
Preek themadienst I 27-10-2019 

Schriftlezingen: Genesis 12:1-9 en Hebreeën 11:8-16 

Gemeente van Jezus Christus, 
 
Een tijdje geleden had ik in de Band al een aankondiging geschreven dat we dit jaar zouden 
nadenken over het thema kerk zijn in deze tijd, met een vraagteken en een uitroepteken daar achter. 
U vroeg zich misschien al af wat dat vraagteken te zeggen had. Want de kerk is toch geen 
vraagteken? Juist in het stormen van de tijden gaat juist God door met zijn kerk, dat belijden we toch 
al eeuwenlang met elkaar. Daarom óók het uitroepteken er achter: kerk in deze tijd. Maar toch ook 
de vragen die het oproept. Vragen die opkomen uit de context waarin we leven. We leven in een 
context waarin de kerk een vraagteken is geworden. België behoort tot één van de meest seculiere 
landen ter wereld. Wellicht ook verweven met de recente geschiedenis van de Rooms-Katholieke 
kerk. Tot vrij recent was België nog een heel Katholiek land, totdat het misbruik in de Rooms-
Katholieke kerk bekend werd en veel mensen zich openlijk afkeerden van de kerk. Maar secularisatie 
is natuurlijk al een ouder fenomeen. In West-Europa is sinds de Verlichting veel rationele kritiek 
gekomen op alle vormen van geloof en religie. In de Verlichting werd de mens het uitgangspunt van 
het denken en God verdween steeds meer achter de horizon. Veel mensen hebben zich al de vraag 
gesteld of die oude christelijke traditie en dat oude geloof hen nog wat te zeggen had. 
 
Het lijkt misschien daardoor in deze tijd niet vanzelfsprekend om te geloven. Hoe vele jongeren 
ervaren dat ook niet, dat leeftijdsgenoten geen enkele notie hebben van God en geloof. Waarom zou 
jij dan wel geloven? Hoe kun je toch geloven in een God die je vaak helemaal niet ervaart. Vorige 
week tijdens de catechisatie spraken we daar ook over en onze conclusie was dat je het moet 
geloven en dan pas ga je het ervaren. Maar in deze tijd draait juist alles om ervaring. Pas als we 
dingen ervaren voelen ze ‘echt’ voor ons.  
 
En toch. Toch komen we op zondag hier. Toch blijven we samen komen met elkaar rondom die bijbel 
en organiseren we allerlei activiteiten. Dit jaar wil ik daar met u over nadenken: Wat is het toch dat 
ons samenbrengt? En wat is dan onze boodschap voor de wereld? Hoe kunnen we de hoop die ons 
drijft delen met anderen?  
 
En vandaag beginnen we bij Abraham. Of Abram, zoals hij hier nog heet. Er is een ingewikkelde 
theologische discussie over de vraag waar de kerk begint. Sommigen zeggen dat de kerk begint met 
Pasen. Jezus heeft voor kruis en opstanding Gods koninkrijk verkondigd, maar nog geen kerk gesticht. 
Maar daarna is het veranderd. Volgens anderen is dé geboortedatum van de kerk de Pinksterdag, 
waarop de apostelen geïnspireerd werden door de heilige Geest en de boodschap van kruis en 
opstanding bekend werd voor alle volken. Volgens mij kun je daar geen definitief uitsluitsel over 
geven.  
 
Maar het is volgens mij wel belangrijk om verder terug te kijken, als we het hebben over de kerk. 
Want de kerk is niet zomaar uit het niets ontstaan. Paulus noemt de gemeente van Jezus Christus 
een tak die ingeënt is op de boom van Israël. Misschien is het u opgevallen tijdens de 
bevestigingsdienst: het formulier van de bevestiging van predikanten begint ook met de roeping van 
Abraham. Vanuit de overtuiging dat God Joden én christenen heeft geroepen. Gods verhaal met de 
kerk begint eigenlijk lang voor het Nieuwe Testament. Wij zijn maar een ingeënt takje. Het is 
belangrijk om daar bewust van te zijn. Ten eerste vanwege de eeuwenlange geschiedenis van 
vervreemding, haat en antisemitisme. Juist in deze tijd is het goed om weer eens bewust te worden 
dat we als kerk helemaal verbonden zijn met de Joden. Het tweede is om te beseffen dat we niet 
kerk zijn voor onszelf. God heeft zijn schepping niet losgelaten, hij gaat een geschiedenis aan met 



mensen. Hij komt naar mensen toe, door de tijden heen. En van die beweging maken wij onderdeel 
uit. Ook door de kerk wil de Eeuwige mensen aanspreken, hen bevrijden en verlossen. 
 
Genesis 12 
Genesis 12 is eigenlijk een wonderlijk hoofdstuk. Het begin lijkt een beetje los te staan van het 
vorige. En tegelijkertijd doet alles in het verhaal denken aan die eerste 11 hoofdstukken van Genesis, 
de verhalen van het begin. De verteller vertelt aan het verstrooide volk Israël in Babel waar ze 
vandaan komen. Het verhaal van het begin is geen onverdeeld positief verhaal. Ook niet alleen maar 
negatief trouwens. Het is het verhaal van de Eeuwige en zijn schepping. God heeft de hemel en de 
aarde geschapen en de mensen op de aardbodem. De mens is verbonden met de aardbodem, in het 
Hebreeuws is dat bijna hetzelfde woord: adamah is aardbodem, adaam is mens. Het is het verhaal 
van wat er opgroeit uit en op die aardbodem. In de statenvertaling hoor je dat refrein in het begin 
van Genesis nog terug: ‘dit zijn de geslachten van’.  
 
Maar het gaat niet zo goed met de mens op die aardbodem. De mens stelt Gods vertrouwen teleur 
en wordt verdreven uit de tuin, de hof van Eden. En dan gaat het pas echt mis, als de strijd tussen 
broeders losbarst. Uiteindelijk is er alleen nog Noach. De aarde wordt gezuiverd van alle uitbuiting en 
kwaad, maar even later begint het opnieuw. Mensen willen altijd weer alle macht en invloed naar 
zichzelf toetrekken. En zo ontstaat de verwarring, ze worden verstrooid over de aarde.  
 
Even voor hoofdstuk 12 wordt de achtergrond van Abraham geschetst. Opeens zoomen we als het 
ware in op zomaar één van de vele families van nomaden in het Oude Nabije Oosten. Ze zijn 
onderweg van Ur van de Chaldeeën naar Kanaän. Maar het gaat niet goed met die familie. Onderweg 
sterft Abrahams broer Haran en laat een zoon na, Lot. Hij moet opgroeien als wees, niet gemakkelijk 
in die tijd, een slecht voorteken voor zijn toekomst. Datzelfde geldt trouwens Abraham. Hij trouwt 
Sarai, maar zij blijkt onvruchtbaar. De familiale lijn van Abraham van vader op zoon, die in die tijd zo 
belangrijk was, lijkt ten einde te komen. En dan sterft stamvader Terah. Ook het verhaal van deze 
familie lijkt een verhaal over een neergang te zijn, net zoals het steeds gaat met de mensen op de 
aardbodem.  
 
Het weerspiegelt ook het gevoel van de Joden in Babel, de eerste hoorders van dit verhaal. Ook hun 
verhaal lijkt ten einde. Ze zijn weggevoerd uit het land van de belofte, de tempel is verwoest. Wie zijn 
zij eigenlijk? Hun situatie is die van spraakverwarring, de toren van Babel. En waar is hun God? De 
Eeuwige lijkt voor hen afwezig. Zoveel minder zichtbaar dan al die goden van Babel met hun pracht 
en praal.  
 
De Stem van de Roepende  
En dan klinkt die roepstem, de roepstem van de Eeuwige. Pas voor het laatst bij de toren van Babel 
hoorden we God bij zichzelf overleggen. Ja, even daarvoor, na de Zondvloed klonk Gods stem, zijn 
belofte aan Noach. En dan hier bij Abram. Eigenlijk wonderlijk. Waarom zou God beginnen bij een 
uitstervend nomadengeslacht? Waarom deze man, deze Abram? Automatisch vraag je je af: Waarom 
niet een ander, een veelbelovender mens, met meer toekomstperspectief? Het is één van de vragen 
die je ook soms jezelf kunt stellen. Waarom ik? Waarom geloof ik? Waarom voel ik me geroepen 
door de Eeuwige?   
 
Het is één van de geheimen van het verhaal van de bijbel. De Eeuwige kiest voor Abram, zonder 
reden, dat is Gods vrije keuze. Hij kiest voor Abram omdat hij dat wil. Nee, dat betekent trouwens 
niet dat God die andere volken vergeet, dat zullen we nog zien. Maar het laat wel iets zien, namelijk: 
God kiest voor mensen. Voor concrete mensen, in hun eigenheid en uniciteit. Zonder dat die mensen 
daarvoor iets hebben moeten doen. Abram hoefde niet te voldoen aan allerlei criteria. Het is 
onvoorwaardelijk. De Eeuwige kiest voor Abraham, hij kiest voor u en jou. Om je aan te spreken. Ik 



zeg het vaker, juist omdat het zo belangrijk is dat te beseffen: geloven is eigenlijk niet onze keuze. In 
eerste instantie. Er is voor jou gekozen.  
 
En waar wordt Abram dan toe geroepen? Wat is het  dat de Stem van de Roepende hem opdraagt? 
Het is een oproep om te gaan in het onbekende. ‘Naar het land dat ik u zal wijzen’. Had Abram 
garanties? Was er zekerheid dat er daar  groen gras was? Nee, want even later blijkt er ook nog eens 
hongersnood te zijn als Abram in het land aankomt. Was er zekerheid van genoeg ruimte voor 
Abram? Nee, want het land Kanaän werd al bewoond door allerlei volken en Abram moet het ook 
nog eens delen met Lot. Abram gaat in gehoorzaamheid aan de stem, zo vertelt ons de 
Hebreeënbrief.  
 
Abram moet gaan in het onbekende. Abram is nergens thuis. De Hebreeënbrief zegt: ze waren 
vreemdelingen op de aarde. This world is not my home, zoals later een christelijke dichter schreef. 
Geloven betekent op weg gaan, gehoor gevend aan de stem die roept. Dat je nergens ter wereld 
helemaal thuis  bent. Het betekent, volgens de Hebreeënbrief, uit blijven zien naar de stad waarvan 
God de Bouwer en Ontwerper is. Tegelijkertijd is het overal thuis zijn, op de aardbodem, waar dan 
ook, omdat God de Schepper is van de hele wereld. Zo verhouden we ook onszelf als gemeente van 
Christus tot de maatschappij. We zijn helemaal onderdeel van de maatschappij, en tegelijkertijd geeft 
het geloof ons een heel ander referentiekader, waardoor we kritisch blijven. Het gaat daarom ook 
mis wanneer geloof en politieke macht onafscheidelijk hand in hand gaan.  
 
De belofte van de Eeuwige  
Het enige dat Abram heeft is een belofte, zonder dat hij er iets van ziet. Wij willen vaak meer dan 
alleen woorden. Een tijdje geleden deed ik een aankoop via de website Marktplaats, waarop mensen 
tweedehands dingen aan elkaar kunnen verkopen. Tegenwoordig heb je daar een service die ervoor 
zorgt dat, als de verkoper onbetrouwbaar blijkt, je toch je geld kunt terugkrijgen. Dat is nodig in de 
wereld, je hebt verzekeringen nodig. Als je een huis huurt, betaal je een borg. Maar met geloof werkt 
het anders.  
 
Voor Israël is het één van de fundamentele geloofsuitspraken dat God een God is die beloften doet. 
Het verhaal van Israël is het verhaal van belofte van het land met de uiteindelijke vervulling wanneer 
Israël het beloofde land intrekt. Ik las ergens: zonder de belofte van de Eeuwige zou er geen verhaal 
zijn. Het is de belofte die mensen als Abram steeds weer de kracht geeft om verder te gaan. 
Waardoor ze steeds in betere omstandigheden terecht komen. En telkens voegt God nieuwe 
beloften toe.  
 
Even later, wanneer Abram in Kanaän is aangekomen verschijnt God aan hem en wordt het land 
belooft. Voor de schrijvers van het eerste Testament is het land de plaats waar Israël de Eeuwige kan 
dienen. Het is de speelruimte om heilig te leren leven, te leven zoals God het bedoeld heeft. Een 
bekende theoloog noemde Israël eens een proeftuin, als voorbeeld voor de gehele wereld. Zoals 
Israël als voorbeeld van wat een goed leven onder de hemel is.  
 
Abram heeft echter nooit in het land als grondbezitter gewoond, behalve het graf  voor zijn vrouw 
Sara bezat hij helemaal niets van het land. Hij is in  geloof gestorven, zegt de schrijver van de 
Hebreeënbrief. Maar wat betekent een belofte als je er niets van ziet? Zijn het dan geen loze 
woorden?  
 
Dat kun je misschien wel eens denken van meerdere woorden in de bijbel. Zijn al die beloften wel 
waar? Het is een vraag waar ook de ballingen in Babel mee hebben gezeten. Wat was er nu waar van 
Gods belofte? Toch blijven er altijd weer profeten en vertellers die Israël en de kerk Gods beloften 
voorhouden. De ballingen in Babel moeten zich niet vasthouden aan wat ze met hun ogen zien, want 
dat is de macht  van de vreemde heersers en goden.  



 
Het is juist Gods belofte die de waarheid vertelt over de situatie. En volgens mij is dat ook zo voor 
ons. De werkelijkheid kan ons een verkeerd beeld geven, maar wie het leven leert te zien in het licht 
van de bijbel krijgt een heel ander beeld. Wie naar de wereld kijkt zou denken dat het leven één 
grote willekeur is. Een survival of the fittest. Wie naar de wereld kijkt zou denken dat we ons lot zelf 
in handen moeten nemen, dat wat we bereiken slechts een kwestie is van prestatie. 
 
Maar de bijbel houdt ons een ander beeld voor. Gods beloften geven ons een definitief ander 
perspectief. Het zijn krachtige woorden, geen lege woorden. Gods woorden zijn scheppingswoorden, 
die nieuw leven voortbrengen, ze scheppen de werkelijkheid. En wie erin gelooft ziet de vervulling, al 
is het gedeeltelijk. Maar elke vervulling is opnieuw een belofte. Dat is geloof: geloven in een belofte 
die steeds voor ons uit is. En wie zich daaraan toevertrouwt gaat zien dat het echt waar is. Dat Gods 
woorden betrouwbaar zijn. Zo is geloven leven op de beloften van de Schepper van hemel en aarde.  
 
Gezegend om tot een zegen te  zijn 
Maar het is niet alleen een belofte. Abraham wordt gezegend. En zegenen in de  bijbel betekent het 
goede aangezegd en toegezegd krijgen. Abraham krijgt de belofte dat zijn nageslacht tot een groot 
volk zal worden. En kijk hoeveel Joden er heden ten dage zijn. Wie kent de naam van Abraham niet? 
God staat aan zijn kant. De volken worden gewaarschuwd, dat is de betekenis van de vervloeking. 
 
Maar het gaat de Eeuwige om de gehele wereld. Abraham en zijn nageslacht hebben een taak te 
vervullen. Abraham wordt gezegend, maar niet om de zegen voor zichzelf te houden. Maar om tot 
een zegen te zijn voor alle volken. Ja, hier in Genesis wordt er positief over de volken gesproken, ook 
in Kanaän. Pas in latere teksten wordt er negatief gesproken, als Israél in strijd is verwikkeld met de 
volken.  
 
Maar ook in latere teksten zien we die focus op de gehele wereld. Daar gaat het uiteindelijk om: dat 
alle volken van de aardbodem gezegend worden. In Genesis 1-11 hebben we gezien dat het niet zo 
goed gaat met de wereld. Geen vreemd beeld, eerder herkenbaar. Het ging niet zo goed met die 
volken op de aardbodem. Ze waren vooral in strijd om macht en land en voedsel verwikkeld. Maar 
God wil hen zegenen en hen redden.  
 
Slot 
Zo begint het verhaal van God met Israël en daaruit is de kerk voortgekomen. Ja, ook Jezus was een 
Jood. En zo kan Paulus zeggen, om het met een lied te zeggen: ‘allen die geloven zijn van Abrahams 
geslacht’.  
 
Zo mogen ook wij als kerk leven van de belofte. Zo mogen we de weg gaan van geloof. Zo mogen we 
met Abraham en al die anderen ook leven in de verwachting van dat betere vaderland. Dat is de 
belofte die ons steeds vooruitlokt, de belofte dat eens Gods liefde alle kwaad zal overwinnen.  
 
Amen.  
 


