
De roeping van Abraham- 
je zou kunnen zeggen dat -na de schepping- de  
verbondsgeschiedenis van God met de mens begint 
met Abram.  
Want God gaat niet alleen een verbond aan met 
Abraham, of met Israel, maar met al Abrahams 
kinderen.
Het is belangrijk om te beseffen dat wij in 
hetzelfde verbond zitten als onze joodse en moslim
broeders en zusters.
Tot op de dag van vandaag, juist in het licht 
vluchtelingen die asiel zoeken.  

God openbaart zich in het leven van mensen, in de 
verhalen van mensen-  
En daarom is het zo bijzonder dat dit specifieke 
verhaal- wat in het leesrooster maar 1x per 3 jaar 
voorbij komt- vandaag op het rooster staat. 

Een verhaal van een gezin wat hun land verlaat, wat 
de hoop legt op een betere toekomst.

Zo ook in het leven van Ehsan.  
In zijn levensverhaal wordt God zichtbaar, 
tastbaar- 
als een soort openbaring, zou je kunnen zeggen. 



Om tot geloof te komen. Geroepen. 
wonderlijk eigenlijk! 

Wat maakt dat je tot geloof komt?
Dat je vertrouwt op die onzichtbare God? 
Wat maakt dat je gehoor geeft aan de roepstem 
van God? Die innerlijke stem die je oproept, 
die je weg doet trekken uit je oude leven? 
Allereerst iets van hoop, iets van een visoen van 
vrede- anders leven. 
Liefdevol, samen, met delen en vergeven. Anders. 
Niet meer alleen. 

En ik ontdek telkens weer dat waar het op aan komt
in geloof, in christen zijn, in gemeenschap zijn- 
dat het zit in de eenvoudigste dingen: basic- 
die misschien wel het moeilijkst zijn om na te 
volgen.  

geloof-hoop-liefde. 
En het goede doen, voor je naaste gelijk aan jezelf.

En als je kijkt naar het leven en het geloof van die 
eerste aartsvaders- dan zie je datzelfde basic 
geloof:  



Nog zonder geloofsleer, tradities, liturgie, 
kerkorde.  
Gewoon op weg  gaan, vertrouwen, God aanroepen.  

Maar 2 dingen zijn in die eerste roeping 
interessant: 
1. De God die Abraham roept- roept hem weg 
van zijn oude religie- 
2. En de God die Abraham roept is een nog 
naamloze God!
Het is een ganz andere God dan de goden die 
Abram kende uit Babylon- 
de stadsgoden- die als het ware verankerd waren 
aan de stadstaten. 
God roept Abram niet alleen weg uit zijn stad, maar
weg van zijn religieuze praktijk. 

-Daar ligt een interessante parallel met Ehsan- hij 
zag de uitwassen en slechte dingen in Iran- 
had al beelden van Jezus en Maria- zonder hen te 
kennen-

De actieve God van Abraham-Isak en Jacob- is een 
ganz andere God dan de passieve goden van het 
babylonische rijk. 



De God van Israel laat zich kennen als dynamische 
God- die mensen opzoekt. 
Hij is trancendent maar toch ook nabij- 
niet te vatten, beheersen, controleren, of 
manipuleren (zoals de stadsgoden)

Hij gaat een verbond aan met zijn volk.  
Hij roept mensen- 
tot op de dag van vandaag.  

En pas later, bij Mozes- laat deze God zich kennen 
als Jahweh- -Ik ben die ik ben en Ik zal er zijn. 
(dat zal over 2 weken aan de beurt komen)

Er worden mij vaak vragen gesteld over het 
OT. 
de God van het OT is heel anders dan die van het 
NT, ook de taal, verhalen.  
Maar in het OT wordt God zichtbaar als God van 
A,I,J, is een God die mensen opzoekt, roept- en een
verbond met hen aangaat. 
-En ja, de strijd, de menselijkheid, en  het falen en 
weggaan van het volk komt zeer nadrukkelijk naar 
voren: De weerbarstige werkelijkheid. 



-Je zou kunnen zeggen: Israel is uitverkoren: maar 
in die positie, met dat verbond is Israel zowel 
bevoorrecht als belast.  
Want in het hele OT zit geen climax. Het is meer 
dolen, dwalen, wandelen en wachten.  

Ik vind dat soms wel verfrissend, juist omdat het 
zo menselijk is. Herkenbaar. 

Hoe hangt het OT dan samen met het NT?
Wat is de rode draad, of de theologie erachter?
Ik gebruik hiervoor woorden uit de dogmatiek 
van Berkhof:
Door de hele Bijbel loopt de heilsgeschiedenis van 
God met mensen: 

waarin Gods Ja blijft klinken, juist en telkens weer 
bij al het menselijke falen, de gebrokenheid en 
pijn.

Het Ot is als het ware de bedding, niet alleen van 
de 3 monotheïstische religies, maar ook van het 
NT, waarin de verlossing en vervulling door Jezus 
geschiedt.  



In en door het Ot leren wij God als vader kennen- 
een lijn die bevestigd en geconcretiseerd wordt 
door Jezus de Zoon.  

Maar tussen de verbondsgeschiedenis van God met 
Israel en de heilsgeschiedenis van God die voor de 
verzoening met mensen zijn eniggeboren zoon gaf- 
zit wel een breuk.  

Het is niet alleen maar een doorgaande lijn, er zit 
een sprongvariatie in, zegt Berkhof.  

Alles komt in een nieuw licht te staan. Je hele 
leven, alles wat je denkt-doet -en gelooft. 

En ook van ons uit- is dat te benoemen: 
in het bijzonder in de keuze van Ehsan: 

Hij kiest ervoor om te leven in het licht van God, in 
het licht van Jezus Christus. 
Hij vraagt om gedoopt te worden, schoongewassen- 
om opnieuw geboren te worden. 

Niet meer doorgaan op dezelfde weg, maar anders.
Zoals Abraham een compleet nieuwe weg, nieuwe 
God- en nieuw land.



Zoals Ehsan- gehoor geeft aan zijn roeping.

Zo gaan wij als pelgrims op weg,
en komen elkaar hier tegen:
uit alle windstreken van Nederland,
uit alle windhoeken  van de wereld.

Vertellen elkaar verhalen van geloof, hoop, liefde. 
Zoeken naar een geestelijk thuis.
En luisteren naar elkaars reisverhalen- 
van zoeken naar god, 
geroepen worden, 
verhalen van God met ons. 

En in al die verhalen wordt God tastbaar, 
zichtbaar- openbaart Hij zich.

Het maakt dat de onherbergzame plek die ons 
leven, of onze wereld soms kan zijn-
tot een thuis, een oase of pleisterplaats kan zijn-
waarin dromen, visioenen van nieuw land 
werkelijkheid worden. Oplichten.
Zo gaan we op weg.
Niet meer alleen. Met God.
Amen


