
Tijd van “de feesten” … 

Gods bedoeling met feesten was zegen! 



God wil ons zegenen   



Genesis 12:1-3 

“De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, 
uit uw familiekring en uit het huis van uw vader,  

naar het land dat Ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot 
volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en 

u zult tot een zegen zijn. … en in u zullen alle ge-
slachten van de aardbodem gezegend worden.” 



Deuteronomium 28:1-2 en 9-10 

Mozes sprak: ‘Als u de HEER, uw God, gehoorzaam 
bent en al zijn geboden, zoals ik ze u vandaag heb 
voorgehouden, zorgvuldig naleeft,… zullen u deze 
zegeningen toevallen:... De HEER zal zijn plechtige 
belofte gestand doen en u tot een volk maken dat 
aan hem is gewijd;… Alle andere volken zullen op-

merken dat u de HEER toebehoort.” 



Kies vandaag 



Jeremia 2:13 

“Want Mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan: 
Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten, 

om zich bakken (regenbakken, -putten of 
waterkelders) uit te hakken, lekkende bakken, 

die geen water houden.” 
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In Israël is water kostbaar 





Wat een tegenstelling… 

God gaat ons nooit helpen in het maken 
en onderhouden van eigen “bakken”! 



Wat een tegenstelling… 

Omdat Hij weet wat goed is voor ons! 



1) Aanvaarding bij mensen 

> Wij verwachten van  
   mensen, wat alleen  
   God kan geven 

> man, vrouw, kinderen,  
   familie, vrienden,… 
   * actie – reactie = ? 
   * verwachtingen … 
   * luisteren – begrip – _ 



2) Vervulling door het materiële 

> Fil.4:13: “Ik vermag alle din-  
    gen in Hem, die mij kracht  
    geeft.” – Vs.11= “ik heb ge- 
    leerd tevreden te zijn in de om- 
    standigheden…”  

> huis, tuin, kleding,  
   “benodigdheden”,  
   statussymbolen … 
   * als ik ____ had, dan… 
   * ooit tevreden…? 
   * “schat” en “hart”     



3) Respect en “eer” door positie 

> Zoeken wij de “eer” bij  
   mensen of bij God …? 

> … wat wij doen en be- 
   reikt hebben!  
   * verschillende maten  
   * proberen een plaats  
      te verwerven… 
   * prestatie is wat telt  



4) Waardering door persoonlijkheid 

> God wil aan ons wer- 
   ken, ten goede … 

> Door wie je bent; vro- 
   lijk, betrouwbaar, em- 
   pathisch … 
   * extrovert – introvert 
   * jaloers zijn op ______ 
   * verexcuseren met … 
   * “nemen zoals ik ben”    
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Bakken, die geen water houden…?  
> Welke zijn dat in mijn  
   leven…? Waar zoek ik  
   aanvaarding, zekerheid,   
   vertroosting, vreugde… 

People – Possession – Position – Personality 



Jeremia 17:7-8 

“Gezegend wie op de HEER vertrouwt, wiens toe-
verlaat de HEER is. Hij is als een boom geplant aan 
water, zijn wortels reiken tot in de rivier. Hij merkt  
de komst van de hitte niet op, zijn bladeren blijven 

altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet, 
steeds weer draagt hij vrucht.” 



Johannes 4:10-14 

“Jezus zei tegen haar: ‘Als u wist wat God wil geven, 
… zou u Hém erom vragen en dan zou Hij u levend 

water geven.’ ‘Maar Heer,’ zei de vrouw, ‘u hebt geen 
emmer, en de put is diep – waar wilt u dan levend 
water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan 



Johannes 4:10-14 

Jakob, onze voorvader? Hij heeft ons die put ge- 
geven… ‘Iedereen die dit water drinkt zal weer  

dorst krijgen,’ zei Jezus, ‘maar wie het water drinkt 
dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het 

water dat ik geef, zal in hem een bron worden 
waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’ 



God, wij willen U leren zien als enige 
bron van levend water, die ons vult! 


