Wees geen Dode Zee christen!
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37

En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en
riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.
38
Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.
39
En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog
niet verheerlijkt was. (Johannes 7:37-39).
De Dode Zee heeft verscheidene instromingen, zoals de Jordaanrivier vanuit het noorden en de Arnonrivier ten oosten, maar ze heeft
geen uitstromingen. Ze wordt niet bevist (niet tot het Millennium
gekomen is – Ezechiël 47:8-10). Geen vis overleeft in deze levenloze en zwaar gezouten watermassa.
Veel water komt binnen in dit gebied, maar niets vloeit eruit. De zee
is dood ondanks alle invloei. Al haar zijrivieren vinden daar hun
graf, want ze ontvangt maar geeft nooit wat.
Het feit dat er veel instroom is maar geen uitstroom doet ons ook
aan christenen denken. Hoe is het voor sommige mensen mogelijk
dat zij de fijnste boeken lezen, hun Bijbel regelmatig bestuderen, en
continu het Woord opnemen zoals gepredikt in de kerk, en toch zo
levenloos en kleurloos lijken te zijn in hun dagelijkse wandel? Zou
het niet kunnen dat zij wel geestelijke “instroom” hebben maar weinig of geen “uitstroom”? Altijd maar innemen, maar zelden uitgevende resultaten, wegens spirituele stagnatie. De christen die anderen verfrist en zegent is degene die niet enkel alles “inneemt” wat hij
kan, maar die ook genereus “uitgeeft” aan anderen.
Het Meer van Galilea, daarintegen, heeft ook vele instromingen,
maar evenzo ook een grote uitstroom, via de Jordaan. Laat ons zijn
zoals het Meer van Galilea, dat inlaat maar ook uitlaat en vol zit met
vis en leven!
Heer, maak van mij een verfrissende bron, die uitstroomt naar anderen, en anderen te drinken geeft met wat ik eerst ontving van U.
Onze Heer Jezus zei: “Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water
zullen uit zijn binnenste vloeien” (Johannes 7:38). Laten we de waarheid die we geleerd
hebben gebruiken om ernaar de wandelen en erover te praten. Mochten we ze weten, tonen
en delen.
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