Schriftlezing: Ezechiël 36:16-28 Tekst: Ez. 36:25-27
Thema: Harttransplantatie. Zingen: Ps. 138:1, Ps.
86:6, {bed. H.D. Ps. 87:4, Ps. 134:3, Ps. 105:5}, Ps.
51:4 en 5, Ps. 108:1, Ps. 143:10
Hoofdpunten van de preek
Ezechiël profeteert over een nieuw begin voor Israël.
Wij luisteren (op deze Israëlzondag) met Israël mee.
Reiniging (25)
Israël bezoedelde door handel en wandel Gods
naam.
God stuurt ze weg… haalt ze terug én maakt ze
schoon. Alleen als je rein bent, mag je bij God
binnenkomen.
Oude en nieuwe afgoden maken je vies. Jezelf
schoonmaken is onbegonnen werk. De HEERE Zelf
maakt je rein. Ik zál…
Met rein water wast Hij het onreine van ons af. Het
schone water vertelt ons van Christus’ bloed dat
reinigt van alle zonden.
‘Hoe dat gaat?’ – vraagt o.a. Nicodemus? – wie in
geloof op Christus ziet (Joh. 3:14-15) is gered!
Vernieuwing (26)
De HEERE doet meer dan alleen schoonmaken en
pakt het probleem bij de bron – het hart – aan!
Mini_Ezechiël_36_25-27 29-9-2017 HG Sommelsdijk

Opnieuw valt de nadruk op de HEERE. Hij voert de
harttransplantatie uit. Ik zal..!
In de Bijbel is je hart de kern van je bestaan,
waarmee je je hele leven aanstuurt.
Omdat we een hart van steen hebben zondigen we
en zijn we koud en ongevoelig voor God.
De HEERE belooft een nieuw hart van vlees te
geven. Een kloppend hart van liefde voor God en
Zijn dienst, precies zoals dat van Christus.
Gehoorzaamheid (27)
Het nieuwe hart klopt voor God en Zijn dienst… door
de Heilige Geest.
Weer is het de HEERE Die het doet en geeft. Ik
zal…! Hij belooft Zijn Geest te geven.
De nieuwe Geest neemt de plaats in van ons oude
ik. Hij maakt dat het ware Israël in Gods geboden
wandelt en Zijn bepalingen in acht neemt.
De Geest geeft je een nieuwe levensstijl: Hij leert
ons hoe wij wandelen moeten. Zijn wil is mijn wet.
Leven zoals Christus..

