
	   1	  

Preek Genesis 11, 27-12, 9 en Hebreeen 11, 1-3 en 8-10 
Jessa van der Vaart 
 
Het bijzondere van de doopjurken die deze dagen te zien zijn hier in de 
Kloosterkerk, is niet zozeer hoe mooi ze zijn, maar dat ze verhalen vertellen. 
Verhalen van heel diverse familiegeschiedenissen. Dat weefsel van oersterke 
verbanden en verbindingen tussen mensen. Met alle breuklijnen, 
dwarsverbanden en vertakkingen. Alle vreugdevolle en pijnlijke kruispunen. 
De doopjurken getuigen daarvan. Van wie daar allemaal een rol in speelden. 
Ze vertellen over dat ene zeer geliefde familielid en die ander die verguisd of 
verzwegen werd. Ze vertellen over de helden en de uitblinkers, de zwarte 
schapen en de zondebokken. In het licht van die doopjurken komen ze 
allemaal aan bod. Concrete mensen als u en ik. Met al hun dromen en 
verlangens, pijnlijke missers en verzwegen verdriet.  
 
En zo dicht als die verhalen ons op de huid komen, zo concreet wil ook de 
Abrahamgeschiedenis zijn. Het boek Genesis begint met de grote 
oorsprongsverhalen. Over de schepping van hemel en aarde en van de mens. 
Over goed en kwaad. Over de vraag hoe het toch komt dat wij zijn wie wij zijn 
en hoe het ook nders had kunnen lopen. En dan klinkt ineens dat zinnetje dat 
we vandaag hoorden: ‘Dit zijn de verwekkingen van Terach.’ Van 
oergeschiedenis en kosmologie worden we naar het particuliere getrokken. In 
precies zo’n weefsel van verbanden en verbindingen tussen mensen als waar 
al die doopjurken van vertellen. Mensen als u en ik komen in beeld. De 
helden en de uitblinkers, de zwarte schapen en de zondebokken. Met al hun 
dromen en verlangens, pijnlijke missers en verzwegen verdriet. Hun twijfels 
aan en in het leven en toch ook… de plotselinge momenten waarop ze de 
aanwezigheid van hun Heer ervaren. Ze zijn ons zeer nabij.  
 
Zo begint het verhaal van Abraham niet met hem, maar met zijn vader 
Terach. We hoorden dat hij zijn zoon, zijn kleinzoon Lot en zijn schoondochter 
Sarai nam.  
‘En zij trokken uit, tezamen, uit Oer der Chaldeeen om te gaan naar het land 
Kanaan’. De tekst vertelt niet expliciet wat de reden is van Terachs vertrek. 
De voorgaande regels suggereren een crisis in de familie. ‘Haran stierf voor 
het aangezicht van zijn vader Terach’. Hij verliest een van zijn drie zoons: 
Haran, die zelf ook een zoon achterlaat: Lot. En dat is nog niet alles: Sarai, de 
vrouw van Abram, was onvruchtbaar. Zij had geen zoon. En dat betekent in 
de bijbel zoveel als: geen toekomst hebben.  
 
Zo worden wij in een paar regels met onze neus op harde feiten gedrukt. Net 
als in onze levens eisen onrecht, ongeluk en het wrede lot hun tol. En waarom 
dan geen vertrek uit Oer der Chaldeeen? Is dat niet ook wat wij zouden doen: 
weggaan? Weg van de plaats waar zoveel gebeurde. Waar al die pijnlijke 
herinneringen worden opgeroepen? Waar je geen toekomst meer ziet. Gaan 
omdat je zo verlangt naar een nieuw begin. Zo neemt Terach ‘Abram zijn 
zoon, en Lot, de zoon van Haran en Sarai, zijn schoondochter … en zij 
trokken met hen uit Oer der Chaldeeen om te gaan naar het land Kanaan’. 
Dat klinkt veelbelovend! Ze gaan op weg naar Kanaan, het land waar het 
allemaal beter zal zijn, waar toekomst is. Maar het gaat anders. ‘Zij kwamen 
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tot Haran en bleven daar wonen’. Letterlijk staat er: zij bleven daar zitten. Dat 
klinkt een beetje als een domper. Alsof er niet zoveel energie meer in zit. Zij 
kwamen tot Haran – niet verder dan dat. Ondanks alle mooie plannen en 
dromen. Ondanks de voornemens om een frisse start te maken. Opnieuw te 
beginnen. In de figuur van Terach wordt het pijnlijk duidelijk: hoe het ook ons 
ons vergaat. Hoe wij vol goede moed op weg gaan, de crisis trotseren, het 
opnieuw proberen en dan soms toch niet verder komen, maar blijven zitten, 
blijven steken. En ontdekken dat we toch weer aan onszelf zijn overgelaten. 
Want al laten we alles achter, we kunnen niet anders dan onszelf meenemen. 
Onze geschiedenis, het verdriet, de pijnlijke herinneringen. We dragen het 
allemaal met ons mee, waar we ook gaan. Zo gaat Terach vol goede moed op 
weg om te stranden in Haran. En daar sterft hij. Zijn geschiedenis stokt. 
Abram blijft achter met zijn neefje Lot en zijn vrouw Sarai.  
 
En ja, wat nu dan? Er zijn een paar scenario’s denkbaar. Teruggaan 
bijvoorbeeld, naar Oer der Chaldeeen. Of er nog wat van proberen te maken 
daar in Haran. Zo slecht zal het er niet zijn. Abram zou het daar best nog een 
tijdje kunnen uithouden. Hij zou een winkeltje kunnen beginnen – zoals een 
oude midrasj vertelt – met beeldjes van goden uit de buurt. En hij zou daar 
samen met Sarai net zo oud kunnen worden als zijn vader Terach. Want ja, 
als het stokt, dan heb je niet veel andere opties dan het nog eens te proberen. 
Om er wat van te maken. Langzaam maar zeker weer het leven in wandelen. 
wegen zoeken, iets opbouwen. Je overgeven aan die circelgang van vallen en 
weer opstaan.  
 
Maar toch gaat het anders in ons verhaal. Ineens is daar dat vreemde 
zinnetje. ‘De Heer zei tot Abram: Ga! Uit je land, uit waar je verwekt bent, uit 
je vaderhuis naar het land dat IK je zal laten zien’. Heel merkwaardig. We 
hebben immers nergens vernomen dat Abram daar behoefte aan heeft – om 
te gaan. Dat hij zoekende is, het niet meer weet, vragend zijn ogen naar de 
hemel opslaat. En toch is daar plotseling de stem van Een die zich met hem 
bemoeit. Een die hem zoekt en roept om uit te gaan. Uit zijn land, waar hij 
verwekt is, uit zijn vaderhuis. Een stem die onrust teweegbrengt. En ook 
onzekerheid. Hij roept hem immers om alles achter zich te laten waar mensen 
vanouds al hun kaarten op hebben gezet: op het verleden, de geschiedenis, 
het bloedverbond van stam en familie. Uit dat alles wordt Abram 
weggeroepen. Uit alles wat zo vanzelfsprekend is. Uit wat men vindt en heel 
gewoon vindt. Al die bekende zekerheden, de heilige huisjes en de werelden 
die zo gesloten kunnen zijn. Vandaag zouden we zeggen: Abram wordt 
geroepen om uit zijn eigen ‘bubbel’ weg te trekken. De ‘werelden’ waarin wij in 
leven en die ons het zicht op een heel ander perspectief ontnemen.  
 
Zo wordt Abram geroepen – en hij gaat. Hij vertrekt uit Haran waar de weg 
van zijn vader stokte en waar hij best had kunnen blijven – maar wat allemaal 
niet de bedoeling is. Abram is halverwege en nog niet in Mokum – om het 
maar even als echte Amsterdammer te zeggen. Dit is niet de ‘makom’: in het 
Hebreeuws ‘de’ plaats waar de mens, waar u en ik eigenlijk behoren te zijn. 
Waar wij tot onze bestemming komen. Die is, zegt de Heer, in het land dat IK 
je zal LATEN zien.  
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En dat is het radicale en ook ongemakkelijke van dit verhaal. Abram wordt 
immers geroepen om al zijn zekerheden in te ruilen voor iets waar hij zelf 
geen invloed op heeft. En dat gaat tegen alles in, zeker in onze tijd, waarin de 
maakbaarheidsgedachte hoogtij viert. De gedachte dat het allemaal van ons 
afhangt. Dat wij er iets van moeten maken – en dat dat ook altijd kan. Als we 
maar ons best doen en blijven proberen. Maar hier horen we dat er iets van 
een Ander uitgaat. Een die zijn oogje heeft laten vallen op Abram en in hem 
op al zijn mensen. En de roept: ‘Ga uit!’ Denk toch niet dat je overgeleverd 
bent aan jezelf en waartoe je wel of niet in staat bent. Denk toch niet dat je in 
de schaduw van je verleden leeft. Denk toch niet dat wat jou overkomt het 
laatste woord heeft over je leven.  
Ga uit! IK zal het je laten zien, zegt die stem. Of je nu heel gelovig bent of 
helemaal niet. Of je nu best doet om dat te worden of het allemaal wel gelooft. 
Of je het nu begrijpt of er allemaal vraagtekens bij plaatst. Ik zal het je laten 
zien, zegt die stem. Alles omgekeerd.  
 
En u begrijpt dat die omkering ook een worsteling is. Voor Abram net zozeer 
als voor ons. Want als hij gaat, dan ziet hij er niks van. Hem wordt een land 
beloofd, maar het is bezet gebied: de ‘Kanaaniet’ was daar. Hem wordt een 
nageslacht beloofd, maar Sarai is onvruchtbaar. En zodra ze de grens over 
zijn, belanden ze in een hongersnood. Zo vergaat het ook ons. We worden 
geraakt door die stem, door het bericht dat God met ons is. Dat hij ons zoekt 
en liefheeft. Maar wat zien we er van? Als we om ons heen kijken dan zien we 
verwoeste steden, natuurrampen. Grillige wereldleiders en nobelprijswinnaars 
die misschien toch niet zo nobel zijn. We zien de crises in ons eigen leven en 
in dat van onze dierbaren. En we vragen ons af in hoeverre we nog iets te 
verwachten hebben.  
 
Maar dan zijn daar in al onze vertwijfeling de woorden van de schrijver van de 
brief aan de Hebreeen. Hij sputtert tegen. ‘Het geloof is het bewijs van de 
dingen die je niet ziet’, zegt hij. Het gaat om een geheim dat je niet kunt zien, 
maar allereerst te horen krijgt. Een geheim dat in geen mensenhart is 
opgekomen. En dan wijst hij op Abram en dat vreemde geloofsvertrouwen dat 
niet in zijn eigen hart opkwam, maar door die stem gewekt wordt. De stem die 
wij hier elke zondag kunnen horen, in Schriftlezing, gebed en lied. Van die 
Ene die meer met mensen voor ogen heeft dan dat zij overgeleverd zijn aan 
zichzelf, een benauwend systeem of overtuiging of hun geschiedenis. Meer 
dan de cynische gedachte dat het nu eenmaal gaat zoals het gaat en dat je 
uiteindelijk niet veel te verwachten hebt.  
 
En is dat niet waar al die doopjurken die hier tentoongesteld zijn ook van 
getuigen? Van het vertrouwen dat die Ene iets nieuws begint met met zijn 
mensen, met u en mij. En dat hij het zal laten zien: Kanaan, als de plaats 
waar de zegen zichtbaar wordt. In mensen die elkaar tot zegen zijn. ‘In jou 
zullen alle families gezegend zijn’, zo sprak die stem immers tot Abram. 
Iedereen, niemand uitgezonderd. Gezegend al die verzwegen, geliefde en 
verguisde familieleden. Gezegend de helden en de uitblinkers. Gezegend de 
zwarte schapen en de zondebokken. Zijn zegen verbindt mensen aan elkaar 
in een heel nieuw verband: volk van God. En zo worden wij met Abram 
vandaag geroepen om te gaan, geroepen om te leven. Amen 


