Dienst thuis serie Rachel en Lea II
Welkom en mededelingen
We zingen Psalm 113: 1
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Prijst, halleluja, prijst den HEER,
gij 's HEREN knechten, immermeer
moet 's HEREN naam gezegend wezen.
Van waar de zon in 't Oosten straalt,
tot waar z' in 't Westen nederdaalt,
zij 's HEREN grote naam geprezen.

Gelegenheid voor stil gebed
Votum en groet
Korte inleiding op de dienst
We zingen Psalm 113: 2 en 3
2. Ver boven aller volken trots
blinkt hemelhoog de glorie Gods.
Wie is als Hij, de HEER der heren ?
Hij onze God, die troont zo hoog,
slaat op het diepste diep zijn oog.
Hemel en aarde moet Hem eren.

3. Wie onderligt in stof en slijk,
maakt God aan edelen gelijk.
Hij geeft een vrouw haar diepst verlangen.
Hij zegent die onvruchtbaar scheen,
met bloei van kind’ren om haar heen.
Prijst Hem, den HEER, met lofgezangen.

Leefregel
We zingen Lied 838: 1
O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

Gebed
Moment voor de kinderen
Schriftlezing Genesis 29: 31-35 + 30:1, NBG
31
Toen de HERE zag, dat Lea niet bemind was, opende Hij haar schoot, maar Rachel bleef onvruchtbaar. 32En Lea
werd zwanger, baarde een zoon, en gaf hem de naam Ruben, want, zo zeide zij, voorwaar, de HERE heeft mijn
ellende aangezien; voorwaar, nu zal mijn man mij liefhebben. 33En zij werd wederom zwanger, baarde een zoon,
en zeide: Voorwaar, de HERE heeft gehoord, dat ik niet bemind ben, en heeft mij ook deze geschonken; en zij gaf
hem de naam Simeon. 34Wederom werd zij zwanger, baarde een zoon, en zeide: Nu zal mijn man zich ditmaal
aan mij hechten, omdat ik hem drie zonen gebaard heb; daarom gaf zij hem de naam Levi. 35En zij werd wederom
zwanger, baarde een zoon, en zeide: Nu zal ik de HERE loven; daarom gaf zij hem de naam Juda. Toen hield zij op
met baren. 301Toen Rachel zag, dat zij Jakob geen kinderen baarde, werd Rachel jaloers op haar zuster, en zij
zeide tot Jakob: Geef mij kinderen; zo niet, dan sterf ik.

We zingen Lied 942: 1
Ik sta voor U in leegte en gemis, vreemd is Uw naam, onvindbaar zijn Uw wegen.
Zijt Gij mijn God, sinds mensenheugenis – dood is mijn lot, hebt Gij geen and're zegen?
Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is? Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen?

Schriftlezing Genesis 30: 1-24, NBG
1

Toen Rachel zag, dat zij Jakob geen kinderen baarde, werd Rachel jaloers op haar zuster, en zij zeide tot Jakob:
Geef mij kinderen; zo niet, dan sterf ik. 2Toen ontbrandde Jakobs toorn tegen Rachel, en hij zeide: Neem ik de

plaats van God in, die u de vrucht van de schoot ontzegd heeft? 3Maar zij zeide: Hier is mijn slavin Bilha, kom tot
haar, en zij bare op mijn knieën, opdat ook ik uit haar gebouwd worde. 4En zij gaf hem haar slavin Bilha tot vrouw;
en Jakob kwam tot haar. 5Bilha werd zwanger en baarde Jakob een zoon. 6Toen zeide Rachel: God heeft mij recht
verschaft, ook heeft Hij mij verhoord en mij een zoon gegeven; daarom gaf zij hem de naam Dan. 7Wederom
werd Bilha, de slavin van Rachel, zwanger en baarde Jakob een tweede zoon. 8Toen zeide Rachel: Op
bovenmenselijke wijze heb ik met mijn zuster geworsteld, ook heb ik overmocht; en zij gaf hem de naam Naftali.
9
Toen Lea zag, dat zij had opgehouden te baren, nam zij haar slavin Zilpa en gaf haar aan Jakob tot vrouw. 10En
Zilpa, de slavin van Lea, baarde Jakob een zoon. 11Toen zeide Lea: Het geluk is gekomen, en zij gaf hem de naam
Gad. 12En Zilpa, de slavin van Lea, baarde Jakob een tweede zoon. 13Toen zeide Lea: Ik gelukkige! Voorzeker zullen
de jongedochters mij gelukkig prijzen; en zij gaf hem de naam Aser.
14
Toen Ruben in de dagen van de tarweoogst naar buiten ging, vond hij op het veld liefdesappelen, die hij aan
zijn moeder Lea bracht. En Rachel zeide tot Lea: Geef mij toch enige van de liefdesappelen van uw zoon. 15Maar
zij zeide tot haar: Is het niet genoeg, dat gij mijn man genomen hebt? En nu ook nog de liefdesappelen van mijn
zoon nemen? Rachel zeide: Daarom mag hij vannacht bij u liggen voor de liefdesappelen van uw zoon. 16Toen
Jakob des avonds uit het veld kwam, ging Lea hem tegemoet, en zeide: Kom bij mij, want ik heb u eerlijk gehuurd
voor de liefdesappelen van mijn zoon. Daarom lag hij die nacht bij haar. 17En God hoorde naar Lea, zij werd
zwanger en baarde Jakob een vijfde zoon. 18Toen zeide Lea: God heeft mij mijn loon gegeven, omdat ik mijn slavin
aan mijn man gegeven heb; en zij gaf hem de naam Issakar. 19Wederom werd Lea zwanger en baarde Jakob een
zesde zoon. Toen zeide Lea: 20God heeft mij een schoon geschenk gegeven; ditmaal zal mijn man bij mij wonen,
omdat ik hem zes zonen gebaard heb; en zij gaf hem de naam Zebulon. 21Daarna baarde zij een dochter en
noemde haar Dina. 22Toen gedacht God Rachel, en God verhoorde haar; Hij opende haar schoot, 23en zij werd
zwanger en baarde een zoon. Toen zeide zij: God heeft mijn smaad weggenomen; 24en zij gaf hem de naam Jozef,
zeggende: Moge de HERE mij er nog een andere zoon bijvoegen.

We zingen Lied 942: 3
Spreekt Gij het woord dat mij vertroosting geeft, dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Open die wereld die geen einde heeft, wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood zowaar Gij leeft – Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Verkondiging
We zingen Psalm 139: 8 en 9
8. Ik loof U die mijn schepper zijt,
die met uw liefde mij geleidt,
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd,
in 't diepst der aarde opgebouwd.
Niets blijft er voor uw oog verborgen.
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.

9. Gij zijt mij overal nabij,
uw ogen waken over mij
van toen ik vormloos ben ontstaan.
Gij wist hoe het zou verder gaan.
Ja, in uw boek stond reeds te lezen,
wat eens mijn levensweg zou wezen.

In memoriam met ELB 381: 1 / JdH 33: 1
Daar ruist langs de wolken een lief’lijke naam, die hemel en aarde verenigt tezaam.
Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart. Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij, die naam nog niet? Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied.

Gebeden
Collectemoment
We zingen Lied 869: 5, 6
5 Wie alle troost ontberen moet
en wien geen mens kan helpen,
houdt moed, God zal met overvloed
van heil u overstelpen.
Hij buigt zich over het bestaan
van hen die door de diepte gaan.
Geeft onze God de ere!

Zegen met als Amen: Lied 415: 3

6 Ik wil U, Heer, mijn leven lang
van ganser harte prijzen
en in mijn lied, mijn lofgezang
mijn dank aan U bewijzen.
Mijn hart, verheug u in de Heer,
lichaam en ziel, verblijdt u zeer!
Geef onze God de ere!

