
 

 

Zondag 14-09-2014 10.00u 
avondmaalsdienst 
Voorganger:Ds Laseur  (wijkpredikant) 
Thema: Ga! 

Preek 
Tekst: Genesis 12: 1 (HSV) 

Prediking n.a.v. :De Here nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit 
het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal. 

Onze tekst spreekt hier tot driemaal toe met twee woorden: lech lecha. Oftewel: gá! Nee, 
niet het klooster in, maar het leven tegemoet. Niet langer zónder, maar mét God! Niet de 
God aan wie wij vertellen wat Hij moet doen: ‘Lief Heertje, geef mooi weertje!’ Maar Eén, 
die jou laat zien waar je weg loopt. 

Niet langer oude platgetreden paden gaan: statisch leven. Maar durven leren loslaten in het 
vertrouwen dat je vástgehouden wordt: dynamisch leven. Leven uit kracht van de Geest die 
mensen vanuit nergenshuizen in niemandsland leidt naar nieuwland. Ja, dúrven we dat: het 
ónzekere voor het zekere te nemen? 

Jongeren gaan daar doorgaans verder in dan ouderen. Maar Abram is kennelijk uitzondering 
op die regel. Hij laat het roer van zijn leven óm gooien, terwijl de weg van het geloof níet op 
de kaart is gezet. Abram zal door een minderheid in zijn dagen bewonderd zijn. Mogelijk 
door een meerderheid verguisd. 

Onder het motto: ‘Elke verandering is een verslechtering. Zelfs wanneer die je wordt 
aangeboden als verbetering.’De Here nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw 
familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat Ik u wijzen zal. Meestal spelen 
drie bindingen een grote rol: ‘Blut und Boden’! 

De plek waar je geboren bent, het gezin waarbinnen én God. Hij zegt tegen Abram drie keer: 
Ik zal. Ik ben je reis- en kredietbrief. Met-Mij- als-je-God ben je gezegend om tot zegen te 
zijn voor wie nà je komen. En in Jezus Christus voor de wereld der volkeren (Gal.3:29). 
Levend in Bethel zeggen wij dan: Ai! 

Is dit ook voor jou en mij? Op weg naar het land waar God onze Vader is, vieren wij heden 
Heilig Avondmaal. Of liggen bij ons Kanaänieten voor de poort? Klaagt je hart je áán: jij komt 
er niet in? Denk dan aan Hem, die hemels Vaderland prijs gaf, en zegt: ‘lech lecha!’ Gá. Ja, 
kom tot Mij (Mt.11:28)! Amen. 

  

 


