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Geloven is op weg gaan

Geloof als vrucht van de Geest (Genesis 12:1-9 en Galaten 3:1-14)
Wat is geloof eigenlijk? De een zegt: ik doe niks meer met mijn
geloof. Een ander zegt: ik geloof dat God bestaat, maar of hij zich
wel met mij bemoeit, dat weet ik niet. Weer een ander zegt: ik vind
geloven ingewikkeld geworden; ik zou willen geloven als een kind.
Anderen hebben wat de bijbel noemt een groot geloof: ze leven
dicht bij God en verwachten veel van hem.
Abraham, vader van alle gelovigen
Het raakte me om opnieuw te ontdekken dat Abraham
(rondtrekkende nomade, plm. 2000 v. Chr.) ‘dé gelovige’ wordt
genoemd (Gal. 3:9). Hij staat ook in het rijtje geloofsgetuigen in
Hebreeën 11, met daarin ook: Abel, Henoch, Noach, Sara, Isaak,
Jacob, Rachab enzovoort. Al die mensen worden geprezen omdat
ze in geloof stáppen hebben gezet, vertrouwend op God.
Niemand wordt geprezen omdat hij zo veel wist over God of een
dogmatiek had geschreven. Abraham is ook allereerst iemand
die op weg ging omdat hij Gods stem had gehoord. Als je je eigen
geloof wilt onderzoeken of opnieuw willen ‘uitvinden’ (omdat je
het kwijt bent geraakt, verward bent, zoekend, evaluerend wat
je meekreeg in je opvoeding en wat het waard is om vast te
houden en wat je los moet laten), dan is het even fascinerend als
inspirerend om te kijken naar Abraham, de vader van alle
gelovigen, de ‘vriend van God’ (Jak. 2:23).
Op weg en onderweg
Abraham is de man die Gods stem hoorde. ‘Trek weg uit je land,
verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar
het land dat ik je zal wijzen’ (Gen. 12:1). Daar begint geloven: op
weg gaan, loslaten en achterlaten, onderweg zijn, weer verder
trekken. Geloven is: in beweging zijn, migreren. Abraham lijkt
wel op Jezus die ook altijd onderweg was! Let op: Abraham had
niets dan alleen de stem van God en de belofte van God: ‘een
bron van zegen zul je zijn; alle volken op aarde zullen wensen
gezegend te worden als jij’.

Abraham had geen tempel, geen wet, geen bijbel, geen
leerstellingen, geen verzoeningsleer, geen kerk, geen
sacramenten, geen geloofsbelijdenis.
Luisteren, geloven en de belofte van de Geest
Paulus zegt in de Galatenbrief belangrijke dingen over geloof
(ook al in: 1:23, 2:16 en 2:20). Als kernvraag stelt hij: ‘Hebt u de
Geest ontvangen door de wet na te leven of door te luisteren en
te geloven?’ (Gal 3:2) Dat zijn woorden die doen denken aan
Abraham: luisteren, geloven, vertrouwen. Paulus slaat Mozes
over. Want niet Mozes met zijn wet is de vader van alle
gelovigen, dat is alleen Abraham! Hij hoorde Gods stem, liet zich
leiden door de Geest en ging op weg. Zo werd hij een
rechtvaardige, een goed mens, recht gezet voor God, in Christus.
‘U ziet dus dat zij die geloven kinderen van Abraham zijn’ (Gal.
3:7). En dan wordt ook duidelijk waarin de zegen bestaat
waarin alle volken zouden delen. ‘Iedereen die gelooft, wordt
samen met Abraham, de gelovige, gezegend. (...) Zo zouden door
hem alle volken delen in de zegen van Abraham en zouden wij,
zoals ons is beloofd, door het geloof de Geest ontvangen’ (Gal.
3:9.14). De vloek van de wet is (dat we door de wet gered
zouden worden) is door Jezus gedragen aan het kruis. Zó komt
dé belofte naar ons toe, die van de heilige Geest. En als Paulus
later schrijft: ‘Laat u leiden door de Geest’ (Gal. 5:16), dan klinkt
ook daar doorheen dat we op weg moeten gaan, net als het volk
Israël, geleid door wolkkolom en vuurkolom (beeld voor de
Geest).
Ga de weg van de liefde
Geloven is niet de definitie van liefde kennen maar de weg van
de liefde gaan. Langs die weg staat zo nu en dan een tafel waar
we Christus vieren, op wie ons geloof is gericht. Om daarna weer
op weg te gaan en Gods stem te verstaan in ons dagelijkse leven.
‘Ga op weg, ik maak je tot een zegen.’
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Gespreksvragen
1. Wat is geloof voor jou?
2. Wat ben je kwijt als je je geloof
kwijt bent?
3. Wat spreekt je aan in het
verhaal van Abraham (Genesis
12:1-9)?
4. Hoe ziet ‘op weg gaan’ er in jouw
leven uit? Zijn er concrete
situaties waarin dat nu belangrijk
is?
5. Welke rol speelt de Geest in
jouw geloof?
6. Naar welke zegen van God
verlang je het meest?
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