
THEMA
Hoe sprcekt God?

) rrrran Pascn cn Pinksteren
'w.tchten we samcn met de leer-
lingen op de dingen die komcn.
Zeven weken waarin begrip kan
ontluiken. Het gaat daarbii om
fundamcntele levensvragcn. Van-
daag staan we stil bij de waag:
Hoc spreekt God? Voor een ant-
woord op die vraag gaan we te
rade bii Abram, die op weg gaat in
vertrouwen op de stem van Cod.

GENESIS I l:27- l2:8
De verwekkingen yan Tera<h

Weinig goeds in Ur
Terach, de vader van Abram,
woont met zijn familie in Ur. Hct
gaat hcm niet voor de wind. In
het voorafgaande wordt verteld
hoc hct geslacht van Scm zich ge-

stadig uitbreidt. Het gaat volgens
cen vast patroon: zo rond ziin der-
tigstc kriigt de stamvader zijn
eerstc kind cn daarna no{a zonen
en dochters.
Terach moet echter al wachten
tot ziin zcvcntigste voordat hem
zonen worden geboren Jl 1:261.

Dochtcrs lijkt hij niet te hebben
gckregen. Vervolgens horen we
dat Terach het overlijden van zijn
iongste zoon, Haran, moet mee-

De verw ekkingen vaa...
Het boek Genesis kent een
indeling die veel ouder is dan
de indeling zoals wii die ken-
nen uit de late Middeleeu-
wen. Deze indeling word.t
aangegeven door de herhaling
van de uitdrukking 'En dit
ziin de verwekkingen van...'.

LITURGISCHE NOTITIES

De zesde zondag in de Paastiid -

Rogate (vraagl)

Na de zondagen van het jubelen en zin-
gen volgen nu de zondagen van vragen

en roepen om verhoring. ze horen bii

elkaar. Zo is ook de psalm van de zon-

dao vandaag dezellde als die van twee

weken teruo: Psalm 66. ln de psalmen

is deze combinatie van hoop en vrees,

maken. Drt vindt plaats, zo staat
er nadrukkeliik, toen ze nog in Ur
woonden (l l:281. Een andere te-
lcurstelling is dat het huweliik
van ztln 0udrtc zoon, Abram, kin-
derloos blijft 1 I l:30). Dan vertrekt
Tcrach uit Ur en neemt Abram,
diens vrouw Sarai en de zoon van
Haran, Lot, mcc. Terach neemt
hct initiatief voor het vertrek uit
Ur e n niet Abram. Me n kan zich
voorstellen waarom Terach dat
decd. De stad Ur had hem weinig
goeds gebracht. Hii gaat zijn ge-
luk cldcrs zoeken. Ze trekken
weg urt her zuiden van Mesopora-
mia op reis naar Kanaan. Toch
komen ze nict verder dan een
stad in het noord'westen van
Mesopotamid met dezelfde naam
lls die van de overleden zoon:
Haran. Dat klinkt niet positief.
Het hikt erop alsof ze niets zijn
opgeschoten, alsol Terech ziin ei,
gen ongeluk niet kan ontlopen.

Gods woord maakt het verschil
Dan spreckt Cod tot Abram. Hij
gccft hem cen opdracht, een be'
loftc en een zegen. Als ie leest
hoe Ahram gehoor geeft aan de
opdracht, kun ie constateren dat
hij weinig anders doet dan zijn
vader al dced: hij gaat op weg
naar Kanain. De woorden in l2:5
zijn dezel{de als in I l:31. AIIeen,

Deze zin vinden we bijvoot-
beeld aan het begin van de
geschiedenis van Noach (6:fl,
bii de opsomming van ziin
nakomelingen (ro:r) en van
de nakomelingen van Sem
(r r: ro). In veel vertalingen is
die herhaling niet terug te
vinden, omdat deze uitdruk-

lolpriizing en hartstochteliik vragen,

niet vreemd.

Van tegenstriidige gevoelens is ook

sprake in de evangelielezing Johannes
16:23-30. Het gaat daar over droelheid

en bliidschap en over de rollen die

daarbij zullen worden omgekeerd.

Liederen: Gezang 3. Liederen van het

begin, lied 24-26 \Kok) . Geroeqen on
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Terach bliift steken. Bliikbaar is
Gods woord nodig om echt los te
komen uit het vruchteloze leven
in Ur. Dat woord kriigt extra be-
tekenis als we het vergelijken
met wat Cod te zeggen had ovet
de toren van Babel (1t:6-7). Daar
sprak Hij niet tot de mensen
maar praatte Hii als het ware bii
zichzelf over de mensen, die
dachten 'zich een naam te ma-
ken-{l l:4): een machtige een-
h{dgop te bouwen die de hemel
naar de kroon zou steken. Met
Abram slaat God nu een andere
weg in: 'lk zal uw naam groot ma-
ken... In u zullen alle geslachten
van de aarde gezegend worden.'
Cods keuze voor die ene is uit-
eindelijk een keuze voor allen.
Het is mooi om te zien hoe dit
voor een deel werkelijkheid is ge-

worden doordat Abram foden,
Christenen en Moslims verbindt.
Cods woord roept op om los te
komen van zelfzuchtig zoeken
naar veiligheid en macht (in de
torenbouw van Babell en van
het bange opgesloten bli)ven in
beperktheid en ongeluk (zoals

Terach die niet loskomt van
Haranl. Dat is niet iets wat in een
mens ze l{ opkomt. Dat moet
tegen hem/haar worden gezegd.

Klaas Spronk

king op verschillende manie-
ren wordt weergegeven.
Nu zou men verwachten dat
er ook bii Abrum een nieuw
begin wordt gemoakL ziin
verhaal wordt echter gepre-

senteerd als ondetdeel von
'de verwekkingen van Teroch'
(rr:zt).

te zingen,lied 248 lNafialiol. Liturgi-
sche Gezangen,lied 93 (Gooi en

Sticht). Suggast es trlr derliederen:'ln
lsragl sbat een huis', stapellied bii de

zondagen tussen Pasen en Pinksteren

zie blz. 9. 'Abrahamlied' uil Het eerste

boek heet Genesis,lied 2 (Narratio),

couplet 1 en tefrcin. Alles wordt nieuw
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THEMA
Gaat het wel door?

) tr"."r, Pasen en Prnkstcrcn
' wachten wt samen mct dc leer
lingen op de dingen die komen.
Zeven wekcn waarin begrip kan
ontluiken. Het gaat daarbij om
f undamentele levensvragen. Van-
daag staan we stil bil de vraag:
Gaat hct wel doori Voor ecn ant-
woord op die vraag lezen we ver-
der in het verhaal over Abram.
Hij twijfelt aan de bclofte dre Cod
hem gaf. Hoe kua je hoopvol op
wcg J:lijveni

GENESIS I5:l-18
Het verbond met Abram

Tweedeling
Dit hoofdstuk bestaat uit twee
delen, Om te beginnen (dc verzen
2-6) gaat het om de bevestiging
aan een ongeduldige Abram van
de ccrder gedane belofte dat hij
een zoon zrl krijgen. Vcrvolgens

17 -l7l gaat het over het llcloofde
Land. Ook daaraan twiifclt
Abram. Ook wat dat betreft weet
God Abram te overtuigen dat het
u r:rkclr jk her rl zal wordcn. Tr:gelii-
kertiid wordt ook duidclijk dat
die werkcliikhcid een harde kant
zal hcbben. In vers l8 komen bei-
de samen: het Beloofde Land is
bestcmd voor Abrams nageslacht.

Abram ziet het weer zitten
In het ecrste vers liikt het of we
aan het hcgin van een profetisch
geschrift staan. Abram wordt be-

schreven als ccn ziencr. Hii krijSt
een visioen. Dat helpt hem om
verdcr tc kiiken dan de onzekere
situatie van dit moment. Het

doet denken aan wat we horen in
lesaja 4O en de daarop volgende
hoofdstukken. De pro{eet vertelt
het volk in ballingschap dat er
een einde komt aan lijden en on-
zekerheid. God heeft zich verbon-
dea aan ziin volk en dat zal te
merken ziin.
Hier heeft Abram zo'n visioen
hard nodig, want hii zit bij de pak-
ken neer. Men kan dat wel aanvoe-
len.In het vorige hoofdstuk werd
verteld hoe hil een indrukwek-
kende overwinning heeft behaald
ter bevrijding van zijn neef Lot.
Melchisedek, koning van Salem,
heeft vervolgens bevestigd dat
Abram door God is gezegend. Een
geweldig hmgtepunt, maar Abram
valt daarnain een gat. Het gewone
leven valt tegen en het kost hem
moeite om te wachten of het nog
wat wordt met die belolte van
God. Klagend komt hii met ziin
vragen (vers 2-3 en 8). Woorden
zijn niet meer genoeg om hem te
overtuigen, God tekent het nu
voor hem uit. Om te beginnen in
de sterren. Het heeft iets ironisch
dat Cod iuist daarnaar verwiist.
Op aansporing van God heeft
Abram ziin wortels in de Mesopo-
tamische wereld doorgesneden en
daarmee ook afstand gedaan van
de overtuiging dat de wil van de
goden in de sterren staat geschre-

ven. Abram magals het ware even
een stapje terug doen, omvervo[-
gens dan wel weer voort te gaan op
de weg die God wiist. De steren
hebben uiteindelrlk niets te vertel-
len. Ze doen hem slechts duizelen.
Het is goeddat hilweer snel met
beide benen op de grond wordt ge-

zet en wordt bepaald bii de plek
die hii op aarde zal kriigen.

Een onheilspellende
verbondssluiting
De handelingen die Abram nu
moet verrichten en wat daarop
volgt ziln op het eerste gezicht
mysterieus en griezelig. Zo voelt
ook Abram dat aan.'s Nachts
wordt hij overvallen door grote
angst. Dat lijkt vreemd. Het gaat
immers om een teken van het
verbond dat Cod met Abram
sluit. Het is echter goed om te be-
denken dat een ontmoeting met
Cod nooit vanzelfsprekend is.
Een mens moet niet d€nken dat
de afstand tussen Cod en mens
zomaar overbrugd kan worden
(vergelijk I l: l-101. Tegenover
God voelt een mens zich klein,
beperkt en daarom ook bedreigd.
Het is niet goed om dat te verdoe-
zelen.

Yolhouden
De door Abram verrichte hande-
lingen hebben een duidelilke
symboolwaarde. Tussen zijn han-
delen en de uitleg daarvan wordt
verteld hoe Abram roofvogels
wegjaagt die op de dode dieren
afkomen lvers I 11. Daarmee
geeft hij aan dat hij het visioen
hee{t begrepen. Men zou die
dode dieren kunnen zien als
teken van een volk dat ondergaat
als slachtoffer van de groot-
machten. Abram toont dat het
de moeite is om hen te bescher-
men. Zijn geloo{ en vertrouwen
zijn sterker dan ziln ongeduld en
argwaan. Het verbond dat Cod
sluit betekent dat wat klein en
stukgeslagen is nog niet heeft
afgedaan.

Klaas Spronk

Zevende zondag in de Paasliid -

Eraudi of weeskind

De naam Exaudi komt van de psalm

van de zondag, Psalm@: 'Hoor,

Heer, hoe ik luide roepl'Na Hemel-

vaart klinkt dat als de roep van een

bang kind dat zich alleen gelaten

voelt. oat sluit aan bij de Oevoelens
van angst en onzekerheid biiAbram

volgens Genesis 15.

ln de evangelielezing uit Johannes

15:26-16:4 gaat het over de door Jezus

beloolde Trooster. 0ie zai helpen om

vol te houden, ook als het moeili,k

wordt. Het laat zich goed verbinden met

hetgeen gelezen is over Abram.

Het lied van de zondag is Gezang 232,

daarnaast past ook Gezang 234. Andere

liedercn Liederen van het begin,lied 30

(Kok). Zingen van het leven,lied 37,39,

43,45 lKok). Alles wordt nieuw lll,
lied 28 (NZV). Suggesties kinderlie-

dererr'ln lsradl staat een huis'. sta-

pellied bii de zondagen tussen Pasen

en Pinksteren zie blz.9. 'Abraham-

lied' uit Het eerste boek heet Gene-

sis, lied 1 (Narratio), couplet 5 en

relrein, zie blz.50.
Klaas SPronk
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THEMA
Ze ziln er vol van!

) T.,.r"n Pascn en Pinksteren
' hehben wu samen mct,.lc leer.
lingen gewacht op de dingen die
komen. Zcven weken waarin
begrip kon ontluiken. Het ginS

daarbii om fundamentele Ievens-
vraSen.
Pinksteren is van oorsprong een
oogstf eest. Vandaag verzamelen
we wat de verhalen die sinds
Pasen ziin verteld ons aan inzicht
hebben opgeleverd over de weg
die wii als leerlingen van |ezus
kunnen gaan. Langzamerhand
heeft het verhaal van Jezus'
opstanding inhoud en betekenis
gekregen. Hopelijk rakeu ook wii
vervuld van ziin Geest en worden
wii tot nieuw leven gewekt. Wie
goed luistcrde naar de verhalen
uit Genesis zal ontdekt hebben
dat drezelfde (ieest daarin rond-

8aat.

HANDELINGEN 2:l-lI
De dag van de eerstelingen

viiftig
Vijftig dagcn na Pasen vieren de

[odcn een oogstfeest, het Weken-
feest. tn hct Grieks heet deze dag
'pentekoste' (viiftig), de naam
Pinksteren is daarvan een verbas-
tering. Het is een vroliik ieest
rond dc ccrste opbrengst van het
land.
Op deze dag dringt het bliide
besef tot dc volgelingen van fezus
door dat zii de vruchten kunnen
plukken van wat er met Hem is
gebeurd rond Pasen.

Pinksteren en G€nesis I

In de Paasnacht werd het schep-
pingsverhaal gelezen. Aan het be-
gin wordt verteld dat Cods geest

over de wateren zweefde lCenesis
l:2). Het verband met Pinksteren
ligt voor de hand. Toch is hier
enige voorzichtigheid geboden.

Men kan al snel verzeild raken in
speculaties over de drie€enhied.
Dat is zelden inspirerend. Blijft
men gewoon bij de tekst, dan kan
men simpel vaststellen dat God
diep adem haalde voordat Hii ziin
eerste scheppende woorden sprak.
Het is dezelfde adem die Cod de

mens inblaast en die de mens tot
levend wezen maakt. Diezelfde
adem helpt op de Pinksterdag de

volgelingen van fezus over hun
dode punt heen en brengt hen
weer bil de kern waarvan Genesis
I spreekt: deze wereld en deze

mensen ziin een Sezegende
rverel4 niet van Cod los.

Pinkstcren en Genesis 2-4
In Genesis wordt verteld over 'de
boom der kennis van goed en
kwaad' en over de mens die zich
daaraan te buiten gaat. vanaf dat
moment gaat het van kwaad tot
erger. De relatie met Cod wordt
verstoord en vervolgens keren de

mensen zich tegen elkaar. De weg
naar de levensboom wordt erdoor
versperd. Voor het gevoel van )e-
zus'volgelingen is dit door de ge.

beurtenissen voorafgaand aan Pa-

sen weer helemaal bevestigd. In
fezus hebben mensen God en
mens verraden. Op het Pinkster-
feest bliikt dat deze vicieuze cir-
kel ook doorbroken kan worden.
Niet doordat de mens boven zich-
zelf uitreikt, maar doordat God in
de mensen daalt. Zoals blijkt uit
het vervolg, het leven van de eer.

ste gemeente (Handelingen 2:41-
47), werkt dat meteen door in
de manier waarop mensen met
elkaar om gaan. ln Openbating
22:14 wordt daar aan toegevoegd

dat nu ook de boom des levens
weer bereikbaar is.

Pinkster€n en Genesis I I
Met het wonder dat iedereen de

volgelingen van Jezus verstaat in
de eigen taal is voor even de

maatregel uit Genesis 1 1 tegen de

torenbouwers van Babel opgehe-
ven. Het duurt niet lang, want al
snel wordt er Setwij{eld aan hun
integriteit: 'ze zijn dronken en
spreken wartaal'. De mensen
gaan weer verder in elkaar
bestrijdende kampen. Toch zal
men wereldwijd de ervaring op-
doen dat het mogelijk is elkaar te
leren begrilpen boven alle ver-
schillen uit. Men zal in elkaar
iets ewaren van de Geest van

)ezus en samen bouwen aan ziin
gemeente. Soms zal daain iets te
ervaren ziin van een stukie hemel
op aarde; niet omdat mensen zo
hoog kunnen sti)gen, maar omdat
God de afstand overbrugt.

Pinksteren en Genesis l5
Op het Joodse Wekenfeest, waar-
mee Pinksteren samenvalt, viert
men ook de verbondssluiting oP

de Sinai. Het verbond met God
staat centraal in de verhalen van
Abram. In Genesis l5 lazen we
over de verschillende aspecten
daarvan: het huiveringwekkende
en het bemoedigende. Het is inte-
ressant om te zien dat in de

droom God aan Abram verschiint
als in een vuur. Er is nog een

ander element dat doet denken
aan de belofte aan Abram. ln
Handelingen wordt verteld hoe de

Geest (taal)grenzen overschrijdt.
Men kan er een vervulling in zien
van de belofte aan Abram dat in
hem alle volken gezegend zullen
worden.

Klaas SPronk

staat een huis', stapellied bij de z0n-

dagen tussen Pasen en Pinksteren zie

blz.9. Alles wodt nieuw I.lied28
(NN). Met anderc woorden,lied23

INZV]|. Zingt alle dagen /, lied 43

(NZUI. Zingen van het leven,lied 46-

52 (Kok), let vooral op lied 50 in ver-

band met het verhaal over de'boom
des levens' uit Genesis.

Klaas SPronk

LITURGISCHE NOTITIES

PinI3leren
Als lezing uit het 0ude Testament kan

worden gekozen voor Joel 2.28'32.

Men kan ook, vanwege het thema van

het verbond. denken aan Jeremia

31:3'1-34 of Exodus 19.

Pinksteren verdient een vroliike, open

aanpak met inspirerende verhalen en

aanstekeliike liederen. Hooldr0lspelers

uit de oelezen verhalen uit Genesis zou-

den aan het woord kunnen komen en

66n van de verbaasde omstanders die

getuige was van het w0nder van Pink-

steren. Misschien kan er ook worden

verteld over een hedendaagse situatie

waarin 0p onverwachte wijze bronnen

van inspiratie werden aangeboord.

Suggesties kinderliedereri'ln lsrael

52 KIND OP ZONDAG ! ]AARGANG 59. NR.7

TOELICHTING PINKSTEREN 3 200 r


