Schriftlezing.: Genesis. 24:1-27
Tekst: Gen. 24:12-14,26-27 Thema: Bid en werk
Zingen: Ps. 147:4 en 6, Ps. 104:14, Gebed d
Heeren: 5 en 6, Ps. 81:11 en 12, Ps. 66:10
Hoofdpunten van de preek
Bidden en werken horen bij elkaar, dat zien we bij

de knecht die op reis gaat voor een vrouw.
De basis
Het is vader Abraham een zorg dat zoon Izak met
God leeft, overeenkomstig het verbond. De keuze
voor een vrouw heeft daar alles mee te maken.
De knecht leeft in datzelfde besef, in zijn gebed doet
hij steeds een beroep op Gods goedertierenheid.
Dat is Gods trouwe zorg in het alledaagse, zoals Hij
beloofd in Zijn verbond. Dé basis voor elk gebed.
Dat is net zoals Jezus ons leert leven en bidden als
kind van de Vader die weet wat wij nodig hebben om
toe te komen aan hét doel van ons leven: ‘zoek eerst
het Koninkrijk van God…’
Werken en bidden
De knecht reist meer dan 800km en heeft wel 10
kamelen nodig om de bruidschat te vervoeren. Hij
weet waar hij zijn moet: bij de bron. Daar komen de
meisjes water halen.
Werken en bidden horen bij elkaar. God schakelt
ons werken, ons verstand niet uit maar in. Daarin
weten we ons afhankelijk van God.
Mini_Gen_24_12-14 [biddag 2013] 13-3-2013 HG Sommelsdijk

Teken
De knecht is bij de bron. Hij vertelt precies aan God
op welk teken hij op Gods leiding vertrouwt.
De knecht wil het echt aan God overlaten, niet aan
zijn inzicht of keuze.
Dat mogen we ook doen. Net zoals de knecht,
Gideon, Paulus (Hand. 16:10)… openstaan voor
Gods leiding en duiding daarvan in ons leven.
‘Heere, als U dit signaal geeft dan…’
DankUwel
De knecht is nog niet klaar met bidden, of daar is
Rebekkah. Ze was al onderweg naar de bron,
voordat de knecht ging bidden. De Heere belooft dat
ook: ‘voordat zij roepen, zal Ik antwoorden.’
En vandaag dan…? Ook vandaag kunnen we alleen
maar in dit geloof leven, zoals Jezus zegt: uw Vader
weet wat jullie nodig hebben, voordat jullie bidden…
Hij weet {wat, hoe, wanneer} iets goed is om toe te
komen aan ons bestaansdoel: het koninkrijk van
God.
Rebekkah is er. Dat heeft de knecht goed gedaan?
Nee. Hij knielt neer in aanbidding: Geloofd zij de
HEERE, Die Zijn goedertierenheid en Zijn trouw niet
onthouden heeft. Ere Wie eer toekomt.

