Schriftlezing: Gen. 35:1-15, Kerntekst: Gen. 35:1
Thema: Vooruit, kijk terug!
Zingen: Ps. 65:1, Ps. 77: 7, Ps. 146:1,3 (kinderen)
en 4, Ps. 66:6, 8 en 10 en Ps. 103:1

Vooruitkijken
Gods zorg in het verleden geeft je vertrouwen voor
de toekomst. Dat wordt alleen maar sterker wanneer
el-Bethel het middelpunt van ons leven is.

Hoofdpunten van de preek
Vergeten is gemakkelijk. Door drukte en andere
bezigheden glipt het er zomaar tussendoor.

El Bethel betekent: God is hier thuis. Onderweg naar
en in Bethel geeft God Jakob nog veel meer!

Herinnering
God moet Jakob ergens aan herinneren. Hij was
helemaal vergeten wat hij 20 jaar geleden aan God
beloofde (Gen. 28:20-22). Daarbij had Jakob nu wel
andere dingen aan zijn hoofd. De kwestie Sichem.
Herkenbaar toch? Ook van alles in ons leven kan
ons zo in beslag nemen dat we vergeten te danken.
Goed dat God ons herinnert. Vooruit, kijk terug!
Terugkijken
Wat zien je dan, als je terugkijkt? Jakob ziet dan dat
God gedaan heeft wat Hij beloofde. Hij was met
Jakob. Altijd en overal. Jakob was teruggekomen als
een ander mens.
Kijk jij ook eens terug. Wat heeft God allemaal
gedaan voor je en wat heb je van Hem gekregen?
Niets is gewoon of vanzelfsprekend. De Heere geeft
genadig meer dan genoeg, meer dan we ‘verdienen.’

Mini_Genesis_35_1-15 4-11-2015 HG Sommelsdijk

Reiniging. Jakob voelt wel aan: zo kan ik niet bij
God aankomen. Eerst moet er het nodige uit mijn
(gezins)leven weg. Hij begraaft de afgoden (vers 24). Een zegen!
Bescherming. Onderweg naar Bethel beschermt
God Jakobs familie. Niemand is bang voor Jakob,
maar wel voor Zijn God. Hij is met ons en hoedt ons
in gevaar, zorg en verdriet die er wel degelijk zijn
(vers 8).
Zegening. God danken maakt je een gezegend
mens. Het is in Bethel een en al zegen, vernieuwing
en belofte die Jakob ontvangt en ervaart (vers 9-13).
Dat belooft veel voor de toekomst.
Jakob maakt Bethel tot een vaste plek in zijn leven.
Een levend monument. Een teken dat hem altijd
oproept: vooruit, kijk terug. Heb jij dat ook? Dan
vergeet je het => HEM niet meer!

