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	Naam: Oscar Biesheuvel
	Telefoon: 5 februari 2023
	Email: In Your Presence
	Iban: De rivier van God
	bijbelgedeeltes: Ezechiël 47:1-12
	samenvatting preek: Als kerk zijn we verbonden:
- naar binnen (met elkaar, we brengen tijd samen door, er ontstaan vriendschappen, relaties, we zien naar elkaar om, als een lichaam), 
- naar buiten (we hebben Goed Nieuws, en dat mogen/moeten we delen, we zijn gastvrij, we helpen elkaar om een getuige te zijn  van Jezus),
- maar bovenal, naar boven! We zijn een groep mensen die elkaar aanmoedigt om hoger/verder/dieper te gaan met God! Ons doel is om elkaar te brengen aan de voeten van Jezus. Verbonden te zijn met Hem (Joh 15, de wijnstok en de ranken).  
Hoe meer je Jezus volgt hoe meer je groeit in de vruchten van de Geest: liefde, blijdschap, vrede, goedheid, trouw etc. (Gal. 5) Maar ook mag je groeien in de gaven van de Geest, deze zijn even belangrijk. Zoals kennis, wijsheid of geloof. Zie je jezelf al voor je, als je 60/70/80/90 bent? Vol van de vrucht van de Geest, en de kracht van de Geest? Daarin willen we elkaar stimuleren, om in beide telkens weer te groeien!
Hoe? Wees verbonden met Jezus, ga terug naar de bron. De stroom van Gods Geest helpt ons om meer op Jezus te lijken. 

Ezechiël zat in ballingschap in een ander land. Ezechiël zei woorden van hoop ondanks dat hij uit zijn land werd gestuurd en zijn vrouw overleden was. In dit verhaal is Ezechiël in een tempel waar hij meegenomen werd door een man naar de ingang. De man nodigt Ezechiël uit om in het water te komen dat in de tempel stond. Eerst tot zijn enkels, dan zijn knieën, tot zijn heupen en uiteindelijk moest hij gaan zwemmen. Zo nodigt God ons ook uit om het water in te komen en op Hem te vertrouwen. Om je controle los te laten en Jezus de koning van jouw leven laten zijn. Het water stroomt al, God vraagt je alleen om mee te bewegen. Hij weet waar je aan toe bent, hij gooit je niet opeens in het diepe maar Hij begint klein. Eerst je enkels en langzamerhand steeds verder als je dat wilt. Moedig elkaar aan om verder te gaan, steeds een stukje verder. Vertrouw God en beweeg mee met het water. 
Het water van het verhaal stroomt richting de Dode zee. Deze zee gaat weer leven omdat het water uit het heiligdom komt. Jezus is onze bron waardoor wij weer gaan leven door Gods Geest. 

	bijbelgedeeltes 2: - Durf jij de controle over te geven aan God? Hoe geef je de controle over aan God?
- Vertrouw je Hem? Waarom wel / niet? Waaruit blijkt dat?
- Hoe kunnen wij steeds dieper gaan met God?
- In welke vrucht of gave wil jij graag groeien?
- Bid voor en met elkaar.


