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IS ER NOG HONGER EN DORST NAAR 

GODS WOORD ? 
 

 

PSALM  42 : 3   Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. 
PSALM  63 : 2   O God, Gij zijt mijn God, U zoek ik, Mijn ziel dorst 
                           naar U ,  mijn vlees smacht naar naar U ! 
  

 
 
Vandaag leven wij hier nog in een welvaartstaatje, op het eerste gezicht, 
waar geen enkel probleem is om uw honger en uw dorst te stillen,  wij 
hebben restaurants genoeg ! 
Er is een oververzadiging voor het vlees. En vele mensen zijn reeds 
verslaafd aan eten en drinken. 
Matth.4:4 : Er staat geschreven : niet alleen van brood zal de mens leven 
maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat ! 
Ieder mens heeft twee soorten van voedsel nodig ! 
 
Wat wij wel vaststellen dat er een hongersnood bezig is voor het 
geestelijk leven van de mens. De mensen zijn zich onbewust van de 
situatie. Vandaag zoveel wegkwijnende zielen ! 
 
Hoe komt dit ?  
 
De profeet Hosea schrijft : Mijn volk gaat ten gronde door gebrek aan 
kennis. Lees Hosea 4 : 6,7 . Kennis van Gods geboden ! 



Het geestelijk leven van een ongelovig mens is als een woestijn, dor en 
droog, en niet vruchtbaar. Het hart van deze mensen  is niet te 
verzadigen 
 
PSALM 42 :2-3 
 
De psalmist maakt duidelijk dat er leegte is in zijn hart. Een leegte een 
tekort, dat gevuld moet worden. 
Ieder mens is geschapen met zo’n vacuüm , het kan slechts gevuld 
worden met de H.Geest.  
Deze leegte word vergeleken met “dorst krijgen” . 
Iemand die dorst heeft weet zo dat hij moet drinken.  
Zo loopt ook ieder mens rond met een onbewuste behoefte aan de 
levende God.  
 
Om de dorst te lessen is water voldoende. Doch vandaag zoeken mensen  
onbewust  hun verlangen naar God  en het bovennatuurlijke  te 
verzadigen, daarom zien wij een groeien van het aantal sekten en 
godsdiensten, New Age en oecumene  zoals Jezus de dwalingen voor 
onze tijd heeft voorspeld. 
Het zijn mensen die hun dorst lessen met “dood” water ! of vergiftigd 
water ! 
Vandaag zijn ze bij dit geloof morgen bij een ander geloof , precies of ze 
naar een supermarkt zijn geweest en een keuze maakten.  Het  
consumtiegedrag drinkt overal door.  
Er is nochtans maar één soort geestelijk voedsel ! de bijbel 
 
Vers 4 :  
De schrijver heeft verdriet. Zo is het ook als een christen een verdrietig 
hart heeft , gaan zijn gedachten, naar de dag dat hij bij de HERE zal zijn, 
of de dag Van Christus zal meemaken. 
Een pater noster bidden was een dode troost  en het branden van kaarsen slechts 

afgoderij ! 

 

DORST HEBBEN EN WATER HEBBEN. 

 

Dorst is een  behoefte aan water, om uitdroging te voorkomen. 

Wie echt dorst heeft wacht niet lang om te drinken, zijn eerste gelegenheid 

neemt hij mee ! Niets houd hem nog tegen ! 

Het water in de bijbel is een beeld van Gods Woorden.  

Jezus roept in Joh. 7:37-44 



Indien iemand dorst heeft hij kome tot mij en drinke ! 

Hij was daar de andere waterverkoper. Water voor de geestelijke doden. 

 

Wij mogen dit een goddelijk roep noemen. God roept nog steeds, doch de 

wereld wil zijn eigen waterbakken, die toch uitdrogen ! 

Wij hebben nog steeds de opdracht om te blijven roepen tot de mensen, de 

traktaten zijn een voorbeeld daarvan.  

 

WIE GEDRONKEN HEEFT VAN JEZUS WATER WORDT ZELF EEN 

BRON ! 

 

Dit is een kenmerk van echte kristenen, deze mensen getuigen tegenover 

anderen,  

hebben geen woorden tekort !  Ze verkopen zelf water ! 

 

Het water is steeds fris : het profetische woord kun je naast de krant leggen.Ben 

zelf tot geloof gekomen door het horen van het profet.woord. 

 

Het water is levend : Gods woord doet wedergeboren worden. Mijn woorden 

zijn geest en leven zei Jezus :  Gods woorden maken mensen levend. Wij zijn 

slechts zijn geluidsboxen, de ene meer watt en de andere wat minder, maar je 

hoort ze allemaal ! 

 

 

Welke kristenen drinken er  zelf eerst ?  

  

Zij die luisteren naar boodschappen en B.S en zelf lezen in de bijbel  en 

geestelijke  boeken of tijdschriften !  
 

De grote vraag is : In hoeverre was er een verlangen deze morgen om te 

luisteren naar Gods woord  bij onszelf ?  

 

Zijn wij gekomen uit gewoonte : dit is ongezond. 

Zijn wij gekomen om iemand plezier te doen : ongezond 

Zijn wij gekomen om de soep : geestelijk ziek 

 

Zijn wij gekomen met een echt verlangen en uit gehoorzaamheid aan het woord 

om te weten wat God tot ons te zeggen heeft vandaag, dan  is ons motief gezond 

 

Gezond waarom ? 

 

Joh.7:38  



Wie gelooft “ zoals de schrift zegt “ Dit is een voorwaarde, want geloven in 

Jezus zonder de bijbel is een vormgodsdienst. 

 

Stromen van levend water zullen UIT zijn binnenste vloeien. 

en niet IN zijn binnenste. 

Dit is een kenmerk dat Jezus aantoont, dat zo’n mens de H.Geest heeft 

ontvangen 

Hij spreekt overal en tegen iedereen van  Jezus en van wat hij leerde.  

Hij aanvaardt dat men lacht met hem, en kan het verdragen. 

 

Een kerkganger kan gelijken op een christen, maar hij mankeert de kracht, om te 

getuigen, en om zonde te overwinnen, er verandert niets in zijn leven. Velen 

hebben geen bijbel.  

Zijn binnenste is niet verandert,is als een woestijn, zonder vrucht, hij kan 

niemand bij de HEER brengen ! 

Hij ervaart God niet in zijn dagelijks leven. God kan hem niet gebruiken, want 

hij draagt Gods woord niet in zijn hart ! 

Wie de bijbel  in zijn hart draagt, is gelukkig ! 

 

Mattheüs 5:6 

Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid want ze zullen verzadigd 

worden. 

 

Dorsten wij naar Gods woord ? 

 

 

een voorbeeld. 

 

Men verhaalt van een reiziger in de woestijn, die door dorst gekweld, in de verte 

iets zag liggen; menende dat het dadels waren was hij zeer verblijd; Hij naderde 

en vond een zak vol paarlen, bedroefd riep hij uit : ach ! het zijn slechts paarlen. 

WATER alleen is de behoefte des harten, niets heeft waarde in dit geval dan dit 

alleen, zo dorst moet  men naar gerechtigheid 

STREVEN WIJ NAAR GERECHTIGHEID ALS NAAR WATER ? 

Biedt de grootste schatten aan, zij voldoen niet , gerechtigheid alleen kan rust 

geven.  Gerechtigheid is de bijbel ! 

 

En die God van de bijbel, die Hagar met haar Ismael niet liet versmachten van 

dorst, zal niet laten omkomen van de dorst.  

Jezus is het levende water.  
 

Joh. 6 : 30-35 

 



Moeten wij ook drinken tegen onze zin in ?  

 

Als ik geen zin heb om naar een bijbelstudie of zondagsdienst te gaan, waarom 

moet ik dan toch gaan ?  Het is toch altijd hetzelfde ! 

En het gemor en het gemopper en de uitvluchten kunnen komen.  

 

Voorbeeld :  De expeditie van drie Amerikanen met een gids in de woestijn. 

                    Drinken verplicht, met of zonder dorst; 

                    Een Amerikaan dronk tot de derde dag niets en s avonds lag hij 

                    op sterven door uitdroging, hij was verwittigd! 

Zo kunnen wij begrijpen, dat de woestijn , ons wereldje is waarin wij leven,  

zo is ook bijbellezen een noodzaak om geestelijk in leven te blijven. 
 

Exodus 16:35 

Gods volk at veertig jaar het MANNA tot ze in het beloofde land kwamen. 

Zo is Jezus ons Manna, en wij dienen deze hemelse spijze te eten tot wij Bij 

Hem zullen zijn.  

Kunt U voorstellen : veertig jaar hetzelfde eten ? 

Zij kregen iedere dag honger en aten ! 

 

Voelen wij die honger naar Gods woord en wil aan ?  

 

SLOT :  Laten wij eens onze geestelijke gezondheid nagaan,  

              en zien of er niets is dat ons afhoudt van het levende water ! 

 

 

 

              Lees Psalm 63:2  Kan ik ook dit zingen ?  
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