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Prediker: Remy Splinter
Titel: Abraham en het Evangelie
Bijbeltekst: Genesis 12:1-3 en Genesis 15:1-21 (NBV)
NB. Door ziekte van Remy is er een andere preek gekomen. Onderstaande PddW+ komt uit die van
16 februari 2020 toen Wigle Tamboer vanuit dezelfde lezingen sprak over Abraham, De vader van
alle gelovigen.
Omdat de meeste huiskringen tweewekelijks bij elkaar komen, kunnen zij uiteraard ook kiezen
voor de PddW+ van vorige week van Patrick van der Laan over 'De verandering van geopende
ogen'. Of een andere die nog niet in de kring aan bod is gekomen. Zie www.meerkerk.nl onder
Media/Preek door de Week.
***
Genesis 12:1-3
1 De heer zei tegen Abram: “Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste
verwanten, en ga naar het land dat Ik je zal wijzen. 2 Ik zal je tot een groot volk maken,
Ik zal je zegenen, Ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. 3 Ik zal zegenen wie jou
zegenen, wie jou bespot, zal Ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden
als jij.”
Genesis 15:1-6
1 Enige tijd later richtte de HEER zich tot Abram in een visioen: ‘Wees niet bang, Abram: Ikzelf zal
jou als een schild beschermen. Je loon zal vorstelijk zijn.’ 2 ‘HEER, mijn God, ‘antwoordde Abram,
‘wat voor zin heeft het mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven, en alles wat ik bezit zal het
eigendom worden van Eliëzer uit Damascus. 3 U hebt mij immers geen nakomelingen gegeven;
daarom zal een van mijn dienaren mijn erfgenaam worden.’ 4 Maar de HEER sprak opnieuw tot
hem: ‘Nee, niet je dienaar zal jouw bezittingen erven, maar een kind dat jijzelf zult verwekken.’ 5
Daarop leidde hij Abram naar buiten. ‘Kijk eens naar de hemel, ‘zei hij, ‘en tel de sterren, als je dat
kunt.’ En hij verzekerde hem: ‘Zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen.’ 6 Abram vertrouwde op
de HEER en deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad.
Bijzonderheden
Deel 3 van de prekenserie: 'Geopende ogen'.
Tijdens de livestreamdienst werden 8 kinderen aan God opgedragen
**********************************************************
Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,
God doet Abram enorme beloften. Zo groot dat niemand zal kunnen zeggen dat het eigen
verdienste is van deze man. Hij was op leeftijd, zijn vrouw was dat ook èn onvruchtbaar. Abram
hoefde ‘slechts’ te vertrouwen en te gehoorzamen. Maar wat een geloof/vertrouwen was er voor
nodig om daadwerkelijk gehoor te geven aan het gaan op de weg die God zou wijzen.
Hoe werkt dat geloof/vertrouwen/gehoorzamen in ons leven, anno nu?
Een heel gezegende kringbijeenkomst toegewenst.
Een hartelijke zegengroet van het PddW+ team.
********************************************************

MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN
Genesis 13:14-17, Johannes 6:29-35, Galaten 3:6-14, Romeinen 1:16-17, Efeziërs 4:32,
Kolossenzen 3:13, Jakobus 2:14-24, Psalm 8:4-6
********************************************************
ENKELE OPMERKINGEN
In de tijd na de zondvloed zien we, net als na de zondeval dat het met de mens steeds meer uit de
hand loopt. De toren van Babel is daar een hoogtepunt van, of beter gezegd: een dieptepunt. God
grijpt in met ‘de Babylonische spraakverwarring’. Temidden van hen die verspreid raken over de
aarde roept God een man uit Ur der Chaldeeën: Abram (later Abraham). God roept Abram op zijn
land en familie te verlaten en te gaan naar een onbekend land dat God hem wijzen zal. God
belooft hem een land en een zoon die zal uitgroeien tot een volk, ja in Abram zullen alle volken op
de aarde gezegend worden. Hij neemt God op Zijn Woord, gehoorzaamt en gaat... God maakt
wederom een nieuwe start met de mensheid.
In Abram zal God een nieuw volk tot aanzien roepen dat leeft uit geloof. Een volk dat God gelooft
op Zijn Woord als de God die een goede, vrijgevende en betrouwbare Schepper is van alle dingen
en die van dag tot dag voorziet in wat de mens nodig heeft.
Het voorbeeld van Abram/Abraham, onze vader van het geloof, mag ons opmerkzaam maken voor
Gods stem in ons leven, wanneer Hij tot ons spreekt en ook ons oproept te geloven en te
gehoorzamen. Die twee horen bij elkaar:
geloven en gehoorzamen,
geloven en doen,
geloven en gaan...
Of zoals Jacobus het noemt in zijn brief: Geloof en werk.
Wigle noemde het in de preek 'geloof en uitwerking’. Abraham hoorde Gods stem, geloofde en
ging op pad. Zijn geloof werkte uit in het daadwerkelijk weggaan uit zijn eigen land naar het land
dat God hem wijzen zou.
God nodigt ook ons te geloven en te gaan... weg uit ons eigen verhaal om ons te voegen in Zijn
verhaal en ons daarin dienstbaar te maken.
Of zoals Greenslade het verwoordt: Jezus roept Zijn volgelingen weg van een geloof waarin God
beschikbaar moet zijn om hun zaken (hun verhaal) te zegenen, naar een geloof waarin zij God
dienen door zich voor Zijn zaak (en Zijn verhaal) beschikbaar te stellen.
**********************************************************
LIEDEREN
Onze schuilplaats is God – Mozaiek 0318
Kinder-Opwekking 185 – De Here zegent jou
Johan de Heer 5 - Al de weg leidt mij mijn Heiland
687 – Heer, wijs mij Uw weg
**********************************************************
GESPREKSVRAGEN
Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk welke je kunt
gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen
zijn.

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in
jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus?
Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je
daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen
samenvatten?
2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je
leven aan het doen is:
a. in het lezen van de Bijbel (Woord)
b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)
c. in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)
d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)
e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).
3. Abraham - die de vader van alle gelovigen wordt genoemd - hoorde Gods stem, geloofde en ging
op pad. Zijn geloof werkte uit in het daadwerkelijk weggaan uit zijn eigen land (zijn eigen verhaal)
naar het land dat God hem wijzen zou om zo deel te worden van het verhaal dat God aan het
schrijven was.
Hoe kun je dit 'geloven en weggaan' vertalen naar je eigen leven anno 2020? Anders gezegd: kun je
voorbeelden noemen waar jij ‘je eigen verhaal’ verliet om je te voegen in Gods verhaal?
4. In de preek gaf Wigle een concreet voorbeeld van een ander vergeven. Jezus heeft ons in een
ander verhaal getrokken: Gods verhaal. Een uitwerking hiervan is de ander te vergeven en te
werken aan verzoening (Matteüs 5:23,34 en 6:11,12). Paulus herinnert ons aan dit ‘andere verhaal’
en legt direct het verband tussen het feit dat we vergeven zijn door de Here en nu ook zelf
anderen vergeven (Efeze 4:32 en Kolossenzen 3:13). Hoe werkt vergeven uit in jouw leven? Hoe
kun je elkaar als kring helpen om te leren vergeven?
5. Terwijl wij regelmatig horen of zeggen: ‘als mijn kinderen gelukkig zijn, ben ik het ook’ lezen we
in Genesis 15:13-14 dat God spreekt over 400 jaar onderdrukking voor Abrams nakomelingen. Als
je dat overdenkt, wat komt dan bij je naar boven?
6. God beloofde Abram bovenmenselijk grote dingen, van hem werd vertrouwen gevraagd.
Hoe werkt dat vertrouwen in jouw leven als de onzekerheid zo groot is of voelt?
**********************************************************
GEBEDSSUGGESTIE
Here, open onze ogen voor Wie U bent en waar U ons roept in Uw verhaal. Geef ons net als
Abraham de genade om te geloven en te gaan wanneer U ons wegroept. Wegroept van een geloof
waarin U beschikbaar moet zijn om onze zaken te zegenen, naar een geloof waarin wij U
dienendoor ons beschikbaar te stellenvoor Uw zaak. Dit bidden we U uit genade, in Jezus' naam,
Amen.
**********************************************************

