
 
 

PREEKKRACHT Zondag 3 september 2017 

Wij zijn mensen van de weg 
Onderweg  als  Abram  (Genesis  12:1-9) 

Bijbelgedeelten 
Genesis 11:27-12:9 
Johannes 8: 37-59 
Hebreeën 11:1-12 
 
Gespreksvragen 
1. Wat heb jij met Abraham? 
Welke verhalen zijn bekend voor 
jou?  
2. ‘Toen was geloof heel gewoon’. 
Herken je dat? En hoe is dat nu, in 
jouw leven? 
3.’ Gelovigen zijn mensen van de 
weg, niet van het gebouw.’ 
Waarom is het belangrijk om dat 
te zien? 
4. Welke zegen wil God uitdelen 
aan mensen onderweg? 
5. Wat kun je vertellen over de 
weg die jij met God gaat? 
 
Websites  
www.josdouma.nl  
www.levenindekerk.nl 
www.plantagekerkzwolle.nl 

 

 
 
 
 
 

 

‘Toen was geloof heel gewoon.’ Dat is de titel van een televisieserie. 
Maar is geloof ooit gewoon geweest? Kán dat wel? Wat is geloven 
eigenlijk? Veel mensen hebben vandaag meer vragen dan 
antwoorden. En het is goed om dat ook in de kerk met elkaar te 
delen. En tegelijk blijft het goed om de Bijbel open te blijven doen. 
Daar vinden we verhalen over mensen die in geloof hun weg 
gingen. Abraham neemt een eerste plaats in.  
 
Bodemloze bronnen van betekenis 
Als we verhalen uit de Bijbel lezen, is dat niet alleen maar 
interessant uit historisch oogpunt: ‘zo ging het toen’. Verhalen 
hebben altijd meerdere lagen. Het zijn bodemloze bronnen van 
betekenis, ook voor geloven vandaag. Juist Abraham kan als 
‘vader van alle gelovigen’ ons helpen nieuwe antwoorden te 
vinden. Hebreeën 11:6: ‘Door zijn geloof ging Abraham, toen hij 
geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in 
bezit zou krijgen, en hij ging op weg zonder te weten waarheen.’ 
Dít geloof is een voorbeeld voor ons. Wat is dit voor geloof? Het 
heeft in ieder geval alles te maken met op weg gaan en op weg 
zijn en op weg blijven. Een Engelse uitdrukking zegt: ‘We make 
the road by walking’. En in het Nieuwe Testament worden 
volgelingen van Jezus ‘mensen van de weg’ genoemd 
(Handelingen 9:2). Gelovigen zijn dus geen mensen van het 
gebouw of van het boek! Geloven gaat over bewegen, een 
richting gaan, veranderen, onderweg zijn, verdwalen, de weg 
terugvinden. Jezus noemt zichzelf zelfs: ‘de weg’. 
 
Abram gaat op weg 
De roeping van Abram is een basisverhaal voor het christelijk 
geloof (we delen Abraham trouwens met twee andere 
wereldreligies: de islam en het jodendom). In het boek Genesis 
neemt Abraham een belangrijke plaats in. Dat boek is opgedeeld 
in delen die steeds beginnen met: dit is de geschiedenis van… 

(bv. 2:4; 5:1; 6:9; 10:1; 11:10; 11:27 etc; Hebreeuwse woord: 
toledoth). Maar Abraham krijgt geen eigen geschiedenis. Bij hem 
staat (12:1): ‘De HEER zei tegen Abram’. God spréékt, net als in 
Genesis 1:3. Er gebeurt iets héél nieuws. Wat gebeurde er 
eigenlijk? Het staat er heel sober. Stefanus vertelt later: ‘Toen 
Abraham, de vader van ons volk, nog in Mesopotamië woonde, 
voordat hij zich in Charan vestigde, verscheen God in al zijn 
luister aan hem’ (Handelingen 7:2).  
 
Op weg zijn: loslaten en ontvangen 
Abram krijgt te horen: ‘ga op weg’. Hij moet heel veel loslaten 
(land, familie, naaste verwanten). Geloven blijkt te zijn: Gods 
stem horen en vertrouwen, alles loslaten en een onbekende 
toekomst tegemoet gaan. Er zijn ook beloften, drie: een land 
ontvangen (een thuis om te wonen), nageslacht (kinderen om 
mee verbonden te zijn) en zegen (betekenisvol leven, ook voor 
anderen). Heel de geschiedenis van God en zijn kinderen is er 
een van het op weg zijn naar de vervulling van deze belofte: 
gezegend worden om een bron van zegen te zijn. Geloven leer je 
niet uit een boekje, maar geloven is onderweg zijn, ontdekken 
waar God je zegent en hoe je zelf een bron van zegen kunt zijn. 
Moeten we niet weer leren om Abrahamitisch te geloven (in 
plaats van de vraag ‘Was Abraham gereformeerd?’ te stellen)? 
Wij zijn mensen van de weg. Is dat zo?  
 
Mensen van de weg 
Abraham had niets in handen: geen kerk, geen bijbel, geen 
sacramenten, geen verzoeningsleer, geen confessie. Alleen: de 
stem van God en vertrouwen. Zó is hij de vader van alle 
gelovigen. Dat is de uitnodiging voor ons en onze kinderen: ga 
op weg, laat je zegenen, wees een bron van zegen, ontdek Jezus’ 
levensweg en leer hem kennen als de weg. En bedenk: God heeft 
álle volken op het oog (12:3). Altijd al! 

 

http://www.plantagekerkzwolle.nl/
http://www.josdouma.nl/
http://www.levenindekerk.nl/

