
Gemeente van Jezus Oflze Hael'-~ 

~et '/er-oond tllssen Aby-eham en Konlrg Abimelech hee~t een 
ijlgewi~:kslde geschisdenis~ 

Al sinds de dag dat Ab anam ar~lveerae in net beloo~de land 15 
hij clndelo~l'\!eq V··S.!; ,je ene ~Jla,3,ts na,3r~ cje ,3nClei'~E~ l;Jaî'~e bec.JcJË~ie-'

r....!8ii .. diË! ç18en \,dS,tg ~"Jclclr~!Dla.,,;,ts ngbtJen,. rna.t~l!'~ steEds l1'-J8 E:!v- \/El)'~~~ 

de~-t r"'ek ke n Il \/,:311 de ene V'Ja.tet-r:H..! t na? }.~ oe a n1jel"-e", 

W2te~~OLltten zijn onmlsbaat- voo~- het leven in het ~]idden-Oos
ten .. OC1~: vanci.-3.aç.l de d.3{J ziJ(-j eî'~ velE' bE!SDi"~8kinr:Jen in de ~"'-eqic'f 

hoe de bewoneys van het Midden-Oosten OP een ~-ech~va2rdigs 

wijze gebruik k:un!len ma~;en van de beschi~:b3re wateybt'-Onn8n~ En 
alles is erGo ge~ic!lt om te !oo~·kamen dat een bepaalde gt-oep 
de watef-toevoer van een ande~~e g~-oep 1';3i~ afslljiten~ zoals 
vandaag de dag In 80snlé het geval j,s~ 

Co?:. 

rnet hen te ondet'-h·3nde1en .. en ·,/\,"ien1jjes· te blij',~lsr;O\ :ZC)dr3.t 

hij2el~ oo~: toegang hOL~dt tot de wate~outt8n in het geDIBd~ 

-,. ï •25 een angEthaas~ De n·~, 3rn 2 el~1t. net. '='1.. A b i ïns 1 ~

ech oet,ekent: l·... j ijr-! \/~cje~- is kc)nina~ ~inde~"~s i-;Je~::eqlj: .ik Or~C!öel3r-

net ,3.1s in::.jn "'/ader'~ i<c:ninçl te ::j.jno; rnaa v· CL eöt. iu~,'.: 

dige bedoelingen te nebben. 

Dat deze ~'cnirg een a "g Si -: ria a sc' 1 S" dat ,'un je BI iTrE''teen zje1J: 
Wan~ 111 twee van de OV~lS CS·'i.:;} ler~ dat Abimelech oDt~~eedt; laat 
~1ij zich ve~gezel).en dooY' =ijn legsroverste Plchol. Deze beide 
mal,nen ~omen bij Abt-ailam en beginnen eelr st. te slijmen~ ze 
:::8Ç1ÇJen: ~Gt:iÖ i,;;. (net Ll, lrl .311es t".L3.t q:.] cj(Jet En dan qaan ze 

\-'E;!·-devR en ze!;~gen VJa,3V" ::::e VOCif"~ k.c!rnE~n: "Zt'··Jee 1·• bIJ die GOlj~ da.-c 
je mIJ niet ~Jij3ndig :i_llt bejeg9nerl: en ]8 moet mij behdndeler~ 

met dezel~de 'vl~iendschap waarmee i~' jou heb benandeld.~ 

~fet die \i~ier!dscn~D doelt Abimelec~ 80 een tafereel dat zich 
8elrA de!'- .-3.~~speeJdE'I tC'E~n At~:'--,=:.h.=J.(T' r-~8t, :;ieb:ed \:an ADim8lE~C-j! t:i;-!~-~ 

nentl-O~G Abt-aMam had tegen zijn vrouw Sar3 gezegd~ Je moet 
zeggen dat je mijn =L~2ta~- bent~ Toen h3d Abimelech cJeo!robee~-d 

zich te \;8~gri]pen a2i~ Sa~-a~ maa!~ doo~- lng~IJpen van 13Qd was 
Abirnelec:h telt bezinr~ing C,18P-Ornen., Da:3.vna. r·i.~d Abirnelech 52.\-3 
teruggegeven en ~feYYolgens Abraham om02~:ccnt doo~- hem gYQte 
hoeveelheden vee en geld te ge~!eG~ E!~ AbimElech had e1~biJ 

Çî ez 8 ç.i d : J' Ë' 0113 q je v}-'" 1 j \/ '?2 st i cJ en i 'l :Ti i J n 1 ,-:;; n d " 

r'-a.:3.,lo; nLt 28qt Abirnelech: ,]e bent ~31ecnts sen ÇJ,~t i~-~ iTiljn 

1;~E'bied~ en je rnoet ;:V\le~"-er-!~ dat je rne niet zU.lt. bedj"-eJ.cenr; 
A b f- .3. t-i a rn :: V,J e e v t dan 1 il (J e ;,,- 0 a a 0 dat. i! i j Ö B !< 0 n 1. n g "i ~..- i endeli j k 
ç~e2ind zal zj.jn 

~laaY even lat8~" ontstaat 



hebben een wa~ero;_.J~ in bezIt gen(Jn1en en toege~lgend, en cat is 
niet \Jol gej-1S oe SrJell'''eç}els .. De V,<l.:3.tE~l'·D~~Clnnen tIEllCr l--=-1l asn eer: 
Lede;·"""" cliE! tl\J.:3tE;'Jr nD.91gf i-lee-f"t: ... Zonce\'~ V4a-t:e(~ k~_ln Je r~'i~::2t"~ O\l2~"'--

leven in oe woestijn. 

{~l5 j~:tjj,Naharn de i<or},nçl rnet deze bezett:nç,Js.:3ct.i i::?c c:on·f~-c:Jntee~·-tJj 

dE1,n beqint Abirnelech t'2S' ,:=tc,t"CE?l"-en en te GDe!-~ 3.1=.ci-F nij ne~-98ns 

\!".:;.na+ t-oJeetz I~' !~.JIEt.. er" nlt.-"s \fan. i:,otC,3. T: u t-,g'C, rni,l \.:er'-tel:jE'. t:"_il 

opnieu,v·.J Ctntde~-:ken hf:lË' slecht dE:ze :--"Cri-'~inÇ! in zijn arnbt.,~I-a.c(..t,~V\18 

~'t!:,---,~, 21 G Qg ('I k CJ n i ("cÇJ ni 9 t !T!9g !,,~ \1\lg6~t, 1,:;J';t·t .:: i j n gO 1 d.-3. tg n CJDr=: n .. 

dan is ei~ iets goed mis met Zijll invloeo en o05itie~ 

TE'gi':=rlO\/e;"- de angsthaas IC)tJin:e~e.ct-! zier V'Je hi(:?:·- lje \··3:3tbel·~~,3.C1en 

A b ~r o. t-:3. rn .. r;..\ 1 s- r-~ i -'Î Cr p Z 1 J n çt e \/ c) E~ 1 .::?;. f 2. Cl L,l 9 .3. 2l n ~ Cl a n Z Cl U A D f"- :3 n .:3_ rn 
ten st~i,jde trek:k.en om de wate~-put te beVt'-1~o8n~ m~ar Abl··a~aM 

~S een ms~ die mee!~ OP zijn geloof a~gaat Q;~ QP zijn gevoela 
E0 =~jn geloo~ zegt ne(n~ een ve~Dond te 81~~ite~ me~ de a~deY~ 

l..l·ja.nt .alleen een \/Ë'i~bond biedt een oDenlnç~ n>3.a:'~ ce t09 l::CJrnst" 

En dit veYbond tusse~ Abranam 8r~ Ablmelec~ kwam tot S~2!~~, Q3a~

Dij de :? ~)\!~? i-: (,\:·3 ~ e~·' ~=1 iM~' t t 2 t-~ #- ei e T~ C' t. C) Ct ',.' ,? n d ,3. ,:;1. 9 dg ija. \~: ClE:"7 n,~,.3 ;T, 

ç~enheid liet Abl·-ana.IT~ op s\/n-:tJDll3c~le ~·\!ij2E; zie~-j .. Cj.IT!~\/o; ::e'/en 
lanlr(tei'~enol CJ.-3t de ~,'\)~3tt=7'~Cl_lt'ter F:?~-- r~1'2r" zijn OfC'! r:.J\/2!··· te sT.. r-ijdEr·"I-'I 

rnaar om va~ te leven~ 

Gemeente: In ~~et qelQof en in het leven "Jan ~e oemeente dY3ai~ 

alles C)Cr! het \J9k·-t1cnd .. jJarlt een \,:s:;~bc'nd t:'liS?dT~ een \_iitl.",Jeg i...1it~ 

V,Jat is het dan i.rl-cens \/8k~d!'?iet.tç~.. d·:3.t t"'Je c!o~. ln deze a-3C~8rl 

(Oeleten ::ier"l~ clat rner;·=;,en eli.<3a!'·- be\/ec~-jten tot de dCJc.j~ dat (je 

ene Ql'''Ci2i] de ':3.ndE'i'·e in de t·-,JLl,,'-t;{Ç,i'-E:ecl hC'L:ot. 2c!.312 n i_! ir: Bc.sniË~J: 

En hoe ste v 8~- moet C3G je OOYM 09p k'110~en dat \/ech~er~ gEer~ Zln 

he e -F til ril a.s, v- dat e e. n \/ e~ ~ . C) Cl 1-' d een u. i t: \,'J e 9 ~'5. r-, Ö i e 0' e ","'; enee n 
ooening rl,3~~- de ~oekom2t~ 

Hoe f<an 

gaat geb~~u,iken oat oe situatie noo ~:eel mee"- mer'lsenlevens ~;an 

kosten. E~· ~s da3.~ een levensg~-Qte lGlpaSSe en geen DoenIng 
t~2ap~ de toekomst~ En wij Et3an machteloos~ ~-.LJnner slechts 
a~wachten~ en ~ooer dat de goede l3cd een ~:eer zal 8~"enqen~ 

ZOL~oen we ons Miss=~lle!l 00eten sC'lamen: 7S1'-W:jl de tnoslims iG 
f3cJSrl1e \/e~"-·'~l(JnClev~el-: c,r'l!Jel"~ r-tet (J(];;! \/,::11""\ iJe. C,3(nei,·~;it S 21tten !r.Jlj 

3.!l 1:;3:' j.,A,lel~' 

Ik den~ dat WIJ moeten orODe~~en te d020 4 =o~ls Abyaham hee~t 

geda.an. lAJe r"nc'E;'t,i2il ons Cle\/c~el niet u.itsch.-3.f..<eJ.,~nOl r(ia.a~~ hlE rr!CJE'C.Sr-f 

l'ioÇ,î (nee;·..... erp ons qeloo'+: 3.-I:q~!.=.n .. vje îT'IC)8 T..:.en rjerl~~ l~· QY'-ODe,~'-en 32r\ 

te stU.f····en Cit] ~\en \/e!·--Qond~ CIO~' :?' 1 S:, C1.:;t clnrnDoElijk lij1-,~t" 1.''.l~n·t 
,~ 

alleen eer \~ey~ond biedt toe~·oms~~ 



zer,,, '::.f-' csze 21J0 i(~l st.~, ..=;t oen S!_,!.l~·e~~ te cr':tt_r'~eL:~'en ,3,-=.n CE' 

tarn.~.~"-lSi<'1 en die =u.l1<e~-- \fa}1::' GEin als k!·-l=."t.allen C~=i OE !;'j~'--CJnCl]f 

Orze taa~ als mel1sen V3r~ GOd is net~ om ~1et zoete \j'an tlet 
ve!'-DClnÜ oaç) tri ua'~i u.it =tchttlEia.~·~ te îna,~::j3n~ Dat ::.~ einze 've~'-

piichte bij~t'~age 3an het ~onin~Yij~:" dat wij in alle moçellj~:e 

ornstandif;1heöen d3nSLL)~-Bn (JO een v8f'-DCino~ rnet l-le"t oocJ on de 
t,oekomst. . 

De zoet,held "·/,-3~-1 het veV-DDnd ·.':lCJet -,:,e o~'·'::Je\/eri =:J~') lr"' C'~'-'2Ë'
 

Qe2innen~ ln CJn::e VV~lenCJscr-:d~:JDen.. In Dnze +,'3,fnli12~~·., {..\la,e,i'- nC1Ç?
 

steeds te'/sel strijd en onmIn lS~
 

Oe 2c\ethei 0 \/an het \/e~·'~bcii-~D roclet te Dt'-DE\/en z ~ j n tl._!,s,s;,en cnenSEÎl
 
"lan '\/ei<"""schi 11,s:~de kef··~~:en. CJie ilTrne~-2 l'2\/(3n ,/an d8zel-Fde bk~;:Jn",
 

t.r~ 1S, neiQ te\·'eel s:.t,;.."~j JIJ tt)SSE~-1 ctl!·~1=t·enen~ r'ICtC! te \:'.:?,.:3L~ Ç1eOi"~a


gen mensen ZIen als ADimelech~ cis ang2th2as~ Nog te vaa~:
 

gebyui~en oe ke"-h,mense machts~idoe2en om e811 vevbond te toroe-

de rc~e n. 

Oe zoetheic '/an net ~Jeybl~n!J moe~ ten21ot~e ~e OlrOEven =l~n Irl 

onze !'-elatie rnet de :3crfe~JfJe~"-e Bij Hert! l<ls.ÇJer-f ;'J'c,iJ C1flze t-~DCJQ", 

maav teoel]j~" o~~ijzen wij ziJn grote Naam~ ~~ant ~lJ 18 oe 
\iaoev- \laf! het v'e!·-oonc .. [-ji j hes+t eIns: clele8~'~d L--,lat, het ver'-t:ionci 

lS~ En Hij blij~t tr-OI_lW in alle omst3ndigheden~ 

De ma~ltljd 01e wij vieren verbinct ons met deze Jezus. 

00 vele olaatsen en vele mome~~en ~'un;len ~Ilj een ver-bond 
sluiten~ om een wea ~e ooenel~ '~aa~~ de toekom5~~ Laten l~e Gat 

'/~eemoelinq J.n het lana de~ Fills~l.jren» 

Als ~!e he~ b:rood pYoe\/en~ ~e~ een lichte zoete sm3ak4 aan 
mogen we oaa~aan denke!l. aal~ de 2oetnelO \:an het vevbond~ !~laaY 

een klein slokje WIJr O·33yr13 131 ons ~;eeY ~e~lnne~~en 33n het 
zu~e dat De l~e~-e].d dOOtrtYB~:t: De machten van kwaad en ve~~nie
tiging~ net :uye \/'an de \!uile oorlog en oe \/olk'eYenmoo~-~~ 

Deze maaltijd zet ons mioden :Ln de we,~~e}ij~held van ~et 

leven" \'''1·3at- 31s irJlj deze lllaa:Ltijtj ~-!iet 20uijer; \/lef--en,~ Ij·an 

zouden WE qeen ilOOP mee~- hebben op de toekomstF WE zullen 
b~-ocd en ~lijn doo~-geve~ alE eel' te~en van hOOG er qeloo~, en 
213 een begin v·::3n C:JcJcis kClninh'l-i_i~.:" 

En nooIt zullen ~Ie OD~cllden om oe 0Ja~m 'fan de rieer-~ ae eeUWloe 



ooan zet~en~ e!~ moge !~ij ons helpen de weg te 
\/lnden naat~ toe~:om5t~ 


