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Gebed om ontferming
Als wij hier
stil worden
en zoeken
naar ware aandacht
voor het geheim
van uw aanwezigheid
dan beseffen we
eens te meer
hoe lastig het kan zijn
om aandachtig te leven.
Hoe vaak 
zijn we niet afgeleid
gaat het triviale
er met onze aandacht
van door
steken we energie
in wat er werkelijk 
niet toe doet.
Hier kan dat
anders zijn
als we – 
geleid door stilte
verhalen muziek –
ons oefenen
in een opmerkzaam hart
in een ontvankelijke geest
en daarom bidden wij U:
Heer, ontferm U...

We kennen ze wel:
de momenten
dat het ons ontbrak
aan ware aandacht
we zaten wel aan tafel
maar waren er
niet echt bij
we deden wel mee
met het gesprek
maar zaten 
met onze gedachten elders
we veinsden
een open oor
maar waren doof
voor wat er 
werkelijk speelde.
Hier kan dat
anders zijn
als we –
door het delen
van brood en wijn –
ons oefenen
in een mededeelzaam hart
in een gastvrije geest
en daarom bidden wij U:
Heer, ontferm U...

Niet alles
wat er 
in onze wijde wereld
gebeurt
krijgt onze aandacht
het is zoveel
zo grimmig
zo onvoorstelbaar
wat er in een dag
een week
gebeuren kan
maar te weten
er op te vertrouwen
dat het uw aandacht 
heeft
kan ons helpen
om ons er niet 
voor af te sluiten.
Hier kan dat gebeuren
als we – 
door het aanroepen
van Uw ontferming – 
ons oefenen
in het mobiliseren
van onze eigen 
medemenselijkheid
en daarom bidden wij U:
Heer, ontferm U...

Preek
Leven tussen hoop en vrees, de pendelbeweging tussen: het wordt niks en er is toekomst, – dat is een centraal
thema in de verhalen van Abraham en Sara. En misschien is het wel het centrale thema van ieder mens: dat 
het in je leven telkens heen en weer gaat tussen je opgesloten voelen en toekomst zien, tussen opgeven en 
opveren, tussen ongeloof en geloof, tussen de cynische en de bevrijdende lach. Leven als 'arme duivel. Ware 
mens' (Szymborska, uit het gedicht 'Grote pret' ). Leven tussen hoop en vrees. 

Ook in het verhaal van Abraham, Sara, en de drie gasten, gaat de pendel van hoop en vrees voortdurend heen
en weer. En om te weten waar de pendel aan het begin van het verhaal hangt, bij hoop of bij vrees, moeten 
we kort terugkijken naar wat er aan vooraf is gegaan. Abraham en Sara is hoop beloofd in de vorm van een 
zoon. In nieuw leven schuilt nieuwe hoop. Met de zoon gaat het verder, daaruit ontstaat het volk van de 
belofte. Maar... die zoon komt maar niet. Sarai, de vrouw van Abram, baarde hem niet, zo begint hoofdstuk 
16. En niets is fnuikender dan hoop die niet gevoed wordt, hoe beperkt ook; hoop die geen gestalte krijgt, al 
is het in het geringste. Is het daarom dat zoveel mensen in onze tijd zich vastklampen aan de valse hoop van 
de gemakkelijke oplossing? Ze weten heus wel dat het ook niet werkt, maar beter valse hoop dan helemaal 
geen hoop, liever een slechte maar zekere toekomst, dan vrees voor een onbestemde toekomst.

Ook Abraham en Sara klampen zich vast aan de valse hoop van de gemakkelijke oplossing. Als Sara geen 
zoon baart voor Abraham, dan moet een ander hem maar een zoon baren. En zo gebeurt het. Hagar, een 
slavin, wordt de draagmoeder van de hoop. Maar valse hoop is geen hoop. Sara kan er niet mee leven en 
stuurt Hagar de woestijn in, met haar zoon Ismaël. Laat God zich er maar over ontfermen. En dat doet hij, 
daar is hij God voor – maar Sara en Abraham ploeteren verder. En dan wordt Abraham 99 jaren oud is, zal 
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hij nu de jaren des onderscheids bereikt hebben? En opnieuw laat de Eeuwige de pendel tussen hoop en vrees
richting de hoop bewegen. Sara zal een zoon krijgen, klinkt het. Maar Abraham kan het niet geloven. Als hij 
deze woorden hoort, buigt hij diep, maar niet uit eerbied voor de Allerhoogste, maar om maar niet te laten 
zien dat hij lacht (Genesis 17,17). Bij Abraham hangt de pendel aan de kant van de vrees; hij lacht zijn 
schampere lach: een honderdjarige krijgt een zoon, een negentig jarige zal baren? Het is de lach van de 
onmacht. Het is niks en het wordt niks. 

En daar begint het verhaal van vanmorgen. Abraham zit in de opening van zijn tent. Het is op het heetst van 
de dag. Niemand doet wat, niets beweegt, zelfs de bladeren van de eiken van Mamre verroeren zich niet. 
Maar zoals zo vaak in de verhalen, gaat het hier niet alleen om een beschrijving van de natuurlijke toestand 
van dat moment, maar klinkt er iets diepzinnigers in door: het is een beschrijving van de situatie van 
Abraham en Sara zelf: alles ligt stil, niets gebeurt, in hun ouderdom schuilt geen vitaliteit meer. De hoop is 
ver te zoeken.

Maar dan komt er dynamiek, de pendel komt in beweging. Abraham ontwaakt uit zijn middagdutje – nog 
meer: uit zijn apathie, en hij slaat zijn ogen op en ontwaart drie mannen, vlak voor hem. En opeens is er een 
en al beweging: hij snelt op hen toe en buigt zich voor hen neer. Nee, nu lacht Abraham niet heimelijk, nu is 
het serieus; er zijn gasten. En zoals een oud Poolse gezegde het vertelt: Gast in huis, God in huis. Want de 
gast is heilig, die komt nooit zomaar voorbij. Vroeger, als je bij een vriendje aan het spelen was en er werd 
zo rond kwart over vijf uit de keuken geroepen 'We gaan zo eten', was dat het signaal om je biezen te pakken.
Gast in huis, gast naar huis! Dat je met een gast in huis, de kans loopt God in huis te hebben, was een ons 
vreemde gedachte. En dat je daardoor een goed gesprek, een waarachtige ontmoeting mis kon lopen, kwam 
niet in je op. Gast in huis, God in huis.
 
Maar Abraham loopt zich het vuur uit de sloffen voor zijn gasten. Hij schakelt Sara in, laat een knecht het 
gemeste kalf bereiden en zet het zijn gasten voor. En de goede lezer voelt wel aan dat er iets veranderd is: 
Eerst stonden zijn gasten en zat Abraham, uitgeblust, nu staat Abraham en zitten zij. Abraham is in beweging
gekomen, nu is bij hem de pendel van vrees naar hoop aan het slaan. In zijn gastvrijheid – en Abraham is in 
de joodse traditie hét toonbeeld van de gastvrijheid – staat hij open voor het nieuwe, voor het onbekende. 
Niets heeft hij zijn gasten gevraagd: waar komt u voor, waar gaat u heen, wat heeft u nodig? Hij heeft hen 
uitgenodigd en daarmee de mogelijkheid geopend dat hij God in huis heeft gehaald: Gast in huis, God in 
huis.

Misschien dat het daar in je leven ook wel op aan komt. Niet om te weten wie God is, hoe Hij er uit ziet, niet 
of Hij of Zij of Het zo in het algemeen bestaat, 'er moet toch iets zijn'. Er zijn natuurlijk boeken vol 
geschreven over deze drie mannen, die door Abraham eerst in het meervoud en dan in het enkelvoud worden 
aangesproken en die in de loop van het verhaal opeens de Eeuwige zelf blijken te zijn. Of waren het toch 
twee engelen in gezelschap van God zelf, was het de triniteit die zich aandiende, Vader, Zoon en Heilige 
Geest? Blijkbaar was de schrijver van het verhaal er niet zo in geïnteresseerd. God verschijnt immers in 
allerlei gedaantes in de Bijbelse verhalen: hij wandelt door de paradijselijke tuin van het begin, hij meldt zich
in een niet-verterend vuur bij Mozes, als een vragende stem bij de profeten, in een droom bij Jozef, ja, hij is 
er zelfs als de afwezige op Golgotha, als de Geest met Pinksteren. God verkleedt zich eindeloos, maar de 
werkelijke vraag is deze: kun je zo leven dat je de kans loopt dat God zich bij je meldt, dat er ruimte is dat hij
zich aandient en dat je daarvan in beweging komt, de vrees achter je laat en de weg van de hoop bewandelen 
gaat?

Kan Abraham het? Hij is in elk geval opgestaan uit zijn lethargie, maar hij kan het niet alleen. Ook Sara zal 
in beweging moeten komen. Zij is haar tent nog niet uit geweest. Waar is Sara, je vrouw?, vragen de drie 
mannen. Daar in de tent, antwoordt Abraham. En de Ene zegt: Als ik weerom kom, heeft Sara, je vrouw, 
een zoon. Hij zegt niet: dan heeft Abraham een zoon, immers, Abraham heeft al een zoon, Ismaël, maar de 
belofte van een toekomst, van de weg van de hoop geldt hen beiden: zonder Sara gaat het niet, wil God het 
niet. Maar wil Sara het wel? Sara lacht in zichzelf; in eerste instantie is het de lach van de vrees, van de 
angst: ach, ze heeft die belofte al zo vaak gehoord, hoofdstukken lang, waarom zou ze nu wel hoop hebben, 
zich verheugen op wat komen gaat, bang als ze is dat het weer niet doorgaat. Haar lijf is immers oud en haar 
liefde voor Abraham de lichamelijkheid voorbij. 
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Maar de gast laat het daar niet bij. Hij vraagt door. Er ontstaat verlegenheid. Zo kan dat gaan als je Gast in 
huis, God in huis zegt. Dan kan het onverwachte zomaar gebeuren, dan heb je niet alles meer in eigen hand. 
En hij vraagt: waarom lacht Sara, zou voor God een woord onmogelijk zijn? Wat wil de schrijver zeggen: 
God kan alles dus geloof het nu maar?! Nee, niet bepaald, het is geen kwestie van almacht maar van belofte. 
God komt zijn woord na. Als een mens die een belofte doet, van trouw, van nabijheid, van steun, er alles aan 
doet om die belofte waar te maken, hoeveel te meer dan de hemel zelf?

Maar Sara ontkent: ik heb niet gelachen. En de gast zegt: Je hebt wel gelachen. Je kunt het lezen als een 
wonderlijk welles-nietes: ik heb het niet gedaan, je hebt het wel gedaan. Maar het kan ook dat de schrijver er 
veel meer mee bedoelt. Alsof hij wil zeggen: de hemel kijkt al veel verder dan Sara durft te kijken, bang als 
ze was. Je hebt wel gelachen, wil dan zoveel zeggen als: wees blij dat je gelachen hebt, want in jouw lach, en
in die van Abraham, ligt de toekomst besloten, is de vrees veranderd in hoop. In jouw lach is de naam van je 
zoon nu al te horen, Jitschak, Izaäk, – wat betekent: hij die je weer doet lachen.

En zo slaat de pendel in dit verhaal van de vrees naar de hoop. Hij zal nog wel weer eens terugvallen naar de 
vrees. Zo gaat dat bij de aartsouders en zo gaat dat bij de mens. Maar in de vrees dat het met de wereld, met 
jezelf soms zo weinig wordt, ligt ook de mogelijkheid besloten dat de Eeuwige zich meldt, en aanklopt als 
een vermoeide reiziger, een hongerige medemens, een zoekende ziel, een vluchtende verstekeling. Als we 
straks aan tafel gaan, kunnen wij dan ook niet bepalen voor wie daar wel en voor wie daar geen plaats is. 
Want wie weet, meldt de Eeuwige zelf zich, in deze of gene, in een lied, een teug, een gebaar. Want het kan 
zomaar gebeuren, en de vraag is dan: of je in beweging komt en gaat lachen en leven van de hoop. Gast in 
huis, God in huis.
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Gebeden
Aan deze tafel
ontvangen wij
de goede gaven
van brood en wijn
tastbare tekenen
dat U bemoedigend
aanwezig wil zijn
in ons leven.

Daarom bidden wij
dat wij even bemoedigend
voor onszelf 
als voor anderen
in het leven staan
meer levend
van de hoop
dan van de vrees.

Aan deze tafel 
delen wij 
van uw goede gaven
van brood en wijn.

Daarom bidden wij
dat wij goede gastgevers zijn
voor de mensen
die leven met gebrek
aan voedsel en vrede
rust en recht
huis en werk.
Dat wij 
onze mededeelzaamheid
niet beperken 
tot wie al bij ons hoort
maar haar verspreiden
zonder aanzien des persoons
als uw zoon
Jezus Messias.

Aan deze tafel
genieten wij
de goede gaven
van brood en wijn
die ons samenbrengen
hier in uw huis.

Daarom bidden wij
voor allen
die in uw naam
samenkomen
hier in deze stad
of waar dan ook
dat zij dat 
in vrijheid kunnen doen.

Daarom bidden wij
voor een opmerkzaam hart
voor wie 
voor even
of voor lange tijd
gebonden zijn aan huis
en we noemen de namen...
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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