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HEROPENING VAN DE WATERPUTTEN
Abraham leefde nog bijna vijftig jaar na Sarah’s dood. In vergelijking met mensen zoals Noach die voor
hem hadden geleefd stierf hij als een jonge man. Vandaag is het vrij moeilijk zich in te beelden dat het als
jong beschouwd wordt, te sterven aan de leeftijd van honderd vijf en zeventig, maar tengevolge van de
zondvloed en de atmosferische wijzingen werd de levensduur korter. Niettemin leefde Abraham, zoals de
Schrift aangeeft, tot op rijpe leeftijd en volheid van jaren.
Toen Abraham reisde in het land dat nu het hedendaagse Israël is, stopte en kampeerde hij op vele
plaatsen. In elke plaats waar hij stopte, was het graven van een waterput één van de eerste punten op de
agenda De bron moest water voorzien voor hemzelf, zijn familie, zijn dienaren en zijn kudde. Natuurlijk
waren dit natuurlijke bronnen met zuiver water dat levens noodzakelijk was in de woestijnomgeving
waarin ze leefden, Onthoud echter als we de Thora lezen, dat het natuurlijke er is om ons over het
geestelijke te leren en visa versa.
Elk van deze waterputten die Abraham groef, brachten levengevend water voort. Zij profeteren over het
levengevende water van het Woord van God. Yeshua bracht in Zijn onderwijs deze parallel tussen levend
water en Zijn woord dikwijls naar voor. De Schrift leert ons dat het Woord net zo belangrijk is voor ons
geestelijk welzijn als natuurlijk water voor ons fysieke welzijn.
Lees nu Genesis 26:15. Merk op dat het zegt dat de Filistijnen al de bronnen van Abraham dichtgestopt en
dichtgegooid hadden. Kort gezegd, Izaak kon niet langer van de bronnen van zijn vader drinken, maar
moest water vinden bij andere putten dan degene die Abraham groef, tot hij beter kon doen . Hij moest
naar Filistijnse waterputten gaan, putten gegraven met handen van hen die leefden naar heidense,
goddeloze praktijken. De bacteriën en het vergif van goddeloze levenswijzen besmetten de bronnen van de
Filistijnen.
Isaac was niet tevreden steeds water te moeten putten uit andere bronnen dan die van zijn vader. Hij wilde
niet besmet worden door de bronnen van de heidenen. De Thora gaat verder met ons te vertellen dat hij de
putten die Abraham had gegraven heropende. Nu kon hij levengevend water drinken. Wat een mooi beeld
van wat wij nu in onze levens beleven.

De Thora is de waterput die onze Vader groef met de bedoeling dat wij er vandaag zouden van drinken.
Leviticus zegt ons dat we op dagelijkse basis van de Thora moeten drinken, want net zoals ons lichaam
water nodig heeft om te overleven, zo heeft onze geestelijke mens het water van Gods woord nodig.
Zonder dit dagelijkse water raken we gedeshydrateert, droog, en zullen we spoedig sterven.
Dit is zowel een geestelijke als een natuurlijke wet.
Tijdens de voorbije zeventienhonderd jaar zijn de pure bronnen, waaruit Yeshua en zijn volgelingen
onderwezen, opgevuld door mensen zoals Marcion, Constantijn en vele anderen. Doorheen de jaren heeft
de familie van God voor het grootse gedeelte niet eens gemerkt dat zij niet langer dronken van de bronnen
van onze vaders, maar uit putten gegraven door heidenen, bronnen die besmet werden met de vuiligheid
van heidendom.
Als je iemand bent die regelmatig het nieuws volgt, ben je je bewust van de groeiende bekommernis over
het drinkwater. De vervuiling door chemicaliën, bacteriën en dergelijke wordt een hoofdbekommernis in
vele landen, evenals als in de Verenigde Staten. Er wordt ons gezegd ons drinkwater te testen, te filteren
of zelfs alleen flessenwater te drinken. De reden hiervoor is een veelheid van ziekten en aandoeningen die
kunnen voortkomen van verontreinigd water.
Herinner je dat het natuurlijke ons de hele Schrift door leert over het geestelijke. Kijk naar onze lezingen
in Mattheüs van deze week. Yeshua onderwees aangaande het Koninkrijk door gebruik te maken van
zaden, parels en grond.
Vandaag is de ware familie van God aan het wakker worden voor het feit dat we bezig waren te drinken
van bronnen die niet gegraven zijn door onze vaders, maar gegraven door handen van heidense praktijken.
Wij geven toe dat onze geestelijke lichamen vol zijn van giffen, ziekten en bacteriën die ons in een staat
van geestelijke ziekte en dood hielden. We gaan terug naar de putten van onze vaders, de bronnen van
Thora. Als we drinken van de bronnen van Thora, zien we dat dit niet alleen de eigenschappen heeft die
nodig zijn om ons leven in overvloed te geven maar ook om ons te helen van de besmette wateren uit ons
verleden. De bronnen van de Thora reinigen ons en maken ons opnieuw sterk. De bronnen van Thora
geven ons een leven dat we nooit eerder kenden. De bronnen van Thora geven ons de kracht voor de reis
die voor ons ligt.
De taak van het reinigen van waterputten is geen gemakkelijke klus. Het vraagt veel werk om een bron te
ontstoppen. De rotsen uitgraven, vuiligheid en rommel die anderen in de put gooiden verwijderen vraagt
tijd en inspanning, maar uiteindelijk is het zuivere, koele en frisse water de inspanning meer dan waard.
Het water van Thora is veruit de meest verfrissende materie waaraan een mens ooit deel kan hebben zoals
Yeshua de vrouw bij de waterput vertelde.
Als we de maand december ingaan, neem dan de tijd om te overwegen uit welke bron je drinkt en
waarvan je feitelijk je familie doet drinken. Drink je nog steeds van een bron die besmet is met bacteriën
van heidense gebruiken en mensentradities? Als dat zo is, overweeg dan even dat het natuurlijke ons leert
over het geestelijke. Als je wist dat het water uit je keukenkraan gevuld was met bacteriën en vergif die
ziekte en dood in je familie brengen, zou je er dan van drinken? Zou je je familie of vrienden toestaan
ervan te drinken, zelfs al zou je hen moeten beledigen door hen te stoppen ervan te drinken. Natuurlijk
kennen we allemaal het antwoord.
Als we onszelf of eender wie, niet zouden toestaan te drinken van het natuurlijke water waarvan we weten
dat het doodt, waarom dan niet dezelfde beslissing nemen in verband met ons geestelijke water? In deze
komende maand hebben we de mogelijkheid en het gebod de bron van Gods wegen schoon te maken en
intens te drinken uit de bron van Zijn overvloedige leven.

PS. Als je tijdens het graafproces uitkijkt naar een plaats om de vuiligheid weg te gooien, probeer het in de
Filistijnse bronnen te gooien. Misschien zullen zij dan op hun beurt dorstig worden en naar een nieuwe
waterput komen zoeken!
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