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Gebed om ontferming
Nu het licht 
van de herfst
steeds langere schaduwen
werpt
herkennen we daarin
misschien iets
van onze eigen schaduwkanten
dat we het goed
bedoelen
maar dat het toch
verkeerd uitpakt
wat we doen
dat we oprecht
willen zijn 
maar dat we niet
het goede dienen
maar ons eigenbelang
dat we traag zijn
in het luisteren
en snel in ons oordeel – 
en ook al
staan die dingen
hier in het volle licht
onbarmhartig is het niet
dat licht
want bij U is vergeving
en daarom bidden wij U:
Heer, ontferm U...

Soms zijn wij het zelf
die een ander
in de schaduw zetten
door onze dominante
aanwezigheid
we horen wel
maar luisteren niet
we kijken wel
maar zien niet
we spreken wel
maar zeggen niets
we denken
in termen van rivaliteit
niet in die 
van verstandhouding
en 
soms zijn we zelf 
die ander
mens in de schaduw
op zoek naar
het warme licht
van oprechte aandacht.
Hoe we ook zijn en doen
hier hoeven we het niet
te verbergen
want bij U is geduld
en daarom bidden wij U
Heer, ontferm U...

Soms trekken schaduwen
over deze wereld
die we niet kunnen keren
– of willen we het niet?
dan lijkt het
alsof we op de weg
van vrede
en gerechtigheid
telkens 
de verkeerde afslag nemen
we gooien olie 
op het vuur
van de leugen
stoken het wantrouwen op
voeden de angst
en zo dalen we af
tot een bedenkelijk niveau
en ja 
gaf dat maar 
te denken
zodat we terugkeren
op onze schreden
en ons weer verbinden
met U en met elkaar
want bij U is verzoening
en daarom bidden wij U:
Heer, ontferm U...

Bij de lezing
Er klinken in deze weken over Abram en Saraï. Samen met neef Lot zijn ze weggeroepen uit het land 
van de vastgeroeste zekerheden naar een nieuw land, dat hun gegeven zal worden. Maar de vreugde is 
van korte duur, horen we vandaag in het vervolg van hoofdstuk 12. Honger ligt op de loer. En wat moet 
je dan?

Preek
Soms moet een mens zijn verwachtingen naar beneden bijstellen. Je had veel van je werk verwacht, 
maar het is toch anders geworden dan je gedacht had. Je had je van alles voorgesteld van deze 
vriendschap, van je relatie, maar van het vuur van het begin is slechts een waakvlammetje overgebleven.
Je nieuwe huis leek een paleis, maar het dak is slecht en de buren hebben een heel ander dagritme dan 
jij.

Een soortgelijke ervaring heeft Abram in het verhaal van vanmorgen. Hij doet denken aan de vluchteling
die met hoge verwachtingen in zijn nieuwe vaderland komt, maar dan ervaart dat de mensen er koel zijn,
de taal taai is, en er niemand op hem zit te wachten. Er is geen, zoals de Duitsers zeggen, 
'Willkommenskultur'. Met dat verschil dat het bij Abram in eerste instantie niet aan de mensen ligt, maar
aan het land zelf. Het land dat hem beloofd is, maakt zijn belofte niet waar. Hij is er nog maar net of er 
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breekt hongersnood uit. De aanvankelijke euforie is in een oogwenk verdwenen, als de zon achter een 
dreigende lucht.

Wat nu? Je zou denken: nu zal Abram zich wel vervoegen bij de Eeuwige. Ze hebben immers nauw 
contact, die twee: De Eeuwige heeft Abram geroepen, hij heeft hem het land laten zien en is aan hem 
verschenen. En Abram op zijn beurt heeft het land doorkruist, er altaren gebouwd en de naam van de 
Heer aangeroepen. Mooier kan het niet, zou je zeggen, en dat blijkt ook: het wordt helemáál niet mooier.
Het wordt minder mooi! Even plotseling als de intimiteit tussen Abram en de Eeuwige is gekomen, lijkt 
ze ook weer verdwenen. Als er hongersnood uitbreekt, bouwt Abram geen altaar, hij wendt zich niet tot 
de Eeuwige: er wordt geen woord meer gewisseld tussen hemel en aarde. Er is alleen die zakelijke 
mededeling die vertelt dat Abram afdaalt naar Egypte.

Is de aartsvader boos, teleurgesteld in God, wordt hij beslag genomen door de zorg om het dagelijks 
brood, zoals dat bij ons ook het geval kan zijn? Of is het banaler, zoals een kerkverlater het kan zeggen: 
'het kwam er gewoon niet meer van!' Geloven heeft zijn relevantie verloren. Was het bij Abram ook zo? 
Dat er even sprake was geweest van een godsdienstige opleving, maar dat eenmaal in het Beloofde Land
het zaadje van zijn vertrouwen op rotsige bodem is gevallen en het net zo weinig vruchtbaar is als de 
velden van het Beloofde land. De verteller van het verhaal zegt er niets over en doet alsof zijn neus 
bloedt of... toch niet? 

Want hij vertelt ondertussen wel dat Abram afdaalt naar Egypte. En de goede verstaander weet dat in de 
Hebreeuwse bijbel 'afdalen naar Egypte' een beladen uitdrukking is. De gang naar Egypte is niet alleen 
letterlijk een gang naar beneden, van het gebergte naar de bedding van de Nijl, maar het is in de Bijbel 
ook in geloofszin een 'af-gang'. Wie naar Egypte gaat, zal vroeg of laat ervaren dat daar het ware leven 
niet te vinden is. Het is dus niet toevallig dat het verhaal gewag maakt van complete radiostilte tussen 
hemel en aarde, tussen Abram en de Eeuwige. Hier verlaat Abram het land van de belofte. Ja, en dat 
moet wel het begin zijn van een el-lendige geschiedenis, in de letterlijke zin van dat woord ellende, wat 
dat betekent 'in een ander land zijn' – el, zoals ook in el-ders, en lende betekent 'land' – uit je land weg 
zijn, ellende. Hier laat hij de zegen die hij voor de ander zou zijn, achter zich en kiest hij voor zijn eigen 
hachje. De honger gaat voor de belofte, 'erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral'. Vanaf nu is 
aartsvader Abram het spoor bijster.

En uit het vervolg blijkt wel dat Abram 'die Moral' achter zich heeft gelaten. Opeens blijkt Saraï er ook 
nog te zijn. De aartsvader overlegt niet alleen niet met de Eeuwige, ook zijn vrouw wordt niet bij zijn 
vluchtplannen betrokken. En vlak voor de paspoortcontrole van de Egyptisch douane neemt hij haar 
even apart. Abram is bang geworden. Niet voor Saraï maar vanwege Saraï en haar schoonheid. 
Tientallen scenario's zijn al door hem heen gegaan: 'wat nu als...?' – wat nu als ze Saraï zien, wat nu als 
ze haar meenemen, wat nu als ze weten dat ik haar man ben, wat nu als ze me om haar zullen doden...? 
En ten einder raad geeft hij Saraï de opdracht om de werkelijkheid anders voor te stellen dan zij is: 
'Vanaf nu ben jij niet mijn vrouw, jij bent mijn zuster. Want anders zullen ze mij doden, en jou naar de 
Farao brengen. En nu zal ik in leven blijven, en jou... naar de Farao brengen'. Als een volleerde utilitarist
heeft hij alles afgewogen en dit is het scenario dat het meeste goed voor de meeste mensen oplevert... 
laten we er vooral bij zeggen: het meeste goed voor hem zelf. Wat Saraï ervan vindt, blijft ongewis: of 
zij wel zin heeft het bed met de Farao te delen, wordt niet gevraagd.

En zo is Abram in een keer niet alleen meer de vader van alle gelovigen, maar ook de vader van alle 
bange mensen. Niets wijst meer op zijn Godsvertrouwen. In de geopolitiek van de emotie, zoals de 
Franse politicoloog Dominique Moïsi heeft  beschreven, zou hij horen bij de mens van het Westen. 
Waar in dit tijdperk de wereld van het Oosten, China / India, is vervuld met hoop, en in de Arabische 
wereld de emotie van de vernedering de boventoon voert, zo is in de westerse wereld de angst de 
dominante factor, aldus Moïsi.
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Na eeuwenlange dominantie, besluipt de westerse mens stilaan het gevoel dat hij niet meer de baas van 
de wereld is. We weten als Europeanen niet goed wie we zijn, waar Europa begint en waar ze ophoudt. 
Niets is meer zeker, vaste waarden zijn onvast geworden, er is angst voor de Islam, de vluchteling, 
China, opkomend populisme, zwalkende banken, het stijgende zeewater, de machteloosheid van de 
politiek. Volgens Moïsi zijn we zo bang dat het contraproductief wordt. In de taal van Genesis: net toen 
we dachten dat de geschiedenis voorbij was en we waren aangekomen in het Beloofde Land, bleek het 
allemaal niet zo mooi als we hadden gedacht. En als een bange aartsvader is het moeilijk om vertrouwen
te houden en zoeken we ons heil elders, in de extremen, in de irrationaliteit, in de veilige bubble van ons 
eigen gelijk.

Ja, en hoe dan verder? Valt er nog ergens moed aan te ontlenen voor bange mensen, aan dit verhaal 
bijvoorbeeld? Helpt het dat Abram door zijn patriarchale leugen door de Farao rijkelijk beloond wordt 
met een veestapel, slaven en slavinnen als compensatie voor het gemis van zijn zogenaamde zuster. Je 
wordt er niet vrolijk van, juist nu we in deze tijden horen van kinderen, volwassenen die het slachtoffer 
zijn van de macht van een ander, niet zelden een man met aanzien. Nee, de moed die je er aan ontlenen 
kunt, zit in iets anders, in een paar woorden waarmee de omslag wordt ingezet: Maar de Heer... staat er. 
Maar de Heer... Ik heb wel eens gelezen (weet niet meer waar) dat de theologie van Karl Barth, een 
bekend Zwitsers theoloog die duizenden pagina's bij elkaar geschreven heeft (hij is dit jaar 50 jaar 
geleden overleden) samen te vatten is in twee woorden: 'En toch...'. Ik hoor er iets in van die woorden uit
Genesis: 'Maar de Heer...' Van God horen wij niet zo veel, merken wij niet zo veel, zien wij niet zo veel 
en de geschiedenis lijkt maar door te denderen in haar eigen ritme en haar eigen betekenis. 'Maar de 
Heer...' zegt het verhaal, 'En toch...' zegt Karl Barth, onder en achter al die grote mensengeschiedenis, 
gaat een andere geschiedenis schuil van een God die zich bekommert om kleine mensen en hen op het 
spoor zet van een nieuwe toekomst. En precies daarom is dit verhaal zo bijzonder, omdat die paar verzen
de miniatuur-versie zijn van het grote Exodusverhaal: nu wordt die ene vrouw gered en zal zij Egypte 
met Abram, die anti-held, verlaten op weg naar het Beloofde land; straks zal het een heel volk zijn, 
gevlucht naar Egypte vanwege een hongersnood, maar uiteindelijk toch gered uit de macht van de Farao.

Ja, de schrijver wil maar zeggen: misschien kun je wat moed ontlenen aan dit verhaal van deze vreemde 
God, die zich het lot van mensen aantrekt. En dat van een moedige vrouw Saraï, die het hele verhaal 
zwijgt, maar om wie het uiteindelijk draait. Je kunt dat afdoen met een 'zie je wel, hoe de vrouw in het 
oude oosten (en niet alleen in het oude, en ook niet alleen in het oosten) niet aan het woord mag komen. 
Maar je kunt het ook vanuit het verhaal zelf bekijken: daar zien we twee mannen liegen, bazelen, 
soebatten, net doen alsof ze van niets weten. En er is een derde, Saraï die daar niet aan mee doet. Zij 
zwijgt, maar het is geen gedwee zwijgen, eerder een superieur zwijgen, dat van een vrouw die er voor 
kiest om niet mee te doen aan het machtsspel van de beide heren. Zij kiest er voor te zwijgen, en om 
haar klinken die woorden 'Maar de Heer...', 'en toch...'.

Is dat ook niet wat we zo gedenken als we eten van het brood en drinken uit de beker: dat onder alle 
geschiedenis er een andere, kleine geschiedenis gaande is; de geschiedenis van het 'Maar de Heer...' Als 
een Saraï zweeg Jezus toen er met hem gesold werd door de grote heren van de geschiedenis. Gedwee 
was hij niet. Hij koos er voor, om de leugen te weerstaan, zijn eigen leven niet te redden ten koste van de
ander, maar het te delen als brood en wijn. En op de derde dag, klonk er een wonderlijk 'en toch...', dat 
van een nieuw begin. Zo weinig als die woorden zijn, zo klein zijn de stukjes brood en de slokjes wijn, 
maar telkens weer opnieuw zijn ze de hoopvolle tekenen van een nieuw begin, van een Exodus, een 
uittocht uit het vreemde land, de opgang naar een eeuwig thuis.
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Ten Have 1989
Dominique Moïsi, Geopolitiek van emoties: Hoe culturen van angst, vernedering en hoop de wereld veranderen, 
Amsterdam: Nieuw Amsterdam 2009
Een preek van Tim Vreugdenhil

3



Gebeden
Dat Gij ons onderkomen zijt
zongen we
zo-even
ons onderkomen
op de pelgrimstocht
van ons leven
en daarom 
bidden wij U
voor dit onderkomen
dit huis
en allen
die er komen en gaan
dat wij niet afdalen
naar de duisternis
maar het hier
zullen uithouden
tussen de pilaren
de woorden en gebaren
de mensen 
die dit huis dragen.

Dat Gij ons onderkomen zijt
zou dat ook niet 
kunnen betekenen
dat wij
– meer dan het gewone – 
elkaars onderkomen
zouden kunnen worden
voor wie zoeken
naar een veilig land
voor wie zoeken
naar een veilig thuis
voor wie zoeken
naar geborgenheid
in een ongeduldige wereld 

Daarom bidden wij
voor wie leiding geven
aan ons land
voor de koning
en zijn huis

voor alle overheden
dat zij zich laten leiden
door rechtvaardigheid
en menselijkheid
zodat ieder zijn plek
vindt in onze samenleving.

Dat Gij ons onderkomen zijt
dat vragen wij
voor...
en voor wie verdrietig zijn
en wij noemen
in het bijzonder....

en in stilte 
leggen wij
voor u neer
wat ons persoonlijk
ter harte gaat...

NB! Wanneer u vaker inspiratie ontleent aan onze preken en gebeden, stellen wij u voor om een gift over te maken
op NL 29 INGB 0000 0585 71 ten name van Stichting Kloosterkerk.

U steunt ons werk ermee!
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