
Vesper zondag 9 januari 2022 – Dhr. Wim Hollart 

GENESIS 15 : 1 - 15 

Gemeente ! 

Het is een merkwaardig verhaal vandaag, om meerdere 

redenen : Abraham wordt de vader der gelovigen genoemd, 

maar in dit verhaal is hij moedeloos en bang. God belooft dat 

Abram het hele land waar hij is in bezit zal nemen, maar 

Abram wil eerst een bewijs van God. Hij is immers nog steeds 

alleen, zonder kinderen. Hoe zal hij dan dat hele gebied in 

bezit kunnen nemen ? Natuurlijk, de belofte van God is een 

belofte voor de toekomst. Misschien zijn het wel 

kindskinderen en hun kleinkinderen die Kanaän in bezit zullen 

nemen. Maar zonder zoon ook geen kindskinderen. 

Mensen willen zekerheid. Als iemand officieel iets belooft dan 

vragen wij meteen een schriftelijke bevestiging met een 

handtekening eronder of minstens een bevestigende e-mail. 

We willen die ander tenslotte later nog op die belofte aan 

kunnen spreken, als blijkt dat er niets gebeurt. 

Dan krijgt Abram de opdracht een aantal dieren te nemen, en 

die middendoor te delen en de stukken tegenover elkaar te 

leggen. Het lijkt een vreemde opdracht, maar Abram kon 

weten wat het betekende. Uit een passage in het boek Jeremia 

(34:18) is op te maken wat er hier bedoeld wordt. Als twee 

mensen een bindende afspraak wilden maken bevestigden ze 

dat met een symbolische handeling. Ze namen één of meer 

offerdieren. Die sneden ze middendoor. Dan legden ze de 

helften tegenover elkaar zodat er een klein paadje tussendoor 

ontstond. En dan liepen de twee mensen die de afspraak 

wilden bevestigen tussen de stukken offervlees door.  



Daarmee a.h.w. zeggend : Wij horen voortaan bij elkaar, net 

zoals de delen van deze dieren ooit bij elkaar hoorden. En als 

één van ons beiden geen woord houdt, dan zal het hem 

vergaan zoals deze dieren. Dus dit alles was een symbolische 

handeling die uitdrukte dat je een onverbrekelijk verbond 

aanging. 

De kern van dit verhaal is waarschijnlijk te vinden in vers 11 

:“Er kwamen roofvogels op de kadavers af, maar Abram joeg 

ze weg”. Wíj denken dan al snel : Ja, dat gebeurt natuurlijk als 

je stukken vlees neerlegt, dan komen er vogels op af. Maar 

dan redeneren we vanuit onze eigen denkwereld. Want het 

ritueel dat Abraham heeft uitgevoerd vraagt om twee 

verbondspartners, maar Abram blijft voorlopig alleen. Het 

wachten is op God, de andere verbondspartner. Bij het 

verschijnen van die roofvogels zouden de oorspronkelijke 

bewoners van het land, de Kanaänieten, gedacht hebben : “Ha, 

daar komen onze goden !” Want daar heerste de gedachte dat 

een godheid zich kon vertonen in de gestalte van een mens, 

maar ook wel in de gestalte van dieren, b.v. als een grote 

zwarte roofvogel. De vogels die op het aas afkwamen zag men 

als bewijs dat de godheid het offer had aangenomen en 

neergedaald was tussen de mensen.  Met het wegjagen van de 

roofvogels keert Abram zich tegen de godsdienst van de 

bewoners van het land Kanaän. Daarmee stelt hij een 

revolutionaire geloofsdaad : “Ik wacht alleen op U, Heer !”. 

Abram blijft aanvankelijk dapper wachten op de ware God. 

Die éne. Maar dat duurt lang. God laat soms op zich wachten. 

Waarom zoekt een mens de omgang met God ? Daarover zegt 

de meditatie van Kick Bras, uit zijn boekje : Als een vriend, 

omgaan met God, straks iets. Wij bídden soms ook om íets 

van God te mogen merken.  



En juist wanneer wij het zo graag zouden wíllen líjkt God 

soms diep verborgen. En gebeurt er niets. Zo ook bij Abram. 

Maar juist als wij mensen het opgeven verschijnt God.  Een 

klein beetje geloof wordt Abram al als gerechtigheid 

toegerekend.. En als dat geloof tekort schiet en het een 

angstwekkende, dikke duisternis om ons heen wordt, juist dan 

verschijnt God en laat Hij zijn verbondspartner niet in de 

steek. Dat is de kern van dit bijzondere verhaal waarop wij 

mogen vertrouwen.                                                                            

AMEN. 
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De belofte aan Abraham 

 

Omgaan met God... waarom?(2) 

 

Waarom zoek ik de omgang met God? Is het niet vooral 

hierom, omdat God naar mij zoekt? Omdat God ernaar 

verlangt met mij om te gaan? Jezus was Gods uitnodiging. In 

hem heeft God ons thuis opgezocht. Hij was de belichaming 

van Gods verlangen om met mensen vertrouwelijk om te gaan.  

Waarom verlangt God daarnaar? Omdat God liefde is. En 

liefde wil samenzijn met de geliefde. Wie liefheeft, wil lief en 

leed delen met de beminde. God is in zichzelf een dynamiek 

van liefde. De kosmos is voortgekomen uit deze creatieve 

liefde. De kosmos is nog in ontwikkeling, is opgenomen in 

een groot avontuur: steeds meer creatief te delen in de liefde 

van de Schepper, en zijn heerlijkheid te weerspiegelen. 

De mens heeft de mogelijkheid om hierin zichzelf te 

investeren. Om deel te nemen aan deze kosmische pelgrimage 

der liefde. Om deelgenoot van Gods liefde te worden, steeds 

intenser. God nodigt ons daartoe uit. Hij verlangt naar onze 

participatie. Niet als slaven die hem dienen uit vrees voor straf 

of hoop op beloning. Maar als zijn geliefde kinderen. Als zijn 

vrienden. 

Wanneer ik hier iets van begrijp, mij hiervoor openstel, mij 

door dit goddelijk verlangen laat raken, dan weet ik dat ik 

geroepen ben tot leven in eerbied. Dan word ik gedreven tot 



de vertrouwelijke omgang met God. Gedreven door Gods 

liefde, dat wil zeggen, door zijn Geest. Dit is het werkelijke 

motief om God te zoeken. Het enig zuivere motief. Ik zoek 

Hem, omdat Hij mij roept. Ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen 

mocht, omdat ik ook door Jezus Christus gegrepen ben' (Fil. 

3:12). 

 

Uit: Als met een vriend, omgaan met God, pag 16, 17 Kick 

Bras 1990 

 

 

 


