
 

 

Zondag 27-01-2013 10.00 
eredienst 
Voorganger:Ds Laseur (wijkpredikant) 
Thema: De taal van het verbond! 

Preek 
Prediking n.a.v. : Genesis 17: 1b en 2 
‘Ik ben God, de Ontzagwekkende. Leef in verbondenheid met Mij, leid een onberispelijk 
leven. Ik wil met jou een verbond aangaan en Ik zal je veel, heel veel nakomelingen geven.’ 
 
Gemeente van onze Here Jezus Christus, 
  
Hij heeft het nieuwe jaar weer nèt gehaald: Nelson Mandela. Levend monument. Niet bitter 
geworden na een kwart eeuw gevangenschap. Misschien mede daardoor privé niet altijd 
gelukkig. Naar buiten toe: aparte klasse. Liet bij zijn inauguratie als president van Zuid-Afrika  
cipier óók komen. 
Ergens lijkt Abram ook zo’n soort man. Ook hij heeft de leeftijd der sterken bereikt. Privé 
heeft hij ook enkele onbegrijpelijke dingen. Hij geeft zijn vrouw uit als zijn zuster tegenover 
farao van Egypte. Toch zegt de bijna honderdjarige met Allerhoogste in verbinding te staan. 
Hoe is dat bij óns?   
Leiden we bewust een leven onder Zijn ogen? En hoe móet dat, als de ‘hotline to heaven’ 
tussen God en jou niet zo heel ‘hot’ is? Abram had  gedurende een kwart eeuw vijf 
Godservaringen. Daarin werd van alles belóófd. Onder andere een relatie-herstelplan tussen 
God en mens. Ná Adam en Noach… 
Maar einde van ‘t liedje: kind noch kraai. Dan ga je als mens denken: ‘Waarvoor dóe ik ‘t 
toch allemaal?’ En dan richten we de stichting op: www.godeenhandjehelpen.nl Ja, met 
medeweten van zijn echtgenote  Sara organiseert Abraham nageslacht bij slavin Hagar. 
Ismaël heet hij: God heeft gehóórd! 
Maar zegt niet bijna elke ouder dat, als kind geboren wordt? En Brám: iets is ook nog een 
keer gauw gezegd, als God een tijd lang niet(s) van zich laat horen. Tót weer bij Abraham én 
ons het besef doorbreekt: ‘Ik ben God, de Ontzagwekkende. Leef in verbondenheid met Mij, 
leid een onberispelijk leven. 
Ontzag voor het Allerhoogst Gezag. Voor El Shaddai. Schepper God. Grote Berg. Hoe klein 
kun je je voelen bij grote berg. Ook beeld van standvastigheid. Niks krijgt God van de plek. 
Hoevaak komen we die naam niet tegen bij Job en Naomi? Ja, hoe dóe je ‘t: verbonden 
blijven  met God in het lijden? 
Wie leidt ook in deze zin een onberispelijk leven? En wat wordt ermee  bedoeld trouwens? 
Saai leven tussen de lijntjes? Foutloos? Faal-angstig zou je ervan worden. Zeker als je denkt 
aan de heilige God. Wordt dan perfectie geëist? Zoals Jezus zegt: ‘wees volmaakt zoals jullie 
hemelse Vader dat is (Mt.5:48). 
Voor God is ons leven onberispelijk zodra onze band met Jezus persóónlijk wordt. We gaan 
geloven, dat God in Hem wáármaakt wat Hij Abram belooft: Ik wil met jou een verbond 
aangaan en Ik zal je veel nakomelingen geven. Nieuw verbond in Zijn bloed. Tot 12x hier dit 
woord. Daarom volgende week: H.A.! 
Amen. 
 


