte dat hij talent heeft om te schilderen en hij verdient nu zijn brood als kunstenaar. En intussen zet
John zich dag en nacht in voor andere daklozen en (ex-)criminelen. Terwijl John zijn verhaal vertelde,
maakte ik de foto. Zelden heb ik iemand zo zien stralen van blijdschap! Hij was zo dankbaar voor wat God
heeft gedaan in zijn leven. John was een Dode Zee. Vandaag is hij een rivier die leven geeft!

III. Wat betekent de oproep van Jezus (‘Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken’) voor ons?
1. “Ik heb U nodig”
“Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken!”. Ook vandaag doet Jezus deze oproep. En wat ís dorst
hebben? De christelijke zanger Toby Mac verwoordt dit treffend in zijn song met de eenvoudige
titel: I Just Need You. https://www.youtube.com/watch?v=4wNpOeakhEM
Zo simpel is het. Dorst hebben betekent niets meer of minder dan zeggen: “Ik heb U [Jezus] nodig”. (Let op het droge woestijnlandschap
waar Toby Mac doorheen rijdt!)
Denk even terug aan John uit Manchester. Hij ging naar Jezus met zijn
dorst. En daarna ging het bergop in zijn leven. Dorst hebben betekent
dat je erkent: “Ik heb U nodig omdat ik vervuild ben met smerig water.
Of omdat ik geen moed meer heb. Of omdat ik kracht tekortkom. Of…” - vul maar in.
2. Kom naar Jezus, en vraag
De oproep van Jezus is simpel: “Kom naar Mij!”. Dat wil zeggen: “Geloof in Mij. Vertrouw op Mij. Vraag Mij
voor wat je nodig hebt. En Ik zal het je geven”. Dit is de boodschap van Jezus tijdens het Loofhuttenfeest.
En Hij doet dezelfde oproep in hoofdstuk 4, in gesprek met de Samaritaanse vrouw. Elke keer als Jezus het
heeft over water, dan dringt Hij aan op een beslissing, een keuze. Op een daad van onze kant. Voor Jezus is
het niet belangrijk of je alles begrijpt. Met ons verstand zullen we nooit precies snappen hoe de Heilige
Geest werkt.
We hoeven maar één ding te weten: dat we de Heilige Geest nodig hebben. En dat we Jezus daarom moeten vragen. En dan zal ons leven vrucht dragen. Want dan woont God in ons als in een microtempel.
En vandaaruit stroomt er levend water naar buiten. En met z’n allen samen vormen we een iets grotere
miniatuurtempel, die tot zegen kan zijn voor Houten en omstreken.
Omdat Jezus zo duidelijk aandringt op een keuze, op een stap naar Hem toe, om van Hem de Heilige Geest
te ontvangen, wil ik daar nu ook de gelegenheid voor geven. Misschien heb je dit al eens eerder gedaan.
Ikzelf ook. Maar soms is het net of er gaatjes in jezelf zitten… Het kan dan goed zijn om opnieuw te vragen
voor de vervulling met de Heilige Geest.
Ik nodig iedereen uit om naar voren te komen voor een kort zegengebed. Voel je vrij, maar niet verplicht.
Vergelijk het een beetje met het Avondmaal zoals dit wordt gevierd in dienst 2. Een paar broers en zussen
uit de geestelijke familie staan voor je klaar. Zie het als een mooi stukje ‘priesterschap van alle gelovigen’
in de praktijk! Ze willen je graag zegenen met de Heilige Geest. Daarna ga je weer naar je plek. (Intussen
zingen we een paar liederen, want je kunt niet allemaal tegelijk.)
Je mag ook vragen om ministry gebed, dat mensen iets langer met jou bidden. 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

Come to the River - Housefires II (Featuring Kirby Kaple) https://www.youtube.com/watch?v=IKVHGi1iRLE
"Come and Drink" from Jordan & Kristin Rippy https://www.youtube.com/watch?v=7DO2pf4LonE
All Who Are Thirsty - Vineyard Music https://www.youtube.com/watch?v=K71EYID22l4 All Who are Thirsty –
Kutless https://www.youtube.com/watch?v=oCwDtSFMjdw Streams of living water
https://www.youtube.com/watch?v=XxsMGxswvmE&list=RDXxsMGxswvmE&t=31

