ZICHTBARE LIEFDE VAN CHRISTUS
Week 1: Putten uit de bron
Jesaja 55
1 Hierheen! Hier is water,
voor ieder die dorst heeft.
Kom, ook al heb je geen geld.
Koop hier je voedsel en eet.
Kom, koop voedsel zonder geld,
koop wijn en melk zonder betaling.
2 Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is,
je loon besteden aan wat niet verzadigen kan?
Luister aandachtig naar mij,
en je zult ruimschoots te eten hebben
en genieten van een overvloedig maal.
3 Leen mij je oor en kom bij mij,
luister, en je zult leven.
Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond,
als bevestiging van mijn liefde voor David.
4 Hem heb ik aangesteld
als vorst en heerser over de naties,
als getuige voor de volken.
5 Ook jij zult een volk ontbieden
dat je nog niet kende,
en een volk dat jou nog niet kende
zal zich haasten om bij je te zijn,
omwille van de H EER, je God,
de Heilige van Israël,
die je deze luister heeft verleend.
6 Zoek de H EER nu hij zich laat vinden,
roep hem terwijl hij nabij is.
7 Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten,
laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien.
Laat hij terugkeren naar de H EER,
die zich over hem zal ontfermen;
laat hij terugkeren naar onze God,
die hem ruimhartig zal vergeven.
Vragen:
1 Jesaja richt zich tot de Joden in de situatie van de ballingschap in Babel.
Zij zijn daar terechtgekomen omdat Gods volk niet wilde luisteren naar de HEER.
Velen denken dat het voorgoed afgelopen is. Anderen kennen een diep verlangen
naar de genade van God. Namens God spreekt Jesaja hen aan.
a. Welke betekenis hebben deze woorden voor ons?
b. Het gaat in vers 6 over de werkwoorden: zoeken , vinden en roepen .
Hoe doe je dat in de praktijk van elke dag?
Gaat dat wel zo gemakkelijk? Welke problem en kom j e daarbij t egen?
c. Hebben wij een t aak t en aanzien van de goddeloze en de onrecht vaardige?

Romeinen 5
Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede
met God, door onze Heer Jezus Christus. Dankzij hem hebben we door het geloof
toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen
in zijn luister prijzen we ons gelukkig. En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig
onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot
betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop. Deze hoop zal niet worden beschaamd,
omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is.
Johannes 7
Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en hij riep:
Laat wie dorst heeft bij m ij kom en en drinken! Rivieren van levend wat er zullen st rom en
uit het hart van wie in m ij gelooft , zo zegt de Schrift . Hierm ee 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.
2 a.
b.
c.
d.
e.

Welk verband zie je tussen deze drie Bijbelgedeelten?
Vrede m et God wat houdt dat voor j ou in?
Waarom m ag j e j ezelf gelukkig prij zen ?
Is geloven iets vanzelfsprekend?
I n Efeze 5: 18 st aat het als een opdracht : Laat de Geest u vervullen . Hoe doe j e
dat? Vergelijk Efeze 5:18- 20 eens met Kolossenzen 3:16- 17!

Efeze 5
Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen en zing
met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel
uw hart voor de Heer en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze
Heer Jezus Christus.
Kolossenzen 3
Laat Christ us woorden in al hun rij kdom in u wonen; onderricht en verm aan elkaar in alle
wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u
vol genade ingeeft. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u
God, de Vader, dankt door hem.
3

Put t en uit de Bron = Je geest elij ke dorst lessen en kracht put t en uit wat de Drieënige
God je wil geven.
a. Hoe doe je dat?
b. Welke dingen zijn daarbij voor jou belangrijk?
c. Wat is j ouw m ot ivat ie om t e put t en uit de Bron .
d. Waarom zouden velen om ons heen niet ( m eer) willen put t en uit de Bron ?
e. Hoe zouden we onze kinderen en kleinkinderen kunnen leren t e put t en uit de
Bron ?

