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Tijdens de eerste zondagen van de 40-dagentijd krijgen we in de eerste lezing enkele grote 
namen voorgeschoteld die op hun manier worstelden met hun Godsvertrouwen. Ze vormen 
een uitdaging voor ons om ons op weg naar Pasen te bezinnen over ons geloof, onze 
manier van leven en delen, en ons eigen vertrouwen in God. 
Vorige week hoorden we het verhaal van Noach, zijn ark en vooral het Verbond tussen God 
en zijn volk, gesymboliseerd in de regenboog. Vandaag schuift de liturgie aartsvader 
Abraham naar voren. Ook met hem sluit God een verbond. 
Abraham, toonbeeld van Godsvertrouwen, én van grote twijfel. Alsof het ene niet kan 
zonder het andere. 
Het begint met Abrahams roeping. “De Heer zei tegen Abraham: Trek weg uit uw land, naar 
het land dat Ik u zal aanwijzen. Ik zal een groot volk van u maken. Toen ging Abraham weg, 
zoals de Heer hem had opgedragen.” En het was geen jeugdige overmoed, geen kleine-
jongensdroom. Abraham was bij wijze van spreken een late roeping. Hij was 75 jaar oud 
toen hij met zijn vrouw Sarah en zijn schoonbroer Lot vertrok. 
Hij moest beginnen met het offeren van zijn vanzelfsprekendheden van zijn land, zijn vaders 
huis. Een 40-dagentijd avant-la-lettre. Hij moest het wagen met de belofte. En dat heeft hij 
gedaan. 
Geheel vlekkeloos is zijn pelgrimage evenwel niet verlopen. 
Hongersnood drijft hem naar Egypte waar de farao zijn oog laat vallen op zijn vrouw Sarah. 
Kletterende ruzie met zijn neef en schoonbroer Lot. Ismaël wordt bij een slavin geboren, de 
zoon die er niet had moeten zijn. 
En wanneer God halverwege nog eens bevestigt dat Hij zijn belofte op een talrijk nageslacht 
gestand zou doen, werd Hij min of meer uitgelachen door Abraham: “zou een man van 100 
jaar nog een zoon krijgen, en zou Sara die 90 is nog een kind op de wereld brengen?”, zo 
lezen we in het boek Genesis. 
Het is net of nu in de eerste lezing van vandaag, aan het einde van zijn pelgrimage, dit 
verleden nog eenmaal opspeelt. Het is alsof God, vóór het doek valt, Abraham nog in de 
gelegenheid stelt om dat recht te zetten, van die bittere lach, en te eindigen op de hoogte 
waar hij begon. 
Wil Abraham zijn zoon Isaak, die hij niet in waarachtig geloof heeft kunnen ontvangen, 
alsnog in waarachtig geloof ontvangen, dan zal hij eerst aan God moeten teruggegeven 
worden. 
Het verhaal gaat niet over een God die blinde gehoorzaamheid verlangt. Het gaat om de 
vraag of Abrahams geloof het houdt. 
En we kennen het verhaal van Abraham die de berg op gaat. Waar haalt Abraham het 
vandaan, om halverwege in vol vertrouwen tegen de twee knechten te zeggen dat zij daar 
moesten blijven wachten, tot “hij én de jongen - sámen - terug zouden komen”? 
Dat geloof van Abraham, de vader van alle gelovigen, heeft vele aspecten: twijfel, overgave, 
vertrouwen, vermetelheid, sarcasme, … 
Vandaag wil ik samen met jullie de blik richten op een ander essentieel onderdeel van 
Abrahams, en ook ons geloof: de engel die de arm van Abraham stevig vasthoudt. 



Eigenlijk kan Isaak niets gevaarlijks overkomen. Als we goed kijken, zien we vooral dat. We 
zien God die een mens tegenhoudt als hij op het punt staat om dat wat hem het liefste en 
het kostbaarste is, kapot te maken. 
Dat is een situatie die niet zo ver weg is van wat er ook in ons leven kan gebeuren. Hoe vaak 
lopen we niet met open ogen ons ongeluk tegemoet? Hoe kortzichtig gaan we vaak om met 
onze tijd, onze talenten, onze liefde en aandacht? We kiezen soms voor dingen die niemand 
gelukkig maken en verwaarlozen waar het echt op aankomt. We vernietigen soms wat ons 
het liefste is, net als Abraham. 
En net als Abraham hebben we daar goede redenen voor bedacht om onszelf te overtuigen 
of te verdedigen. 
Gelukkig stuurt God ook ons regelmatig een engel, om ons voor meer onheil te behoeden. 
Iemand die ons helpt om te stoppen als we echt helemaal op het verkeerde spoor zitten. 
Zodat we opgelucht een nieuwe weg kunnen inslaan. 
Ook in ons geloof hebben we zo’n engelen nodig. Alléén blijven we soms hangen bij het 
geloof uit een bepaalde periode van ons leven, of verliezen we ons vertrouwen in God, of 
voelen we meer twijfel en leegte dan geloof. Of, in deze coronatijden, lijkt het of we dat 
geloof en die zondagsviering niet echt missen. En dat we evengoed zonder die regelmatige 
bijeenkomsten als vierende gemeenschap verder kunnen. 
Met een boutade zou je kunnen stellen: een gelovige alleen is een verloren gelovige. We 
hebben andere gelovigen nodig om ons aan te moedigen, om samen te vieren, om ons te 
dragen in periodes van ongeloof of in periodes dat we mekaar als gemeenschap niet 
kunnen of mogen ontmoeten, om geen verkeerde keuzes te maken, om samen te 
onderscheiden wat dat geloof nu vandaag betekent. Abraham had op verschillende 
momenten in het leven een engel die hem ondersteunde in zijn geloof. In deze coronatijden 
worden liturgische samenkomsten niet als essentieel gezien. Laat ons echter mekaar niet 
uit het oog verliezen, laat ons mekaar blijven ondersteunen, op andere manieren: een 
telefoontje, een zoomsessie misschien, een voor- of achterdeurgesprekje, een mooie 
lentewandeling. Laat ons mekaar niet loslaten. 
We hebben allemaal iemand nodig die ons tegenhoudt als we stommiteiten, kortstondige 
of langdurige, begaan; ook op vlak van geloof. Wie dat voor ons doet, moeten we 
behandelen als een engel. Of als iemand die ons door God is gezonden. 
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