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Als je dorst hebt, kom!
Verlangen naar Verlossing 3
Het hart van het evangelie is een uitnodiging. Een uitnodiging die God door
Christus laat klinken om in Hem alles
te zoeken en te vinden waar we naar
verlangen.
Heb ik dorst?
In Jesaja 55 is het water een beeld voor
het leven. Het volk dat in ballingschap is
wordt aangesproken als ‘dorstigen’, als
mensen die iets missen dus, namelijk
het echte, volle leven in overvloed. Want
ze zijn in een vreemd land op een plek
waar God ze heeft gebracht vanwege
zijn toorn over hun zonde. In dat vreemde land missen ze de nabijheid van hun
God, zijn genade en liefde, zijn vergeving en genezende tegenwoordigheid.
Als wij nu deze woorden horen, mogen
we denken aan onze geestelijke verlangens en ook aan wat we missen. Zo
kennen we in ons leven teleurstelling,
verdriet, pijn, bitterheid, ongerustheid,
hopeloosheid, schuldgevoel, onzekerheid en eenzaamheid. Dat zijn uitingen
van een soms even diep als onvervuld
verlangen naar vreugde, zekerheid,
zachtmoedigheid, rust, hoop, vrijspraak,
gemeenschap en liefde.
De bijbel leert ons om als onze diepste
geestelijk dorst te zien: ons verlangen
naar genade. Die veelkleurige genade
gaat over vergeving van zonden, genezing van wonden en bevrijding van
bonden. Genade gaat over verlossing:
dat je los wordt gemaakt uit die dingen
waar je zo gemakkelijk vast kunt komen
te zitten.
Ken je deze dorst, deze geestelijke verlangens? Want je kunt ze ook wegdrukken
of overschreeuwen, gewoon omdat je
niet afhankelijk wilt zijn. Zeggen dat
je dorst hebt, betekent ook dat je je
kwetsbaar moet opstellen, als iemand
die het toch niet altijd zo goed weet en
goed doet, als iemand die pijn heeft en
faalt. Pas dan kunnen de uitnodigende
woorden van het evangelie echt landen
in je leven.

Hoor ik de uitnodiging?
Wat klinkt het uitnodigend en vol van
genade! Komt! Iedereen die dorst heeft
mag komen! En je hoeft niets mee te
nemen, want je kunt het water kopen
zonder geld. In een samenleving die
gericht is op presteren en verdienen,
kan deze boodschap misschien maar
moeilijk landen. En helemaal als je niet
de indruk hebt dat je erg dorstig bent
of in een dorstige samenleving je plek
inneemt, kan deze uitnodiging over je
hoofd heen gaan.
Jezus zelf schreeuwt op de laatste dag
van het Loofhuttenfeest in Jeruzalem
dezelfde uitnodiging, want iedereen
moet het horen. Jezus staat erbij (normaal zit een leraar) en roept: ‘Laat wie
dorst heeft bij mij komen en drinken!’
(Joh. 7:37 - NBV)
Temidden van alle boodschappen die er
op ons afkomen in deze wereld, is het de
grote vraag of deze uitnodiging om Jezus
te drinken wel bij ons binnenkomt. Want
er is maar één manier waarop onze geestelijk dorst gelest kan worden: door bij
Jezus te komen (Joh. 4:13-14) en naar Hem
alleen te luisteren (Jes. 55:3).
Kom ik?
Als je dorst hebt en als je de uitnodiging
hoort, hoef je dus maar één ding te
doen: komen! Het is een heel eenvoudige stap: tegen Jezus, de Gekruisigde,
zeggen dat je alles waar je naar verlangt
in Hem wilt zoeken en vinden. Dat gaat
over troost, over geluk, over vergeving,
over rust, over vernieuwing. Het is maar
één kleine stap. Zet je die stap? Dit is de
diepste gehoorzaamheid die God van
ons vraagt. Geleid door zijn Geest gaat
het gebeuren, steeds weer, want Gods
uitnodigende Woord is krachtig (Jes.
55:11)!

Uit wie het water van Jezus
drinkt, zal het water van
zijn Geest stromen.

Wie het water drinkt dat
Ik hem geef, zal nooit meer
dorst krijgen.
Bijbelrooster

Ma. Jesaja 56:1-8: Onderhoudt het recht
en doet gerechtigheid
Di. Jesaja 57:14-21: Ik zal hem genezen
Wo. Jesaja 58:1-14: Ik zal u doen genieten
Do. Jesaja 59:1-21: Zijn oor is niet
onmachtig om te horen
Vr. Jesaja 60:1-22: Sta op, wordt verlicht
Za. Jesaja 61:1-11: Om een blijde boodschap te brengen

Bronwater in de kleine groep
a. Het ijs breken
Wat heb jij met water?
b. Jezus centraal stellen
Lees samen: Jesaja 55:1-3; Johannes
7:37-39. Welke woorden van de Here
spreekt je hier het meest aan?
c. Elkaar bemoedigen
Praat samen door over deze gesprekspunten:
- Herken je de dorst waarover het
gaat? Bij jezelf, bij anderen?
- Herken je het gevaar van een samenleving waarin alles maakbaar en te
koop is? Wat voor effect kan dat
hebben op je geloof?
- Geloof je dat Jezus je meer te bieden
heeft dan vergeving van zonden?
Zoek je bij Hem bijvoorbeeld ook
echt: rust, vrijheid, kracht, liefde en
geduld?
- Wat leer jij in deze weken van
Advent over ‘Verlangen naar Verlossing’?
d. Zich naar buiten richten
Wat is de waarde van wat we besproken hebben voor onze niet-gelovige
familieleden, vrienden, buren en collega’s? Zou je willen dat ze er deze keer
bij waren geweest, in de kleine groep?

