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I have a dream!
Het visioen van Ezechiël en de droom
van Martin Luther King (1963) vertonen overeenkomsten: in een dal van
wanhoop is er hoop op opstanding!
Het volk van God is in ballingschap in
een uitzichtloze situatie: ‘onze hoop is
vervlogen!’ Er is geen licht.
God is God
En dan raakt God Ezechiël aan. Hij
begint te dromen. Een afschuwelijk
gezicht: een dal vol dorre beenderen.
‘Kunnen deze beenderen herleven?’
Ezechiël weet het niet. Hij zegt: ‘Gij
weet het!’ Want de God, die hier een
vraag stelt, is de God van levenden,
niet van doden! Als Ezechiël profeteert
gaat er wat gebeuren: doden herleven,
in twee stappen. Eerst worden de beenderen omgevormd tot dode lichamen.
Vervolgens komt de geest in deze gedoden. Ze staan op om Gods leger in
deze wereld te zijn. Vol geest en geestdrift.
De levende God
Midden in de dorheid van vervlogen
hoop laat de Here zien dat Hij krachtig en waarachtig is. Hij doet wat Hij
belooft. Ezechiël roept Gods volk op
om te breken met de wanhoop omdat
God zo levend is. Er is van Hem altijd
weer méér te verwachten.

2. Dromen
We mogen leren dromen over Gods
kerk op aarde. Een kerk waar Christus
centraal staat in al zijn overweldigende volmaaktheid. Een kerk die volhardend bidt om de volheid van de Geest.
Een kerk waar broeders en zusters
elkaar liefhebben zoals we door Christus zijn bemind. Een kerk die...
Vervulling
De vervulling van deze droom kunnen
we niet afdwingen. ‘Gij zult weten dat
ik de HERE ben!’ Laten we bidden en
dromen en wachten op Gods tijd...

Doorpraten
Het visioen van Ezechiël leert ons verlangen naar een opwekking. Hoe kijkt
u daar tegen aan?
Bent u het ermee eens dat de diepste
oorzaak van de krachteloosheid en
zouteloosheid van kerken onze biddeloosheid is?
Vertel elkaar eens wanneer u de afgelopen twee weken het sterkst de krachtige nabijheid van de Here hebt
ervaren.

Gebedspunten
Een levende gemeente
Wat staat ons nu te doen, als christelijke kerken in een goddeloos land? Hoe
kan het dat er zoveel lauwheid is?
Waarom lopen kerken leeg of worden
ze verteerd door innerlijke conflicten?
1. Bidden
Bidden is zó belangrijk! Bidden is:
Christus in het centrum van je leven
laten staan. Bidden is ons geheime
wapen in de geestelijke strijd. Wanneer kerken worden gekenmerkt door
krachteloosheid en zouteloosheid,
komt dat door biddeloosheid. Bidt
zonder ophouden om het komen van
de Geest. In ootmoed: ‘wij kunnen het
niet, U wel!’

• Aanbid God als de levende God, vol
kracht.
• Prijs God als de Drie-enige: er is tussen Vader, Zoon en Geest zoveel liefde en blijdschap.
• Dank God voor alles wat Hij heeft
gedaan en doet in uw leven en in
het leven van de gemeente.
• Bid om meer vervulling met Jezus
Christus.
• Bid de Here of Hij krachtig wil werken door zijn kerk op aarde.
• Bid om een bewogen hart voor ongelovigen uit uw eigen leefomgeving.

‘Ik ben het zó zat om een
lauwe christen te zijn...’
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Preektekst
Ezech. 37:1-14

Er is zoveel méér te
ontvangen van de Geest van
de Opgestane Heer!

• Bid of God krachtige prediking wil
geven.
• Belijd waar nodig uw eigen lauwheid en vraag om hernieuwde toewijding.

Leeswijzer
ma Jes.55 (Zoekt de HERE, terwijl Hij
zich laat vinden!)
di. Jes.60 (Sta op, word verlicht!)
wo. Jes.61 (Een blijde boodschap voor
ootmoedigen!)
do. Heb.4:14-5:10 (Wij hebben een grote
Hogepriester!)
vr. Heb.8 (Hij is Middelaar van een
beter verbond!)
za. Heb.12:1-17 (Ons oog alleen gericht
op Jezus!)

Informatief: 10 dagen bidden
Tijdens de tien dagen tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren (29 mei t/m 7
juni) wordt er door talloze christenen
intensief gebeden voor Nederland en
voor de steden en dorpen waar we
wonen. Want als we om ons heen kijken, dan zien we al snel dat het niet
goed gaat met ons land. Er moet iets
gebeuren! Een goed doordachte strategie of een concept zal geen verandering brengen. Dat heeft het nog nooit
gedaan. We hebben God nodig. Hij
moet de harten van mensen aanraken
en hun ogen openen voor Christus.
Bidt u mee deze tien dagen? Meer
informatie op: www.thecall.nl.

