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Kerkdienst
Gezamenlijke dienst die in het teken staat van de uitzending van Ron van der Leeden en Bas Koert.
Voorganger is ds. G.M. Bijkerk te Moordrecht en de organist is de heer Wim Ketting.
Overlijdensbericht
In deze dienst zal stil gestaan worden bij het overlijden van Arie Jan van Veelen, gemeentelid van de
Eben-Haëzerkerk, hij overleed zaterdag 5 januari en bij het overlijden van Neesje Leentje van ’t Sant,
gemeentelid van de Hervormde kerk, zij overleed zondag 6 januari.
Ziekenhuispatiënten
De heer Huib Keemink, G. A. Soetemanweg 38a, is opgenomen in Franciscus Gasthuis, kamer 608,
Kleiweg 500, 3045 PM Rotterdam.
Bloemen
Vandaag gaan de bloemen als groet en ter bemoediging van beide gemeentes naar
het echtpaar Anneke en Hans van Bokkem en mevrouw Nel Pons-Dijkshoorn, Ring 73.
Collectes
De 1e collecte is bestemd voor de Roemeniëreis en de 2e collecte is bestemd voor de Kerk.
Koffiedrinken
Na de dienst bent u van harte uitgenodigd voor de koffie / thee of limonade.
Viering Heilig Avondmaal
Volgende week zondag 20 januari (waarop de bruiloft te Kana centraal staat), wordt in de
Eben-Haëzerkerk het Heilig Avondmaal gevierd.
Omslagdoeken voor Roemenië
Beste gemeenteleden,
Mede door hulp uit de gemeente heb ik voor alle omslagdoeken genoeg wol! Ik wil u heel hartelijk
bedanken voor uw hulp!
Groetjes, Miranda Bras-Koert
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3 en 7
1, 3 en 5

8 en 10
1, Allen
2, Vrouwen
3, Mannen
4, Allen
416 : 1 en 2
248 : 1 en 2
416 : 3 en 4

Schriftlezing:
- Genesis 26 : 12 – 33

Lied 459 (Evangelische Liedbundel)
Lees je Bijbel bidt elke dag
bidt elke dag, bidt elke dag
Lees je Bijbel bidt elke dag
Dat je groeien mag
Dat je groeien mag
Dat je groeien mag
Lees je Bijbel bidt elke dag
Dat je groeien mag
Genesis 26 : 12 – 33 (NBV)
12
Isaak zaaide in dat land en hij oogstte nog hetzelfde jaar honderdvoudig, want de HEER zegende hem.
13
Hij werd rijker en rijker, schatrijk werd hij: 14 hij bezat grote kudden schapen, geiten en runderen en een
groot aantal slaven en slavinnen. De Filistijnen werden jaloers op hem, 15 en daarom maakten ze alle
putten die de knechten van zijn vader Abraham indertijd hadden gegraven onbruikbaar door ze vol te
gooien met aarde. 16 Het kwam zo ver dat Abimelech tegen Isaak zei: ‘U kunt maar beter bij ons
weggaan, u bent veel te machtig voor ons geworden.’ 17 Toen vertrok Isaak en sloeg zijn tenten op in het
dal van Gerar, en daar bleef hij wonen. 18 De waterputten die in de tijd van zijn vader Abraham waren
gegraven en die de Filistijnen na Abrahams dood hadden dichtgegooid, groef Isaak weer open, en hij gaf
ze dezelfde namen als zijn vader ze had gegeven. 19 Ook Isaaks knechten gingen in het dal aan het graven
en zij troffen er een bron met helder water aan. 20 Maar de herders uit Gerar maakten ruzie met Isaaks
herders. ‘Dat water is van ons, ‘zeiden ze. Omdat hij daarover onenigheid met hen had gekregen, noemde
hij die bron Esek.
21
Toen groeven ze een andere put en ook daarover kregen ze ruzie; hij noemde hem daarom Sitna. 22
Daarna trok hij verder, en weer groef hij een put. Hierover ontstond geen onenigheid. Hij noemde hem
Rechobot, ‘want, ‘zei hij, ‘nu heeft de HEER ons ruimte gegeven in dit land en kunnen wij ons uitbreiden.’
23
Van daar trok hij naar Berseba. 24 ’s Nachts verscheen de HEER aan hem en zei: ‘Ik ben de God van je
vader Abraham. Wees niet bang want ik sta je ter zijde, en ik zal je zegenen en je veel nakomelingen geven
omwille van mijn dienaar Abraham.’ 25 Toen bouwde hij op die plaats een altaar, riep er de naam van de
HEER aan en sloeg er zijn tenten op; zijn knechten begonnen daar een put te graven. 26 Abimelech kwam
vanuit Gerar naar hem toe, samen met zijn vertrouweling Achuzzat en zijn legeroverste Pichol. 27 ‘Wat
komt u hier doen?’ vroeg Isaak hun. ‘U bent mij immers vijandig gezind, u hebt mij toch weggestuurd?’ 28
Ze antwoordden: ‘Het is voor ons duidelijk dat de HEER u ter zijde staat. Daarom leek het ons goed met u
een verdrag te sluiten en dit met een plechtige eed te bekrachtigen. 29 Laten we afspreken dat u ons geen
kwaad zult doen, zoals wij van onze kant u geen haar hebben gekrenkt en u alleen maar goed hebben
behandeld en u in vrede hebben laten gaan. De zegen van de HEER rust immers op u.’ 30 Toen maakte
Isaak een maaltijd voor hen klaar, en samen aten en dronken ze. 31 De volgende morgen vroeg zwoeren ze
elkaar een eed. Daarna deed Isaak hun uitgeleide, en ze gingen in vrede uiteen.
32
Diezelfde dag nog kwamen Isaaks knechten hem vertellen over de put die ze hadden gegraven. ‘We
hebben water gevonden!’ zeiden ze. 33 Hij noemde die put Seba, en daarom heet de stad daar tot op de
dag van vandaag Berseba.

