Rivieren van levend water zullen stromen uit het
hart van wie in mij gelooft.
Johannes 7:38
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LAAT HET WATER
STROMEN
De belofte van overvloeiend
geestelijk leven
Het is een heel aantrekkelijk beeld:
Rivieren van levend water. Een
sprankelend en veelbelovend beeld.
Jezus weet zijn beelden goed te
kiezen! Ze hebben kracht en ze
zetten onze verbeelding in beweging.
Jezus is een dichter, een poëet, en we
hangen aan zijn lippen.
Rivieren
Als Jezus spreekt over rivieren
klinken er andere Bijbelgedeelten
mee (Ezechiël 47, Psalm 42, Jesaja
55, Openbaring 22:1-2). Rivieren,
krachtig stromend, sprankelend,
helder als kristal, vol leven! Je krijgt
gewoon zin om er in te duiken of om
een grote glazen kan te pakken en het
vol te scheppen met dat levende
water en het uit te delen aan iedereen
die er een glas van wil hebben. Want
er is meer dan genoeg.

Leven
De Bijbel kent twee soorten leven:
bios (aardse, natuurlijke, door God
geschapen leven) en zoè (eeuwige,
hemelse leven van Gods koninkrijk).
Van onszelf kennen we dat echte
leven niet. Het is het leven van Gods
koninkrijk dat zo radicaal anders en
diepgaander en echter is dan wat wij
voor leven houden. Jezus zegt nu:
neem met minder (dan het zoè-leven)
geen genoegen. Don’t settle for less!
Buik
Jezus belooft dat het water uit ons
binnenste, uit onze buikholte (koilia)
zal stromen. We worden er van doordrenkt, het raakt onze ervaring en
onze emoties. Kennen we dit? Dat
het water ook verder stroomt? Zijn
wij als christenen consumenten of
zijn wij distributeurs? Zijn wij waterbakken of zijn wij fonteinen? Ben je
van binnenuit, met heel je hart, en
heel je ziel en heel je buikholte
dankbaar voor het water dat leven
geeft aan jou en ook aan anderen?
En wie het levend water drinkt
die mag het gaan beleven
dat in zijn eigen hart ontspringt
een bron van eeuwig leven.

Jezus
Het water gaat alleen stromen dankzij
een vertrouwensrelatie met Jezus!
Geloven in Jezus is je toevertrouwen
aan hem en hem bewonderen als je
alles. Zijn claim op ons leven is uniek
en exclusief. Dat leidt ook tot
verdeeldheid in de wens om hem
juist niet te omhelzen maar te grijpen
en te doden.
Dorst
Aan Jezus’ schitterende belofte en
universele uitnodiging is een
voorwaarde verbonden: je moet
dorstig zijn. ‘Het moeilijkste van de
evangelieverkondiging is niet de dorst
van mensen lessen maar hen zich
dorstig te laten voelen.’ Onze diepste
dorst kan alleen door Jezus worden
gelest.
Vernieuwde verlangens
Luisteren naar Jezus’ belofte leidt tot
de volgende verlangens voor ons
gemeenteleven:
(1) Wij verlangen naar een hernieuwde
liefde voor het Woord van God. Wij
willen gemeente van het Woord zijn, we
hebben de Schriften van Oud en Nieuw
Testament lief! Wij willen een hoge
prioriteit geven aan gezamenlijk en
persoonlijk bijbellezen!

(2) Wij verlangen naar een hernieuwde
concentratie op Christus in zijn
glorie. Wij willen een gemeente zijn
waarin de grootheid van Gods Zoon elke
(zon)dag opnieuw beleden wordt omdat
de Vader zoveel vreugde vindt in zijn
Zoon! Wij willen Jezus kennen en
liefhebben in zowel zijn lijden (als lam)
als zijn luister (als leeuw)!
(3) Wij verlangen naar een hernieuwde
aandacht voor de Geest van het
Woord. Wij willen ons steeds meer
overgeven aan de krachtige en liefdevolle
werking van de heilige Geest door en
rondom het Woord! Wij willen door het
Woord van de Schriften heen de
vergevende, genezende en bevrijdende
kracht van Jezus’ Geest ondergaan en zo
meer vrucht dragen als leerlingen van
Christus!

Oproep
 Vernieuw je liefde voor Gods
woorden: ga terug naar die eerste
liefde.
 Vernieuw je focus op Jezus:
bewonder hem weer en laat hem je
alles zijn.
 Vernieuw je geloof in de heilige
Geest: laat hem werken en luister
naar zijn stem.
ds. Jos Douma
www.josdouma.nl

