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Preek 
Prediking n.a.v : Genesis 21: 27Toen schonk Abraham schapen, geiten en  runderen aan 

Abimelech en sloten zij een bondgenootschap.  

U kent vast wel de uitdrukking: ‘Beter een goede buur dan een verre vriend!’ Hoeveel steun 

kunnen mensen bieden door elkaar nabijheid te schenken? Juist door er op cruciale momenten 

te zijn. Zónder elkaar te overlopen. Dat is een broze balans, die zo kiepen kan. Vandaag 

maken we daarvan een voorbeeld mee. 

Laten we niet vergeten dat Abraham begonnen is als ‘asielzoeker’. Hij sloeg zijn tenten op in 

het zuiden des (beloofden) lands waar Abimelech koning was van de Filistijnse stadstaat 

Gerar. Als teken van zijn (over) macht, legt hij een claim op Sara die hij ziet als een zus van 

Abraham. Ja, voor de hélft is dat ook zo! 

De vader der gelovigen is nèt een gewoon mens. Dat wat hij destijds met de farao van Egypte 

deed, doet hij nu wéér (Gen.12:13). Om zijn hachje te redden, gaat hij soepel om met (de 

waarheid over) z’n vrouw Sara. Maar met de vrouw van z’n buurman in de harem is 

Abimelechs nachtrust ‘naar de Filistijnen’. 

Pas toen Sara weer op haar plek was, náást Abraham, kon er weer aan normalisering van 

buurbetrekkingen gewerkt worden. Bij Abimelech thuis waren ze ziek geworden van de hele 

toestand (Gen.20:17). En bij Abraham waren ze nog aan het bijkomen van de huisvredebreuk 

door vertrek van Hagar en Ismaël… 

Maar hoe ga je na een crisis in de onderlinge relatie verder? Hoe kom je er samen stérker uit? 

Vaak gaan wij dan met een grote boog om nog eventueel ándere bestaande problemen heen. 

Onder ‘t motto: ‘Eén keer gedoe is genoeg geweest!’ Abraham en Abimelech kiezen een 

andere insteek: ‘Benoemen is bouwen!’ 

Van Filistijnse kant komt er een opmerkelijk geluid: ‘Die God van jou waar ik van-huis-uit 

niets mee heb, is mét je. En als Hij er niet bij was, was ik ergens allang een keer kláár geweest 

met je! Maar laten we ook denken aan al degenen, die nog nà ons komen. We zijn hier 

allemaal enkel te gast, maar jullie helemáál!’ 

Klare taal, waarna ook Abraham z’n kaart op tafel legt: ‘Dat zeg je nu wel, dat we hier op 

aarde enkel te gast zijn. Maar jouw mannen doen nèt alsof zij de enigen zijn op aarde die recht 

hebben op de bron-van- het-bestaan.’ Waarop Abimelech weer zegt: ‘Waarom is er niemand, 

die mij dat eens een keer vertelt?!’ 

Gemeente, opvallend dat nota bene heiden (Abimelech) in Gods naam een beroep doet op 

gelovige (Abraham) om voortaan éérlijk tegenover elkaar te zijn. Hoe heilzaam zou dít 

kunnen zijn bij onderhandelingen tussen Joden en Palestijnen over toekomst van ánder stuk 

zuiderland: Gaza. Onder leiding van Egypte. 
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En dan lezen we: Toen schonk Abraham schapen, geiten en  runderen aan Abimelech en 

sloten zij een bondgenootschap. Bijzonder detail is, dat Abraham daarbij zeven lammetjes 

aanwijst. Niet enkel als teken van het uit de weg ruimen van een geschil over eigendomsrecht. 

Dit getal der volheid wijst ook hierop. 

Op dat ene Lam, dat Zichzelf voor Abraham, Abimelech én ons aan God (over)gaf tot 

volkomen verzoening. Als die ene Bron van genade, die nog steeds niet is opgedroogd. Gods 

tamarisk. Boom des Levens. Met de bleekroze bloempruim in de woestijn. Bloeie Zijn naam 

in alle streken. Ja, altijd en overal. Amen.   

 


