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Welkom 
 
Lied 314  
 
1. Here Jezus, om uw woord 
 zijn wij hier bijeen gekomen. 
 Laat in ’t hart dat naar U hoort 
 uw genade binnenstromen. 
 Heilig ons, dat wij U geven 
 hart en ziel en heel ons leven. 
 

2. Ons gevoel en ons verstand 
 zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
 als uw Geest de nacht niet bant, 
 ons niet stelt in ’t licht der waarheid. 
 ’t Goede denken, doen en dichten 
 moet Gij zelf in ons verrichten. 
 

3. O Gij glans der heerlijkheid, 
 licht uit licht, uit God geboren, 
 maak ons voor uw heil bereid, 
 open hart en mond en oren, 
 dat ons bidden en ons zingen 
 tot de hemel door mag dringen. 
 
Votum en groet 
 

Gegroet, jij, en jij 
Die komt om liefde, om licht 
Gegroet jij met je vreugde, jij met de pijn 
Waarin wij mensen mensen zijn 
 

Wij dragen deze dienst op aan God 
Schepper, Bevrijder, Trooster 
De Ene 
Die aan het licht wil brengen 
De mensen die wij kunnen zijn 
 
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer 
 
Amen 
 
Antwoordlied (melodie psalm 134) 
 
Tot U, Heer, is ons hart gericht. 
Hier zijn wij, open voor uw licht. 
Gij geeft ons kracht tot stilt’ en strijd; 
kom tot ons, Eeuw’ge, in de tijd. 
Amen. 
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Gebed 
 
Leer mij langzamer te lopen, Heer. 
Geef mij te midden van de verwarringen van de dag 
de rust van de eeuwige bergen. 
Breng het haastige slaan van mijn hart tot rust 
doordat het stil wordt in mijn ziel. 
Laat mijn versnelde pas vertragen 
met het oog op de ruimte van de eeuwigheid. 
Leer mij de kunst van het vrije ogenblik. 
Leer me langzamer te lopen, 
om een bloem te zien, 
een paar woorden te wisselen met een vriend, 
een hond te aaien, 
een paar zinnen in een boek te lezen. 
Leer mij langzamer te leven, Heer 
en geef me de wens 
diep in de eeuwige grond te wortelen, 
opdat ik groei naar mijn ware bestemming.1 
 
Amen 
 
Lied 919: 1-2 
 
1. Gij die alle sterren houdt 
 in uw hand gevangen, 
 Here God, hoe duizendvoud 
 wekt Gij ons verlangen! 
 Ach, ons hart is verward, 
 leer het op uw lichte 
 hoge rijk zich richten. 
 
2. Want de lichten die wij zelf 
 aan de hemel stelden, 
 glinsterend in het zwart gewelf, 
 sterren, ongetelde, 
 al hun glans dooft nochtans, 
 dan is heel ons leven 
 door de nacht omgeven. 
 
Genesis 12 (Willibrordvertaling) 
 
(1) Jahwe zei tot Abram: `Trek weg uit uw land, uw stam en uw familie, naar het land dat 

Ik u aan zal wijzen. 
(2) Ik zal een groot volk van u maken. Ik zal u zegenen en uw naam groot maken, zodat gij 

een zegen zult zijn. 
(3) Ik zal zegenen die u zegenen, maar die u versmaadt zal Ik vervloeken. Door u zal zegen 

komen over alle geslachten op aarde.' 

 
1 Anselm Grün, Mijn gebedenboek, 2011 
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(4) Toen trok Abram weg, zoals Jahwe hem had opgedragen, en Lot ging met hem mee. 
Abram was vijfenzeventig jaar toen hij Haran verliet. 

(5) Met zijn vrouw Sarai en met Lot, de zoon van zijn broer, met al hun bezittingen en met 
degenen die zij in Haran in dienst hadden genomen, ging Abram op weg naar Kanaän. 
In Kanaän aangekomen, 

(6) trok Abram het land in, tot bij de heilige plaats van Sichem, de eik van More. 
Toentertijd waren de Kanaänieten nog in het land. 

(7) Daar verscheen Jahwe aan Abram en zei: `Aan uw nageslacht zal Ik dit land in bezit 
geven.' Toen richtte hij daar een altaar op ter ere van Jahwe, die hem verschenen was. 

(8) Vandaar trok hij verder naar het gebergte ten oosten van Betel, sloeg zijn tent op tussen 
Betel in het westen en Ai in het oosten, richtte een altaar op ter ere van Jahwe en riep de 
naam van Jahwe aan. 

(9) Daarna trok Abram verder naar de Negeb toe. 
(10) Toen er eens hongersnood in het land kwam, begaf Abram zich naar Egypte om daar 

een tijdlang te blijven, want de hongersnood drukte zwaar op het land. 
(11) Voor hij Egypte binnentrok, zei hij tot zijn vrouw Sarai: `Luister eens; ik weet dat je 

mooi bent. 
(12) Als de Egyptenaren je zien en denken dat je mijn vrouw bent, zullen ze mij vermoorden 

en jou in leven laten. 
(13) Zeg liever dat je mijn zuster bent; dan zal ik er goed afkomen en om jou in leven 

blijven.' 
(14) Zodra Abram in Egypte kwam, zagen de Egyptenaren hoe uitzonderlijk mooi zijn 

vrouw was. 
(15) De hovelingen van Farao die haar gezien hadden gaven tegenover Farao hoog van haar 

op. Toen liet Farao haar in zijn huis brengen. 
(16) Omwille van haar behandelde hij ook Abram goed en schonk hem schapen, runderen en 

ezels, slaven en slavinnen, ezelinnen en kamelen. 
(17) Maar Jahwe bracht Farao en zijn hovelingen zware slagen toe om wat er gebeurd was 

met Sarai, de vrouw van Abram. 
(18) Toen ontbood Farao Abram en zei: `Wat hebt u mij aangedaan! 
(19) Waarom hebt u mij niet verteld dat zij uw vrouw is? Waarom hebt u gezegd dat ze uw 

zuster is, zodat ik haar als vrouw heb genomen? Hier is uw vrouw, neem haar mee en ga 
heen!' 

(20) In opdracht van Farao brachten enigen van zijn mannen Abram en zijn vrouw met al 
zijn bezittingen de grens over.  

 
Lied 919: 3 
 
3. God, is dan wat U verliet 
 uit uw hand gevallen? 
 Mist Gij onze wereld niet 
 bij uw duizendtallen? 
 Blijf niet ver, doe één ster, 
 in de nacht ons gloren, 
 of wij zijn verloren! 
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Matteüs 5: 1-12 
 
(1) Toen Jezus deze menigte zag, ging Hij de berg op en, nadat Hij zich had neergezet, 

kwamen zijn leerlingen bij Hem. 
(2) Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus: 
(3) “Zalig de armen van geest, 

want aan hen behoort het Rijk der hemelen. 
(4) Zalig de treurenden, 

want zij zullen getroost worden. 
(5) Zalig de zachtmoedigen, 

want zij zullen het land bezitten. 
(6) Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, 

want zij zullen verzadigd worden. 
(7) Zalig de barmhartigen, 

want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 
(8) Zalig de zuiveren van hart, 

want zij zullen God zien. 
(9) Zalig die vrede brengen, 

want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 
(10) Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, 

want hun behoort het Rijk der hemelen. 
(11) Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht 

om Mijnentwil: 
(12) Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel. Zo immers hebben ze de 

profeten vervolgd die voor u geleefd hebben.  
 

Lied 919: 4 
 
4. Christus, stille vaste ster, 
 o Gij licht der lichten, 
 wanneer wij van her en der 
 onze schreden richten, 
 geef ons moed; ’t is ons goed 
 U te zien, getrouwe, 
 uw hoog rijk te aanschouwen. 
 
Preek 
 
Er bestaat een oud verhaal, dat overigens niet is opgenomen in de bijbel, over Terach, de 
vader van Abram.* Niet alleen vereerde Terach de afgoden die in zijn woonplaats, de 
Sumerische stad Ur, hartstochtelijk werden aanbeden: hij was ook nog eens bijzonder 
bedreven in het vervaardigen van hun beeltenissen. De een na de andere afgod werd met 
vaardige hand door hem vorm gegeven in zijn werkplaats, waarna ze vervolgens voor 
aanzienlijke bedragen van de hand gingen aan de inwoners van Ur. Godsdienst mag immers 
wat kosten, en Terach verdiende hier in de loop der jaren een goed belegde boterham mee… 
zeer tegen de zin echter van Abram, zijn oudste zoon, die het aanbidden van al die 
afgodsbeelden maar een belachelijke vertoning vond. ‘Schamen jullie je niet,’ beet hij de 
inwoners van Ur toe die op een ochtend weer eens op de knieën waren gevallen voor de 

 
* Midrasj Bereshit Rabba 38, 19 
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beelden die zijn vader de vorige dag nog uit steen had gehouwen. ‘Hoe oud zijn jullie wel 
niet?’ Zijn vader was die dag uiteraard in geen velden of wegen te bekennen, anders had hij 
zijn zoon ongetwijfeld toegebeten dat dit soort opmerkingen de zaken nou niet geheel ten 
goede komen. Als niet veel later die dag ook nog eens een vrouw met een pot meel de winkel 
binnenstapt, met het verzoek het meel te willen offeren aan de goden, weet Abram zich niet 
langer te beheersen. Hij pakt een bijl, en maakt in luttele ogenblikken korte metten met de 
afgodsbeelden die zijn vader de afgelopen weken nog met zoveel zorg vervaardigd had. 
Uiteraard was Terach ’s avonds bij thuiskomst niet erg opgetogen bij de aanblik die zijn 
verruïneerde werkplaats hem bood. ‘Wat is hier in hemelsnaam gebeurd?’ riep hij verslagen 
uit. ‘Ik had je nog zo gevraagd om goed op de winkel te willen passen!’ 
Abram schudde meewarig het hoofd, en antwoordde slechts: ‘Het is allemaal de schuld van 
die ene vrouw die vanmiddag een pot met meel wilde komen offeren aan de goden. Stuk voor 
stuk vonden alle goden dat zij er het meeste recht op hadden, en raakten me vervolgens toch 
een partij slaags met elkaar! De stukken vlogen er werkelijk vanaf.’ 
Dit was kennelijk ook voor Terach net even een brug te ver. ‘Je denkt toch zeker niet dat ik 
gek ben?’ snoof hij verbolgen. ‘Hoe zouden die beelden ook maar iets kunnen zien of horen, 
laat staan zich kunnen verplaatsen om ruzie te maken over een pot meel? Ik heb ze immers 
zelf gemaakt!’ 
Dit was natuurlijk precies was Abram had willen horen. ‘Vader,’ sprak hij verdrietig, ‘hoe 
kun je nou toch goden aanbidden die zelf nergens toe in staat zijn? Die gevormd zijn door 
mensenhanden, en evenzo goed door deze zelfde handen weer vernietigd kunnen worden?’ 
 
Het verhaal vormt de opmaat voor een van de beroemdste verhalen uit onze bijbel. Het 
verhaal over de uitgebreide zoektocht naar een God die vele malen groter is dan alle goden 
van hout en steen die in de Sumerische stad Ur aanbeden worden. Een God, die aan het begin 
der tijden de aarde, en de in Ur als goden aanbeden zon, maan en sterren heeft geschapen. Een 
God die er ook nog aan het einde der tijden zal zijn, en die in alle daartussen liggende tijd 
getrouw meereist met zijn schepselen. Een god, die afbeeldingen in hout en steen ver te boven 
gaat. 
 
Trek weg uit uw land, uw stam en uw familie, naar het land dat Ik u aan zal wijzen. 
Ik zal een groot volk van u maken. Ik zal u zegenen en uw naam groot maken, zodat gij een 
zegen zult zijn. 
Ik zal zegenen die u zegenen, maar die u versmaadt zal Ik vervloeken. Door u zal zegen 
komen over alle geslachten op aarde. 
 
Het vraagt nogal wat, om alles achter je te laten met niet meer dan een belofte in het 
vooruitzicht. In het voorgaande hoofdstuk blijkt dat Terach al eerder met zijn gezin uit Ur was 
vertrokken. Kennelijk begon de stad Ur zo’n tweeduizend jaar voor onze jaartelling enigszins 
in verval te raken, en keerden er rond deze tijd meer families de ooit zo welvarende stad de 
rug toe om elders hun geluk te gaan beproeven. Ook Terach trok rond deze tijd, samen met 
zijn twee zonen en hun echtgenotes – zijn jongste zoon was reeds gestorven – in de richting 
van Kanaän, al zou hij daar uiteindelijk nooit aankomen. Zijn reis loopt reeds ten einde in 
Haran – toevallig ook de naam van zijn jongste, reeds overleden zoon – en net als Ur een stad 
van formaat, met een bloeiende maancultus. Misschien dat Terach wel aan iets nieuws had 
geroken, en was hij oprecht op zoek geweest naar diezelfde God als waar zijn oudste zoon 
later naar op zoek zou gaan, maar oude schoenen lopen nu eenmaal comfortabel, en Terach 
kiest andermaal voor het bekende. Wat wil je ook, als zelfs je naam ook nog eens verwant 
blijkt te zijn aan de maan. Diezelfde maan die iedere dag opnieuw tegen het vallen van de 
avond opkomt aan de hemel, om ’s ochtends weer onder te gaan wanneer de zon verschijnt. 
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Wat geweest is, zal weer zijn. Wat gebeurd is, zal weer gebeuren. En Terach vervaardigt – 
zoals vanouds – opnieuw met vaardige hand zijn afgodsbeelden uit hout en steen. Er is 
(immers) niets nieuws onder de zon.* 
 
Maar Abram… Abram kan de stem die hij gehoord heeft niet meer loslaten. De stem, die hem 
voorhoudt dat er meer is dan de gestolde afbeeldingen van God die onder Terachs vaardige 
handen gretig hun weg weten te vinden naar de inwoners van Haran. Abram wil gehoor geven 
aan de stem van die onbekende God die hem opdraagt om een nieuwe weg in te slaan. Een 
weg waar zegen op zal rusten. Niet alleen voor hem, maar voor een ieder die hem op diezelfde 
weg zal willen volgen. 
 
 Trek weg uit uw land, uw stam en uw familie, naar het land dat Ik u aan zal wijzen. 
Ik zal een groot volk van u maken. Ik zal u zegenen en uw naam groot maken, zodat gij een 
zegen zult zijn. 
Ik zal zegenen die u zegenen, maar die u versmaadt zal Ik vervloeken. Door u zal zegen 
komen over alle geslachten op aarde. 
 
Samen met zijn vrouw Sarai, en zijn neef Lot, de zoon van zijn overleden broer Haran, trekt 
hij verder, het onbekende tegemoet. Een man van vijfenzeventig jaar oud, zonder kinderen, 
zonder duidelijk bron van inkomsten, met niet meer op zak dan een belofte. Maar… wàt voor 
een belofte!! 
Niet voor niets staat er dat Abram vijfenzeventig jaar was. Toen Terach zeventig jaar was, zo 
valt er in Genesis 11 te lezen, verwekte hij zijn zonen Abram, Nachor en Haran. Vandaag de 
dag misschien geen ideale leeftijd om nog eens aan gezinsuitbreiding te denken, maar volgens 
bijbelse begrippen een prachtleeftijd. U weet immers, dat getallen in de bijbel niet geteld, 
maar verteld moeten worden. Zeven is het getal van de daden van God – denk maar aan de 
dagen van de schepping – en tien is het getal van de woorden van God. In het 
scheppingsverhaal spreekt God tot tien maal het woord ‘goed’ uit. De koppige farao wordt 
met tien tegenwoorden, tien plagen om de oren geslagen, en het pas bevrijde volk Israël krijgt 
van God tien woorden, tien geboden mee om in vrijheid te kunnen leven. Terach nu was 
zeventig toen hij één, twee, drie zonen verwekte. Abram is op die leeftijd nog altijd 
kinderloos. En op zijn vijfenzeventigste laat hij vervolgens alles achter zich om een nieuw 
begin te maken. Kansloos, denkt u wellicht. Maar nogmaals: elk getal in de bijbel vertelt zijn 
eigen verhaal. Abram heeft immers niet alleen de leeftijd van zijn vader bereikt, namelijk 
zeventig jaar: hij telt er ook nog eens vijf jaar bij op het moment dat hij een cruciale beslissing 
neemt die hem tot stamvader van vele volkeren zal maken. En voor wie denkt: wat maken die 
vijf jaar nou nog uit op zo’n hoge leeftijd, vraag ik u dat getal nog even in het achterhoofd te 
willen houden. Ik kom er zo op terug. 
 
Als Abram uiteindelijk Haran achter zich laat, laat hij niet alleen achter wat vertrouwd is. Zijn 
vader, zijn inkomsten, de heersende cultus. Hij neemt ook afscheid van een bepaalde manier 
van denken. Met zijn vertrek neemt hij ook afscheid van het cyclisch denken, het geloof dat 
de natuur en de natuurlijke wetmatigheden een afspiegeling zouden zijn van het goddelijke. 
Dit cyclisch denken, wat we bijvoorbeeld ook terugvinden binnen het hindoeïsme, is niet iets 
wat Abram koppelt aan de God waarnaar hij op zoek is. Natuurlijk, deze God heeft weliswaar 
de aarde, en al wat zich daarop voortbeweegt, geschapen. Maar leven en dood, ziekte en 
gezondheid, een goede oogst of tegenslagen horen nu eenmaal bij de wetmatigheden van de 
natuur waar ieder mens gedurende zijn of haar leven mee te maken zal krijgen. De God waar 

 
* Prediker 9:1 
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Abraham naar op zoek is, reist – lineair – van het begin tot het einde met de mens mee om 
hem hierin bij te kunnen staan. Om tegenslagen het hoofd te kunnen bieden. Te troosten. De 
moed te vinden om uiteindelijk zelf de draad weer op te pakken. Deze God is niet grillig in 
zijn wensen, maar is te vertrouwen, op een persoonlijke manier die ongekend was in de tijd 
waarin Abram leefde. En ook al kende Abram deze God nog niet zo goed… het vermoeden 
van diens bestaan was sterk genoeg om op hoge leeftijd, zonder kinderen, zonder bron van 
inkomsten, al het bekende achter zich te laten om naar Hem op zoek te gaan. 
 
Trek weg uit uw land, uw stam en uw familie, naar het land dat Ik u aan zal wijzen. 
 
Zodra Abram Kanaän binnentrekt, reist hij door naar de eik van More, de waarzeggersboom 
bij de plaats Sichem. Daar verschijnt de HEER aan hem, die hem belooft dat dit land zijn 
nageslacht zal toebehoren. Eigenlijk zijn dit twee beloftes in één: niet alleen zal Abrams 
nageslacht land ten deel vallen, Abram zal kennelijk ook nageslacht hebben! Om zijn 
dankbaarheid te tonen, bouwt Abram op dezelfde plek als waar God voor hem verschenen is 
een altaar. De waarzeggersboom blijft ongeschonden. Al is Abraham een andere God op het 
spoor, hij bemoeit zich niet met religieuze symbolen die voor anderen wellicht belangrijk zijn. 
Een sterk staaltje van bescheidenheid én religieuze tolerantie. 
Tussen Betel en Ai, letterlijk het huis van God en de ruïne, richt Abram een tweede altaar op. 
Tot twee keer toe richt Abram een altaar op. En als je iets twee keer doet, dan is het volgens 
bijbelse begrippen dus menens! Abram is God op het spoor, hij weet waar hij Hem zoeken 
moet. Of… toch niet? 
 
Want al dringt geleidelijk aan het besef door tot Abram dat voorspoed en tegenslag niet 
zozeer iets te maken hebben met God, maar met de wetmatigheden van de natuur, bij de 
eerste de beste tegenslag lijkt Abram al gelijk het spoor bijster te zijn. Toen er eens 
hongersnood in het land kwam, zo lezen we in vers 10, begaf Abram zich naar Egypte om 
daar een tijdlang te blijven, want de hongersnood drukte zwaar op het land. Abram besloot af 
te dalen tot Egypte. Tot Mitsrajim, zoals Egypte in het Hebreeuws genoemd wordt. Wurgland. 
Land waar het lijden toeneemt. Hoe kun je nou in hemelsnaam afdalen tot Mitsrajim wanneer 
het tegenzit in het leven. Dat ben je echt – letterlijk – van het padje af. Van Mitsrajim valt 
immers geen enkel heil te verwachten? 
En wie denkt dat Abram niet nog dieper zinken kan: uit angst door de farao te zullen worden 
gedood omdat deze de mooie Sarai wellicht voor zichzelf zou willen hebben, draagt hij haar 
op zich voor te doen als zijn zuster, wat zij – strikt genomen – ook is. Sarai is immers een 
halfzuster van Abram. En inderdaad, Sarai valt behoorlijk in de smaak bij de farao. Zodra hij 
van haar schoonheid verneemt, neemt hij haar tot vrouw, en overlaadt Abram zoals verwacht 
met geschenken. Arme Abram. Arme Sarai! Was dit dan het eindpunt van die grootse 
zoektocht naar een God die meereist met zijn mensen en hen steun biedt wanneer het leven 
tegenzit? Angst is kennelijk een slechte raadgever, al is je nog zoveel goeds beloofd. 
 
Gelukkig grijpt God in. Wanneer de farao met tegenslag te kampen krijgt, realiseert deze zich 
dat er iets goed fout moet zijn in Mitsrajim. ‘Waarom hebt u mij niet verteld dat zij uw vrouw 
is?’ roept hij verontwaardigd uit wanneer hij erachter komt dat Sarai reeds met Abram 
getrouwd is. ‘Waarom hebt u gezegd dat ze uw zuster is, zodat ik haar als vrouw heb 
genomen?’ Afgaande op de bedenkelijke reputatie van Mitsrajim had het weleens heel erg 
slecht af kunnen lopen met Abram. Maar wat zegt de farao tot diens stomme verbazing? ‘Hier 
is uw vrouw, neem haar mee en ga heen!’ Hoe verkeerd had het wel niet af kunnen lopen met 
Abram en zijn vrouw in Wurgland? Maar in plaats daarvan laat de farao Abram en Sarai met 
al hun bezittingen de grens overzetten. Vooruit, lijkt hij te willen zeggen, jullie hebben hier 
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niets te zoeken. Abram en Sarai hebben een andere weg te gaan, een weg die zegen zal 
brengen over alle geslachten op aarde! Een weg die gepaard zal gaan met vallen en opstaan, 
met dromen van een belofte. Uitgerekend in Mitsrajim wordt Abram herinnerd aan Gods 
belofte, nota bene door een goj, iemand afkomstig uit de volkeren. Het zet de wereld op zijn 
kop. Als Abram verderop in het verhaal een verbond sluit met God, krijgt hij een extra letter 
in zijn naam. De letter H, de vijfde letter uit het Hebreeuwse alfabet. Abram wordt Abraham, 
Sarai wordt Sarah. De betekenis van Sarahs naam, koningin, verandert hiermee nauwelijks. 
Maar die van Abram verandert essentieel. Niet langer is de betekenis van zijn naam God is 
verheven, maar: vader van vele volken. Daarnaast is ook het gebruik van deze vijfde letter 
niet zonder betekenis: het getal vijf is tevens het getal van de tora, en van het volk Israël, dat 
temidden van de volkeren, de gojim, weet heeft van die Ene. Het getal van de volkeren is vier, 
naar de vier gewesten die de wereld kent. Maar Israël heeft weet van die Ene. Hoor Israël, de 
HEER is onze God, de HEER is één.* Temidden van de volkeren heeft Israël tot taak een 
zegen te zijn voor de volkeren. Een zegen voor alle geslachten op aarde, zonder enige 
uitzondering. 
 
Vooralsnog is het nog niet zover. Als Abram wegtrekt uit Mitsrajim om zijn zoektocht te 
voltooien, weet hij dat hij gefaald heeft. En dat hij ongetwijfeld nog wel eens zal falen. Er 
zullen nog heel wat jaren verstrijken eer ook hij met nageslacht gezegend zal worden. De 
gedane beloftes verzilverd zullen worden… 
 
Afbeeldingen van aartsvader Abraham tonen hem steevast met de blik hemelwaarts gericht. 
Kijkend naar de sterren, dromend over zijn toekomst. Het doet me denken aan de beroemde 
woorden van de Ierse schrijver Oscar Wilde*: ‘We are all in the gutter, but some of us are 
looking at the stars.’ Vrij vertaald: we modderen maar wat aan, maar een enkeling durft zijn 
blik naar de sterren te wenden. Hoe menselijk maakt het Abraham, na alle voorafgaande 
mythische vertellingen over de schepping, de toren van Babel en de zondvloed. Zelfs 
aartsvader Abraham lijkt in de verhalen die over hem verteld worden af en toe de weg kwijt te 
zijn. Lijkt het af en toe even niet meer zo zeker te weten. Te twijfelen over de uitkomst van de 
ingeslagen weg. Te twijfelen of het ooit nog goed komt. 
 
Een ieder van ons zal de afgelopen anderhalf jaar verschillend hebben beleefd, maar de 
centrale vraag zal ongetwijfeld bij velen zijn geweest: komt dit ooit nog goed? Regelmatig 
heb ik binnen voor het raam gestaan, kijkend naar de enkeling die zich nog wel naar buiten 
durfde te wagen, al dan niet in het gezelschap van een nietsvermoedende hond aan een lijntje. 
Zou dit ooit nog goed komen? Wanneer zal ik mijn naasten weer in de armen kunnen sluiten, 
zonder bang te hoeven zijn dat dit verkeerd afloopt? Zoveel onzekerheid, zoveel angst… 
zoveel staren naar de sterren. 
 
Na het opheffen van de grote lockdown die ons afgelopen voorjaar maandenlang aan huis had 
gekluisterd, was de bergrede toevallig een van de eerste onderwerpen die bij mijn 
onderbouwklassen op school ter sprake kwamen. Ik gebruik al jaren dezelfde tekst in een 
bewerking van de Rotterdamse theoloog Karel Eykman, en hoewel kinderen doorgaans prima 
met deze tekst uit de voeten kunnen om de daarbij behorende opdrachten te kunnen maken, 
gebeurde er ditmaal iets bijzonders. Wanneer ik de term armen van geest probeerde te 
verduidelijken met de woorden ‘mensen die het even niet meer weten’, of als gesproken werd 
over verdriet en troost, het verlangen naar rechtvaardigheid, of het gevoel in de verdrukking te 
zitten, werd het stiller en stiller in de klas. Want na maanden thuis zitten, het verwerken van 

 
* Deuteronomion 6:4 
* Lady Windermere’s fan 
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verliezen en het eindeloos staren naar de sterren met de vraag of dit alles ooit nog goed zou 
komen, waren dit woorden die kennelijk, ondanks hun ouderdom, als geen ander de gevoelens 
van de afgelopen maanden onder woorden wisten te brengen. Gelukkig zullen de mensen zijn 
die nu verdriet hebben. Die het nu even niet meer weten. Die in de verdrukking zitten. Het is 
nu niet goed. Het is moeilijk. We zijn verdrietig. Maar er is de belofte dat het beter gaat 
worden. 
 
Abraham moest het destijds doen met de belofte van God. Wij hebben vandaag de dag ook 
nog eens die beroemde woorden van Jezus tot onze beschikking om ons een hart onder de 
riem te steken wanneer het moeilijk is, en het leven anders lijkt te lopen dan we graag hadden 
gewild. Wanneer we in onze diepste nood overwegen om net als Abraham af te dalen tot 
Mitsrajim. Acht beloftes maar liefst heeft Hij ons gedaan. En acht is, u kon er natuurlijk al op 
wachten, niet zomaar een willekeurig gekozen getal. Acht is het getal dat buiten de tijd staat. 
Een week heeft immers slechts zeven dagen, en toch wordt er in de bijbel regelmatig 
gesproken over de achtste dag. Acht is daarmee het getal geworden van de eeuwigheid. Acht 
beloftes heeft God ons gedaan, in afwachting van betere tijden. Acht beloftes om naar uit te 
kijken. Daar kunnen we op rekenen. Tot in eeuwigheid! 
 
Amen 
 
Orgelspel 
 
Stilte 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader 
 
Wij bidden U, Heer, 
voor mensen in verwarring, 
verdrietig en angstig, 
mensen op zoek naar zichzelf en naar God –  
de zin van hun levensweg. 
 
Wij bidden U om hoop, 
en geloof in de toekomst, 
heldere sterren aan het firmament, 
om daden van vergeving, 
om warmte en troost 
een hand op ons hoofd 
en een lied in de mond. 
 
Geef van tijd tot tijd 
een handvol mensen 
met durf voor het onmogelijke, 
met brood voor onderweg, 
met een beker wijn 
om te drinken 
op het visioen van uw liefde. 
 
(Stilte) 
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HEER, 
in de stilte van ons hart vertrouwen wij U toe, 
wat hier vanochtend te broos is om onder woorden te brengen. 
 
(Stilte) 
 
Bidden wij gezamenlijk met de woorden, die Uw zoon ons heeft geleerd. 
 
Onze Vader, die in de hemelen zijt. 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. 
 
Amen 
 
Mededelingen en collecte 
 
Lied 416:1-3 
 
 1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
 jou nabij op al je wegen, 
 met zijn raad en troost en zegen. 
 Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
 bij gevaar, in bange tijden, 
 over jou zijn vleugels spreiden. 
 Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
 in zijn liefde je bewaren, 
 in de dood je leven sparen. 
 Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Uitzending en zegen 
 
Ga dan je weg, 
geborgen in de bevende zekerheid, 
dat niemand uit dit smal en onvast bestand 
van het bestaan zal vallen dan in Gods hand. 
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De Schepper zegene u, en behoede u! 
De Verlosser doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig! 
Zij die troost geeft verheffe Haar aangezicht over u, en geve u vrede! 
 
Amen. 
 
Lied 416:4 
 
4. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
 tot wij weer elkaar ontmoeten, 
 in zijn naam elkaar begroeten. 
 Ga met God en Hij zal met je zijn. 
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