
OVERWEGING TWEEDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD, ST. 

BONIFATIUSPAROCHIE, ALMERE, 13 MAART 2022 (Gen. 15,5-12.17-18;Fil. 3,17-

4,1 en Lc. 9,28b-36)(C) 

 

We leven in verschrikkelijk onzekere tijden, de oorlog in Oekraïne, de coronapandemie, de 

situatie in de parochie. Onzekerheid is slopend. Mensen die door hun huisarts naar een 

oncoloog worden gestuurd en tal van onderzoeken moeten ondergaan weten wat de 

onzekerheid is zolang de dokter nog geen definitief uitsluitsel heeft gegeven. Zij leven soms 

maandenlang tussen hoop en vrees. Zij zijn bang. Ze voelen zich niet goed en twijfelen aan 

alles. Wat is er aan de hand vragen zij zich dan af. Het definitieve uitsluitsel is dan hoe gek 

dat ook klinkt prettiger, een soort opluchting dan die verschrikkelijke onzekerheid. Als je 

maar weet wat het is. Misschien kan er dan nog wat aan gedaan worden is dan de hoop. 

 

Mensen houden dus niet van onzekerheid. Het is niet prettig als je de afloop niet kent. En hoe 

minder je je afloop kunt voorspellen, hoe belangrijker beloftes zijn. Beloftes of een duidelijk 

antwoord van een deskundig arts of een goede verzekeringspolis of beloftes dat je als de nood 

aan de man is een uitkering kunt ontvangen. Maar een ding is zeker: wij weten van ons leven 

als zodanig nooit zeker of we er morgen nog zullen zijn. 

 

Dit is natuurlijk niet iets om constant bij stil te staan, maar als er op een gegeven moment iets 

schokkends gebeurt, en vul zelf maar in wat, dan ga je er toch over nadenken. Dan denk je 

‘Oef, wij zijn toch echt maar gewoon mensen’.  

 

Abraham had op een gegeven moment ook zo’n situatie. Hij is oud geworden en heeft zo goed 

en zo kwaad als het ging naar God geluisterd. Hij heeft ook altijd vertrouwen gehad in Gods 

beloften en is als zodanig ook vertrokken naar het land dat God hem geven zou. En dat heeft 

hem geen windeieren gelegd: door Gods zegen is hij een rijk man geworden. Tot zover geen 

vuiltje aan de lucht. Abraham klaagde niet. Maar nu hij oud is, beseft hij dat hij het allemaal 

zal moeten loslaten. Wat heeft hij dan nog aan zijn rijkdom? In zijn tijd geloofde men nog 

nauwelijks in een eeuwig leven. De enige manier van voortbestaan na je dood was via je 

kinderen, en juist die heeft hij niet, terwijl God die wel beloofd had, een nageslacht zo talrijk 

als de sterren aan de hemel.  

 

Maar om een reden die alleen bij God bekend is, kreeg hij nog niet meteen dat kind. Maar wél 

een teken! Een garantie zelfs. En dat teken, die garantie kreeg hij op een speciale oosterse 

manier. Niet door middel van een contract of handtekening, maar door middel van het door 

midden hakken en op de grond leggen van dieren. En alle verbondspartners moesten dan 

tussen de op de grond gelegde in stukken gehakte dieren lopen. En dat betekende: als ik mij 

niet aan het verbond zou houden, dan moge het nog slechter met mij aflopen dan met deze in 

stukken gehakte dieren. Met sprak dan ook niet van een verbond sluiten, maar een verbond 

slachten! 

 

Dat doet Abraham dus ook. Hij legt de geslachte beesten klaar, en dan wacht hij. Dan wacht 

hij op God om er doorheen te lopen. Maar God komt niet. Die laat niets van zich horen. En 

dat wachten duurt lang, ontzettend land en er gebeurt niets. Wat er wel gebeurt zijn de 

roofvogels. Je kunt je voorstellen dat Abraham zich hopeloos voelde. Hij moest die 

roofvogels wel wegjagen. En waar staan die roofvogels voor? Misschien wel voor onze 

twijfel? Voor onze twijfel of het allemaal wel zin heeft om te bidden of om te vertrouwen? Of 

wellicht zijn die roofvogels symbool voor de mensen in ons leven die je altijd proberen te 



ontmoedigen of je altijd in een hoek proberen te drijven? Wie weet? We twijfelen over veel 

dingen in ons leven. 

 

Maar pas als Abraham van vermoeidheid en emotie in slaap valt, ziet hij een ronkende oven 

en een vurige fakkel tussen de stukken dier doorgaan. Dus toen Abraham er klaar voor was en 

zat te wachten, gebeurde er niets en lijkt God in geen velden of wegen te bekennen, maar als 

Abraham het af laat weten, de moed laat zakken, dan komt God.  

 

En het bijzondere hier is dat God alleen tussen de stukken door is gegaan. Hij biedt met 

andere woorden zijn verbondstrouw aan als Abraham, als de mens, het laat afweten. God gaat 

tussen die dode dieren door en zegt daarmee in feite: Mij moge het nog slechter gaan als die 

dieren, als Ik Mij niet aan het verbond houd. God biedt dus als garantie aan, dat Hij geslacht 

mag worden als een dier. Maar God is geen dier en kan dus niet geslacht worden. Maar God is 

wel mens geworden en zo kon Hij ook gedood worden en is Hij gedood aan het kruis. Door 

zijn bereidheid te sterven, erger dan de geslachte dieren van Abraham, betaalt God niet voor 

zijn ontrouw, maar voor de onze, om onze gedachten op Hem te richten, op vertrouwen in zijn 

belofte, dat Hij ook aan ons een land zal geven, een hemels vaderland. En van de sluier van 

dat land is vandaag in het evangelie een tipje gelicht, door zijn glanzende verschijning en zijn 

ontmoeting met Mozes en Elia en door de stem uit de wolk die duidelijk maakt dat Jezus 

Gods Zoon is. De leerlingen, wij dus, krijgen een teken van zijn heerlijkheid. Je bent met 

Jezus op de goede weg. Twijfel niet 

Amen.  


