STROMEN VAN LEVEND WATER
Een artikel uit de
jaren vijftig
“En op den laatsten dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende:
Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke. Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt,
stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien. (En dit zeide Hij van den Geest,
Denwelken ontvangen zouden, die in Hem geloven; want de Heilige Geest was nog niet,
overmits Jezus nog niet verheerlijkt was.)” (Johannes 7:37-39)

De Here Jezus kende de de dorstige, de onvoldane toestand waarin zovele feestgangers
verkeerden: bij het einde op de laatste dag, roept Hij hun deze onvergetelijke woorden toe:
“Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke”. De vormdienst en de ceremonieën, welke zij
hadden gehouden, gaven geen voedsel voor hun zielen en konden toen, evenmin als nu,
leven geven; de heer van Candace is hiervan, een treffend voorbeeld (zie Hand. 8:27).
Als een eenzame getuige stond de Here daar te midden der hongerige en moede schare. Hij
alleen had iets om te geven; de vrouw aan de bron van Sichar, wien Hij het geopenbaard
had, dronk reeds van dat levend water en was voldaan. In deze wereld is niets wat
bevrediging geeft:
“Waarom weegt gijlieden geld uit voor hetgeen geen brood is? En uw arbeid voor hetgeen
niet verzadigen kan”? (Jes. 55:2).
De wereldling drinkt uit “gebroken bakken” (Jer. 2:13) en blijft dorstig en zo ook zal het zijn
met en ieder, die “de bron van levend water” verlaat, in weerwil van de onuitsprekelijke
genade Gods, die allen uitnodigt daarvan vrij te drinken.
“En die dorst heeft, kome; en die wil neme het water des levens om niet” (Op. 22:17)
“Die kome tot Mij”, zegt de Heiland. Christus nodigt uit om tot Hem persoonlijk te komen, Hij
is de bron, de fontein. Lezer, wanneer het mocht zijn, dat gij ook dorstig zijt, ga dan tot Hem,
want Hij is, evenals de Rotssteen in de woestijn, geslagen om levend water te geven, Gelijk
een moeder haar armen uitstrekt naar haar lieveling, die zonder hulp nog niet kan blijven
staan op de zwakke voetjes en uitroept: “Kom”!
Zo roept de Here Jezus het uit “Kom”! Hebt gij dorst? Hij zegt:
“Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke”.
Welnu, kom dan. Hoe eenvoudig is de weg! Hoe gemakkelijk de uitvoering! De dorstige
menigte in de woestijn, zodra ze het water zag, dronk en leefde. Wie in Mij geloofd,
gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.
De apostel Johannes licht ons dit nader toe:
“Jezus zeide dit van den Geest, welken ontvangen zouden die in Hem geloven”.
Hoe duidelijk en eenvoudig is toch het Woord van God.
Die in Hem geloven, ontvangen van de Heilige Geest (Wij onderscheiden de Heilige Geest
als Gever en de gave “heilige geest” of van de “Heilige Geest”)

Hoevele duizenden gelovigen zijn er, die God dagelijks aanroepen om van den Heiligen
Geest te ontvangen, terwijl hier duidelijk staat dat, die in Hem geloven, van den Heiland
Geest ontvangen zouden. In Hand. 19:2 zegt de apostel Paulus:
“Hebt gij den Heiligen Geest ontvangen toen gij geloofd hebt”?
En wat bleek? Dat deze discipelen, evenals Apollos, nog niet gehoord hadden dat de
Messias, welke Johannes de Doper gepredikt had, Jezus de Christus was. Zij verkeerden
nog in dezelfde toestand als waarin de discipelen verkeerden (Luk. 11:13), de toestand vóór
het kruis. Toen begrepen zij Hem niet en waar zij de Vader niet om de Geest baden, zegt Hij
in Joh. 14:16
“en Ik zal den Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in
der eeuwigheid”.
Dit is geschied op het Pinksterfeest, zodat de apostel nu zelfs van de vleselijke gemeente in
Korinthe kon zeggen:
“of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is des Heiligen Geestes die in u is, die gij
van God hebt en dat gij van uzelf niet zijt”? (1Kor. 6:19)
“Want ook wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt”(1Kor. 12:13).
Alle gelovigen zijn door den doop des Heiligen Geest verenigd met hun Hoofd Christus en er
bestaat niet één waarin de Heilige Geest geen woning in heeft en die de doop des Heiligen
Geestes niet ontvangen heeft. Het misleidende denkbeeld, alsof het mogelijk was, dat één,
door den Heiligen Geest wedergeborne, uitgesloten kan zijn van de inwoning en doop des
Heiligen Geestes, is alleen een gevolg van de fout, dat men niet let op de toenemende
ontwikkeling van de leer des Heiligen Geestes in het Nieuwe Testament.
David kon bidden: “neem Uw Heiligen Geest niet van mij”, doch een Nieuw Testamentische
gelovige is verzegeld met den Heiligen Geest, tot de dag der verlossing (Ef. 4:30).
De apostel zegt in Rom. 8:9:
“maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem (Christus) niet toe.”
“Wie in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn
binnenste vloeien”.
Stromen van levend water! Christus is de bron,
In Galaten 5:22 lezen we:
“Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid,
goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid (zelfbeheersing)”.
Welk een stroom van levend water. In deze negen woorden vinden we niet alleen uitgedrukt
wat het leven van een christen is, wanneer hij door de Geest leeft, doch ook een beschrijving
van het leven van Christus toen Hij op aarde was. Het is een verklaring van die levenswijze
welke Hij verlangt dat de christen die bij ervaring zal leren kennen. Deze negen woorden
omvatten de betekenis van het te voren aangehaalde tekstwoord;
“want het leven is mij Christus”.

Deze voortbrengselen der genade, zijn als uitheemse planten en worden in de mens niet
gevonden, tenzij door de kracht van God. Ze zijn “de vrucht des Geestes”.
Nu is het waar, dat alle gelovigen van den Heiligen Geest in zich hebben, doch dit is nog
geheel iets anders dan door de Geest leven. Een locomotief mag op de baan zijn, de ketel
vol stoom, doch de trein staat stil en blijft stil staan, tenzij de stoom toegelaten wordt.
Hebt gij den Heiligen Geest toegelaten in uw leven, zodat gij door Hem wordt voortbewogen?
Hoe moet ik dat doen? Vraagt u. Welnu, lees nog eens het vers waar staat:
“want de Heilige Geest was nog niet, aangezien Jezus nog niet verheerlijkt was”.
Natuurlijk leest u die zinsnede in zijn historische letterlijke betekenis. En ook terecht. Heilige
Geest is de gave van de verheerlijkte Christus, zoals Petrus zegt in Hand. 2:33:
“Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heiligen Geestes
ontvangen hebbende van den Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort”.
Doch er is nog een geestelijke betekenis voor u en mij persoonlijk in besloten.
Deze is: “Ik ben nog niet vervuld met heilige geest omdat ik in mijn leven Christus nog niet
verheerlijkt heb”. De Vader verheerlijkt Christus, door Hem op Zijn troon te plaatsen.Ik moet
Hem verheerlijken door Hem op mijn troon te plaatsen.
Niet meer ik, doch Christus en naarmate Christus door ons verheerlijkt wordt, zullen ook de
stromen van levend water uit ons binnenste vloeien.
LAAT IEDER TOT HEM GAAN EN DRINKEN.

