Prediking in Rehoboth gemeente Leeuwarden, 29 oktober 2011
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+HWRXGVWHµ+HEUHHXZVH¶DOHSKEHWK
eerste, sterke
tent, huis, lichaam
voet, kameel
deur, beweging
aanbidding, ontzag
tent-haring, zekerh.
verbondenheid
zeis, mes, ‘tool’
wand, grens, huid
aardewerk mand
hand/arm, gevend
geheven hand
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staf; herder/leider
water, veel, meer
zaadje, nageslacht
dadelpalm (+ & –)
oog, (toe)zien (op)
open mond, rand
plant (papyrus)
opgaan(de zon)
de (hogere) ander/God
borsten, bron, eten
teken, afronding
29 oktober 2011

3

Leeuwarden

29 oktober 2011

2

+HWDOHSKEHWK9HUKDDOYDQ$EUDKDP
De eerste
} = vader
van het huis
ging op zijn voeten staan
en kwam in beweging;
hij aanbad God,
Die sloot met hem een
verbond:
hij besneed

van de grote Herder;

de grens/huid

hij ging dagelijks op

van z’n bedekking;

naar de Ander (God)

legde zijn hand/arm
in de zegenende Hand

zijn Bron.
En zo was ’t! / Amen!
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Die beloofde heel veel
nageslacht
en vruchtbaarheid;
Hij toonde hem
een open plek
met planten/schaduw;
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+HW6KHPD± NHUQYDQ
KHW9HUERQGYDQ-D+8D+PHW,VUDsO

'HKHHUOLMNH1DDPYDQ*RG

Deuteronomium 6: 4
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-D+ 8 D+
Hij geeft

„Shema Jisraél,
JaHUaH Elohainu, JaHUaH ’echad!”

vreugdevolle aanbidding
zekerheid & verbondenheid
vreugdevolle aanbidding
♦ latere vorm (‘Paleo-Hebreeuws’):
Rehoboth

„Hoor, o Israël,
JaHUaH onze God, JaHUaH is één!”

/5/9
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♦ Jezus: „Het eerste van alle geboden”
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+HW6KHPD±
NHUQYDQKHW9HUERQG
de pin aan
de deurpost
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*RGHQ$EUDKDP

Deuteronomium 6: 4

de Bron van
water/overvloed zien

.25
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„Shema Jisraél,
JaHUaH Elohainu, JaHUaH ’echad!”
Rehoboth

Markus 12:29

Leeuwarden
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1 JaHUaH nu zei tot Abram: „Ga uit uw land en
uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar
het land, dat Ik u wijzen zal;
2 Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot
een zegen zijn. 3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en
met u zullen alle geslachten van de aardbodem
Genesis 12: 1-3
gezegend worden.”
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*RGHQ-DNREÆ ,VUDsO

µ,VUDsO¶«"

Doch Jakob bleef alleen over; en een man worstelde
met hem, totdat de dageraad opging. 25 En toen Hij
zag, dat Hij hem niet overmocht, roerde Hij het gewricht
van zijn heup aan, zodat het gewricht van Jakobs heup
verwrongen werd, toen Hij met hem worstelde. 26 En Hij
zei: Laat Mij gaan, want de dageraad is opgegaan.
Maar hij zei: Ik zal U niet laten gaan, tenzij dat Gij mij
zegent. 27 En Hij zei tot hem: Hoe is uw naam? En hij
zei: Jakob. 28 Toen zei Hij: Uw naam zal voortaan niet
Jakob heten, maar Israël; want gij hebt u vorstelijk
gedragen met God en met de mensen, en hebt overGenesis 32: 24-30
mocht.
24
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͒͆͞ࡠ͏ = <0H<9 =
= God geeft de boom des levens /
God beschikt over dood en leven /
ԜGod regeertԝ (Hij heeft het laatste woord)
♦ bemoedigend voor Jakob, die Esau tegemoet ging
en daarbij vreesde voor zijn leven
Ԙ hij ging mank Ԙ klein in eigen kracht
Ԙ maar mét God Ԙ groot in Gods kracht en
bescherming
Rehoboth
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*RGHQ-DNREÆ ,VUDsO

*RGHQKHWYRON,VUDsO

En God verscheen Jakob wederom, als hij van
Paddan-aram gekomen was; en Hij zegende hem.
10 En God zeide tot hem: Uw naam is Jakob, uw naam
zal voortaan niet Jakob genoemd worden, maar Israël
zal uw naam zijn; en Hij noemde zijn naam Israël.
11 Voorts zeide God tot hem: Ik ben God de Almachtige!
wees vruchtbaar, en vermenigvuldig! Een volk, ja, een
hoop der volken zal uit u worden, en koningen zullen uit
uw lenden voortkomen. 12 En dit land, dat Ik aan
Abraham en Izak gegeven heb, dat zal Ik u geven; en
aan uw zaad na u zal Ik dit land geven.

En ook heb Ik het gekerm van de kinderen van Israël
gehoord, die door de Egyptenaren tot slaven gemaakt
zijn, en Ik heb gedacht aan Mijn verbond. Zeg derhalve
zeg tot de kinderen van Israël: Ik ben JaHUaH! en Ik
zal u uitleiden van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren, en Ik zal u redden uit hun slavernij, en zal u
verlossen door een uitgestrekte arm, en onder zware
gerichten; En Ik zal u tot Mijn volk aannemen, en Ik zal
u tot een God zijn; opdat u zult kennen: Ik JaHUaH uw
God, Die u uitleide van onder de dwangarbeid van de
Egyptenaren. En Ik zal u brengen naar dat land, waarover Ik [heel] Mijn hand opgeheven heb, dat Ik het aan
Abraham, Izak, en Jakob geven zou; en Ik zal het u
Exodus 6: 4-8
geven tot een erfdeel, Ik, JaHUaH!

9

Genesis 35: 9-12
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«RSGDWPHQ-D+8D+¶V1DDP
YHUNRQGLJHRSGHKHOHDDUGH«

«HHQNRQLQNULMNYDQSULHVWHUV«
Toen klom Mozes op tot God, en JaHUaH riep tot
hem van de berg, en zei: Zo zult gij zeggen tot het
huis van Jakob en meedelen aan de kinderen van
Israël: 4 gij hebt gezien, wat Ik de Egyptenaren heb
aangedaan, en dat Ik u op arendsvleugelen gedragen en tot Mij gebracht heb. 5 Nu dan, indien gij
aandachtig naar Mij luistert en mijn verbond bewaart,
dan zult gij uit alle volken Mij ten eigendom zijn,
want de hele aarde behoort Mij. 6 En gij zult Mij een
koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk.
3

Exodus 19: 3-8
Rehoboth
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En JaHUaH zei tot Mozes: „Sta vroeg in de morgen op, en stel u voor Farao en zeg tot hem: „zo zegt
JaHUaH, de God der Hebreeën: laat Mijn volk gaan
om Mij te dienen. 14 Want ditmaal zal Ik al mijn plagen
laten losbreken tegen u persoonlijk, tegen uw dienaren
en uw volk, opdat gij weet, dat er niemand is op de gehele aarde, zoals Ik. 15 Reeds nu had Ik Mijn hand
kunnen uitstrekken om u en uw volk met de pest te
slaan en zoudt gij van de aarde weggevaagd zijn;
16 doch hierom laat Ik u bestaan, om u Mijn kracht te
tonen, opdat men Mijn Naam verkondige op de
Exodus 9: 13-16
gehele aarde. …”
13
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,VUDsO

-D+8D+JHGHQNHQH µ+RRU«¶

*RGVNUDFKWLQDIKDQNHOLMNKHLG
Maar gij zult gedenken aan JaHUaH, uw God, dat
Hij het is, die u kracht geeft om vermogen te verkrijgen;
opdat Hij Zijn verbond bevestige, dat Hij aan uw vaderen gezworen heeft, gelijk het te dezen dage is.
18

Deuteronomium 8: 18

♦ Jeremia 3: 6-18 beeld van Juda en Israël,

als twee ontrouwe zusters;
Juda maakt het nóg erger dan Israël
– Joodse visie is hiermee in sterk contrast!!
♦ Ezechiël 16: beeld van een aangenomen baby,

Hoor, Israel! gij zult heden over de Jordaan gaan,
dat gij inkomt, om volken te erven, die groter en sterker
zijn dan gij; steden, die groot en tot in den hemel gesterkt zijn; … 3a Zo zult gij heden weten, dat JaHUaH,
uw God, Degene is, die voor uw aangezicht doorgaat,
een verterend vuur: …
Deuteronomium 9: 1
1
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opgroeiend tot mooie vrouw,
door JaHUaH als bruid gekozen en heel mooi
gemaakt met kostbare sieraden zodat ze
wereldberoemd werd,
maar vreselijk ontrouw
♦ vergelijk ook: Jeremia 31: 31-34 / Hebr.8: 8
Rehoboth
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«HQKRH,VUDsODIZHHN« 

«HQKRH,VUDsODIZHHN« 

Maar u vertrouwde op uw schoonheid en bedreef
hoererij, trots op uw naam. U hebt uw hoererijen
uitgestort over ieder die voorbijtrok, uw schoonheid
was voor hem! ... 17 U nam uw sieraden van Mijn
goud en van Mijn zilver dat Ik u gegeven had, en
maakte voor uzelf mannenbeelden en daarmee bedreef u hoererij. 18 U nam uw kleurrijk geborduurde
kleding en bedekte ze daarmee. U zette Mijn olie en
Mijn reukwerk voor hen neer. 19 En Mijn brood, dat Ik
u had gegeven, en de meelbloem, olie en honing, die
Ik u te eten had gegeven, hebt u hun aangeboden als
een aangename geur. Zo gebeurde dat, spreekt de
Ezechiël 16: 15-30
Heere JaHUaH. …

Daarna bedreef u hoererij met de Assyriërs,
omdat u onverzadigbaar was. U bleef hoererij met
hen bedrijven, en nog raakte u niet verzadigd.
29 Vervolgens maakte u uw hoererij talrijk tot in het
land van de kooplieden, Chaldea. En ook daardoor
raakte u niet verzadigd. 30 Wat moet uw hart verkommerd zijn – spreekt de Heere JaHUaH – bij het doen
van dit alles: werk van een schaamteloze vrouw die
Ezechiël 16: 15-30
een hoer is!

15

Rehoboth

Leeuwarden

29 oktober 2011

17

28

Rehoboth

Leeuwarden

'HNHUQELMDOOHV
Want zo zegt JaHUaH tot het huis van Israël:
Amos 5: 4, 6
„Zoek Mij, en leef!”

♦Israël:

Zien we ernaar uit om binnenkort

zoeken:
Zijn Bruid te zijn?
DH. - darash
Zijn we bezig met ons goed
ingaan tot /
voor te bereiden,
open staan voor
God’s Bron
zodat we Hem al goed kennen
en stralend, zonder vlek of rimpel
vóór Hem zullen staan?
Leeuwarden
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– zwak, afhankelijk, maar: gedenken
– Gods kracht
♦ daardoor:
– Gods Naam JaHUaH eren en groot maken
– veel vrucht dragen
– voorbereiden op grote Bruiloft
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