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Inleiding 
Gisteren was in de synagoge Sidra Wajerá aan de orde, dat zijn in onze Bijbel de 
hoofdstukken Genesis 18 t/m 22. Aan de eerste woorden in Genesis 18:1 
ontleent de Sidra zijn naam: Wajerá – dat is: ‘en Hij verscheen’. ‘En Hij 
verscheen, de HERE, aan hem’. Of, zoals de Naardense Vertaling die we 
vanavond volgen het zegt: ‘Dan laat de Ene zich aan hem zien, bij de godseiken 
van Mamré…’. 
 
In deze Sidra komt zoveel aan de orde. Ik heb voor vanavond gekozen voor het 
allereerste begin van de Sidra, Genesis 18:1-14; de verschijning van de HERE 
God aan Abraham bij Mamree en de belofte dat Sarah en hij een zoon zullen 
krijgen. 
 
Ik verbind dat schriftgedeelte met woorden van Paulus in Romeinen 2 t/m 4. Hij 
gebruikt namelijk Genesis 18 in een bijzonder betoog dat vooral is gericht aan de 
leden van Joodse afkomst in de gemeente van Christus te Rome. Je zou kunnen 
zeggen dat Paulus voor hen het woord ‘genade’ opnieuw ijkt, waardoor ze anders 
naar de gemeenteleden van heidense afkomst zouden moeten kijken; en zelfs 
sowieso anders kijken naar niet-Joden. 
Ik zal in deze leerdienst dan ook eerst met u in de exegese duiken van Romeinen 
2 t/m 4, en daarna in de rabbijnse exegese van Genesis 18. 
 
Het thema dat ik aan deze dienst meegeef is: genade maakt ruimdenkend. 
 
 
  



Nog maar kort geleden was het Hervormingsdag. Wat de Reformatie ons 
indertijd heeft gebracht klinkt door in uitspraken die tot de dag van vandaag als 
een soort adagium de prediking van Luther en Calvijn samenvatten: ‘door het 
geloof alleen’; of ook: ‘door genade alleen’. Dat zijn woorden die de reformatoren 
aan Paulus, vooral aan zijn Romeinenbrief, ontleenden. 
Helaas kan een adagium versleten raken als je het te vaak hebt gehoord. Maar 
dat was het bij Paulus zelf zeker niet. Als je zijn betoog in Romeinen 2 t/m 4 
leest klinkt het revolutionair. Hij gebruikt daar het adagium ‘door 
geloofsvertrouwen’ en ‘door genade’ om Jood en niet-Jood innig met elkaar te 
verbinden. En je merkt ook hoe ongelofelijk ruimdenkend het hemzelf heeft 
gemaakt, hij die in zijn jonge jaren nog mensen uitsloot en zelfs mensen 
vervolgde omdat ze volgens hem nog niet het juiste geloof aanhingen. 
 
Ik gebruikte het woord revolutionair. En dat is het nog steeds, zeker als ik dat 
afzet tegen christenen die ik hoor vragen hoe het toch moet aflopen met mensen 
die nooit van Jezus hebben gehoord of niet in Hem geloven. Die vragen 
verschillen niet veel van de woorden die Paulus hoorde van zijn Joodse broeders 
en zusters. En dat betreft daar in Rome Joden die in de gemeente van Jezus 
Christus zaten en dagelijks ook niet-Joden tot die gemeente toe zagen treden. 
Deze Messias-belijdende Joden hadden niet veel op met de manier waarop 
Paulus het evangelie verkondigde onder de heidenen; met name hoe hij hen 
genade predikte. Zij zagen het eerder slecht voor niet-Joden aflopen in het 
laatste oordeel’ omdat die heidenen de Torah – de Joodse Bijbel – nog niet goed 
kenden, niet besneden waren, geen synagogaal onderwijs hadden genoten, zich 
niet aan de spijswetten hielden en zo meer. Paulus preekte veel te gemakkelijk 
hun behoud. Of dezelfde manier kun je vandaag ook christenen horen praten 
over mensen die de Bijbel niet hebben of kennen en nooit gedoopt zijn. 
In Romeinen 2 krijgen we een bijzonder inkijkje hoe Paulus op dit soort denken 
reageert. Hij zegt in Romeinen 2: of je de Torah, de Bijbel, nu hebt of niet (en 
een Nieuwe Testament bestond in zijn tijd nog helemaal niet), en of je nu 
besneden c.q. gedoopt bent of niet, het enige dat voor God telt is of je naar de 
het Woord van God hebt geleefd. Het gaat immers niet om horen maar om doen. 
En hij stelt dan behoorlijk uitdagend: ook als iemand helemaal geen Torah of 
Bijbel in zijn leven heeft gekend – dus ook niets van God of Jezus weet -, dan 
nóg kan het zijn dat zo iemand meer naar de Bijbel leeft dan wie de Bijbel wel 
kennen. En, zegt hij: zulke mensen kunnen ons in het laatste oordeel nog wel 
eens voorgaan. Want Jezus, aan wie God het oordeel over laat, zal de harten van 
mensen doorzien! En het staat Hem vrij, als hij die harten leest, om dan genadig 
te zijn aan wie Hij maar wil. Dus ook een heiden die nog nooit van Jezus hoorde 
kan behouden worden. 
 
U kunt zich wellicht voorstellen dat deze redenering van Paulus in de gemeente 
van Rome niet onweersproken bleef. U leest daar alles over in het vervolg van 
Romeinen 2 en 3. Want ja, zo brengen Paulus’ Joodse broeders en zusters tegen 
hem in, het moet toch iets betekenen dat wij Gods volk zijn, dat wij besneden 
zijn, dat wij de Torah al meer dan duizend jaar kennen, dat wij de spijswetten 
houden en alle andere 613 mitswot, enzovoort.  
Nou nee, zegt Paulus. Althans, het betekent wel iets: het is namelijk een 
voorrecht. Maar het geeft jou niet meer recht dan een ander als God over ons 
leven oordeelt. En dat zou Paulus dus ook tegen ons zeggen: mooi dat je 
gedoopt bent of zelfs ambtsdrager was, maar het geeft je niet meer rechten in 



het oordeel; het geeft eerder meer verantwoordelijkheid dan wie dat voorrecht 
niet hadden. In het laatste oordeel mag Jezus genadig zijn wie Hij maar wil. 
 
Ja maar, zo klonk dan ook een bezwaar, er is toch niemand rechtvaardig? Dan 
zou toch eigenlijk niemand het eeuwige leven verdienen? Precies, zegt Paulus 
daarop. Daarmee bevestig je dus nóg eens dat we alleen door genade behouden 
worden. 
Ja maar, zo ging het bezwaar dan verder, wij zitten toch in de gemeente omdat 
we in Jezus geloven; je moet je toch wel in Jezus geloven? Dat het ‘Alleen door 
genade’ is, oké; maar het is toch ook ‘door geloofsvertrouwen alleen’? Dus als je 
niet geloofd hebt…. 
Nou nee, zegt Paulus opnieuw, ook dat ligt genuanceerder. Er is namelijk verschil 
tussen het geloof in Jezus en het geloof van Jezus. En wij worden, zo stelt hij, in 
de allerleerste plaats gerechtvaardigd van Godswege door het geloofsvertrouwen 
van Christus Jezus.  
Tussen haakjes: Helaas wordt dit verschil in onze bijbelvertalingen vaak 
verdonkeremaand doordat men overal met ‘geloof in Jezus’ vertaalt. Maar 
bijvoorbeeld in Romeinen 3:22 heeft Paulus het uitdrukkelijk – in de Naardense 
Bijbel en Staten Vertaling correct vertaald – over het geloofsvertrouwen van 
Jezus. 
Terug naar Paulus; hij betoogt dus dat Jezus, als wereldrechter door God 
aangesteld, zijn eigen 33 jaar lange geloofsgetrouwheid plaatsvervangend mag 
laten gelden voor degenen die in het laatste oordeel voor Hem staan. En 
opnieuw: Hij mag zijn eigen leven plaatsvervangend laten gelden voor wie Hij 
maar wil.  
Dat is, als je goed nadenkt, ook weer niet zo vreemd: uiteindelijk worden u en ik 
natuurlijk niet gered door ons eigen geloof in Jezus – hoe zou dat ook kunnen? 
Er mankeert van alles aan ons geloof. We worden allereerst gered door het 
geloofsvertrouwen van Jezus zelf. En door het feit dat Hij in het oordeel genade 
voor recht mag laten gelden. 
 
Als dit goed tot ons doordringt, dat wij werkelijk allemaal van genade leven, dan 
maakt dit ruimdenkend. Als ik immers besef hoezeer ik zelf van genade leef, wie 
ben ik dan dat ik anderen nog zou kunnen veroordelen of uitsluiten? En zo 
gebeurt het dus dat de aanvankelijke vervolger Saulus als Paulus de wereld 
intrekt om iedereen het ware leven in Jezus Christus aan te prijzen; een leven 
dat je vergeving biedt voor je schuld; dat je duidelijk maakt wat de zin van je 
leven is; en dat toekomst voor je opent. Dat moet, vindt hij, iedereen horen! Hij 
bedrijft zending onder de niet-Joden, niet omdat ze bang moeten zijn voor wie er 
eventueel verloren kunnen gaan, maar omdat hij iedereen de vreugde gunt te 
weten waarvoor je op deze aarde leeft. Iedereen de vreugde gunt van zo’n leven 
uit genade, ruimdenken leven; en gaan horen bij een wereldwijde beweging in 
Christus die de verzoening tussen alle mensen zoekt. 
 
En dan gaat Paulus nog een stapje verder in zijn bewijsvoering en zegt tegen zijn 
Joodse volksgenoten: het is nooit anders geweest; ook voor ons niet nog voordat 
Jezus gekomen was. Abraham is toch niet door God gerechtvaardigd en aanvaard 
vanwege zijn besnijdenis? Hij was zelfs nog onbesneden toen God hem 
gerechtigheid toerekende op grond van geloofsvertrouwen. Het zit niet in de 
besnijdenis, of de doop, of spijswetten, of ambtsdrager zijn; het is allemaal 
genade. En gun elkaar in de gemeente die genade! 
 



De manier van redeneren van Paulus bij dit alles is eigenlijk helemaal rabbijns. 
En het staat ook dicht bij allerlei rabbijns commentaar op Genesis 18, de tekst 
waar we nu in gaan duiken.  
Ook in Genesis 18 gaat het immers, al in het leven van aartsvader Abraham, om 
‘leven uit genade’, om ‘geloven’, om ‘ruimdenkend zijn’. 
Als voorbeeld geef ik u een prachtig verhaal door, van Nachman Krochmal, joods 
filosoof en theoloog en Talmoedkenner; een verhaal dat hij vertelt nav Genesis 
18:1 - Abraham die in de hitte van de dag voor zijn tent zit.  
Voor wie het verhaal vreemd mag vinden: dit is de typisch Joodse en ook 
rabbijnse manier van bijbeluitleg; midrasj heet dat. In Joodse kring geeft men 
namelijk wijsheidslessen het liefst door in de vorm van verhalen. Daarom is de 
Bijbel ook zo’n heerlijk boek vol verhalen. Allemaal Joodse verhalen die erom 
vragen uitgepakt te worden en de wijsheid daarin op te nemen. Dit verhaal gaat 
zo: 
 
En Awraham zat aan de ingang van de tent in de hitte des daags…. En zie, daar 
zag hij een oude man, komend van de weg door de woestijn. En Awraham stond 
op en snelde hem tegemoet en zei: Kom naar mij toe, was uw voeten en 
overnacht hier. En hij drong zeer bij hem aan, en hij kwam naar hem toe, naar 
Abrahams tent. Abraham nam boter en melk en zette die voor hem neer en hij 
bakte matsot. En de man at. En nadat ze hadden gegeten en gedronken zei 
Awraham hem: Laat ons nu zegenen God, de eigenaar van hemel en aarde, want 
Hij heeft ons verzadigd met zijn goedheid. Maar de man antwoordde en zei: Ik 
weet niets van jouw God en zijn naam zal ik niet zegenen. Ik spreek alleen tot de 
God in wie ik geloof. En Awraham ontstak in woede over de man en stond in zijn 
toorn op en joeg de man de woestijn in.  
En God kwam tot Awraham en zei: Awraham, waar is die mens die vannacht 
naar je toe kwam? Awraham antwoordde en zei: ik heb hem weggejaagd, want 
hij wilde niet danken in Uw naam. En de Eeuwige zei: Kijk nu eens aan, Ik heb 
zijn overtreding al 199 jaar geduld, en hem gekleed en hem onderhouden, ook al 
verbitterde hij Mijn geest. En jij, een mens, vindt het al teveel om hem één nacht 
te dulden? Awraham zei: Ik heb gefaald. En hij repte zich en snelde de woestijn 
in op zoek naar de man. En hij vond hem en deed hem zitten in zijn tent en 
sprak goede woorden met hem. 
 
Zo vertelt dus ook deze midrasj: niet zo snel oordelen, God heeft geduld, 
eeuwen. Laat Gods geduld en genade je inspireren om zelf ook in je leven 
geduldig, genadig, ruimdenkend, te leven en te handelen. 
Tegelijk onderstreept deze midrasj de ‘wet op de gastvrijheid’ in het Woord van 
God. De joodse traditie stelt dat naast het gebod om God lief te hebben en je 
naaste als jezelf er nog een derde gebod direct daarna komt: je ontfermen over 
de vreemdeling die in je poorten – of bij je tent – komt. En dat vind je overal in 
de Torah terug. En dan niet eerst kijken of hij wel koosjer is, of jouw taal 
spreekt, of jouw geloof aanhangt. Ruim denken. 
In nog vele andere midrasjiem over de liefde en zorg van Abraham voor 
vreemdelingen wordt dat benadrukt. 4000 jaar later kan onze maatschappij daar 
nog steeds een puntje aan zuigen. Geloven in God, in JHWH, betekent voor 
Abraham, zo zegt de rabbijnse theologie, ten diepste de belijdenis dat er maar 
één mensheid is. Wij zijn allemaal mens. En ieder mens, wie hij of zij ook is, 
heeft recht op liefde en zorg. Zie in elk mens je mede-mens. 
 



Zit er ook nog een grens aan die zorg? Zeker! Abraham is wel goed, maar niet 
gek. Luister maar naar een andere midrasj, een mooie variatie op het verhaal 
van Nachman Krochmal, maar nu met een andere spits. 
 
Awraham placht voorbijgangers gastvrijheid te verlenen. En wanneer ze gegeten 
en gedronken hadden, zei hij ze: ‘Zegen nu’. Ze vroegen: ‘Wat moeten we 
zeggen?!’ Hij antwoordde: ‘Zeg “Gezegend God van de wereld van wie we ons 
eten hebben gekregen”.’ Wanneer ze dat deden, gingen ze verder huns weegs. 
Deden ze dat echter niet, dan zei hij: ‘Betaal me ervoor’. De gast vroeg dan: 
‘Hoeveel?’ En dan zei Awraham hem: ‘nou, dat kost je een kruik wijn, of een 
pond vlees, of een brood’.  
Maar ja, waar haal je in de woestijn zo gauw wijn vandaan, of vlees of brood?! 
Wie dit overkwam, zegende dus maar en zei: ‘Gezegend God van de wereld van 
wie we ons eten gekregen hebben’.  
 
Vandaar – zo vertelt deze midrasj verder - dat over Abraham geschreven staat 
(in Genesis 18 vers 19 zegt God dat Zelf over Abraham) dat hij tsedaka én 
misjpat doet. In die volgorde! Eerst tsedaka – in die bijbelse betekenis van 
‘reddende gerechtigheid’, de zorg om een mens tot zijn recht laten komen. Wie 
die mens ook is. Maar daarna is er ook misjpat – het recht; als iemand misbruik 
van de zorg maakt, het niet waardeert, de zorg ondermijnt of zelf niets aan 
tsedaka wil doen, dan kun je hem ook voor de rechter brengen. 
Dus, zo wil deze midrasj zeggen: we hebben allemaal de zorg voor onze 
medemens, wie hij of zij ook is. Dat allereerst! Ruim denken. En daarna: we zijn 
wel goed, maar niet gek. Er moet ook een goede reactie zijn; en eventueel moet 
een rechter oordelen. 
 
Terug naar Genesis 18. Het is daar, in het begin, eigenlijk niet helemaal 
duidelijk: verschijnt de Eeuwige daar nu aan Abraham in de gestalte van die drie 
mannen/engelen? Je kunt het ook lezen als verschijnt daar eerst de Eeuwige aan 
Abraham. En dat, terwijl Hij daar is, Abraham vervolgens drie mannen uit de 
woestijn ziet komen. En zo komen we bij deze midrasj: 
 
Zei Rabbi Jehoeda, zei Rav: Groter is het ontvangen van gasten dan het 
ontvangen van de Sjechina (dat is: de Goddelijke Presentie in de wereld), want 
er staat (Gen. 18:3): ‘En hij zei, mijn Heer, indien ik toch gunst gevonden heb in 
uw ogen, trek toch niet voorbij aan Uw dienaar’ (dwz ‘Ga niet weg tot ik mijn drie 
gasten gastvrijheid heb verleend’. (bSjabbat 1272) 
 
Dus wat stelt deze midrasj? Daar is de Eeuwige zelf tot Abraham gekomen. Om 
hem te bezoeken op de derde dag na zijn besnijdenis; als het ware op 
ziekenbezoek. En Abraham blijft dan ook liggen! Hij ligt te rusten in de ingang 
van zijn tent. Maar tijdens dat ziekenbezoek heft Abraham zijn ogen op en ziet 
opeens drie mannen uit de woestijn verschijnen. En hoe ziek hij dan ook is, dan 
snelt hen tegemoet terwijl hij dus tegen de HERE God als het ware zegt: een 
ogenblikje, loop alstublieft niet weg, maar ik moet voor deze mensen zorgen! 
Nou, zegt deze joodse traditie dus: als je zo handelt, dan heb je je prioriteiten 
goed staan. Jezus noemt dat de prioriteit van het Koninkrijk en zijn gerechtigheid 
= het terechtbrengen van mensen, zorg. 
Ik vertel in dit verband nog wel eens over een ingewikkelde vergadering over het 
voortbestaan van een verzorgingshuis. In de deuropening verscheen een 
verdwaalde bewoner. Waarop de directeur opstond en zei: dit gaat voor en hij 



liet ons allemaal achter in de directiekamer. Dat ik me dat herinner, geeft aan 
hoe weinig dat voorkomt. Die directeur had zijn prioriteiten heel goed staan. Er 
wordt wat af vergaderd in onze tijd; en dat kan over heel belangrijke dingen zijn. 
Maar zien we nog de mensen van vlees en bloed om wie het gaat?  
 
En dan gaan we in Genesis 18 naar dat moment dat de komst van Isaäk wordt 
voorzegd. In een midrasj wordt eerst verteld dat de HERE God daar niet de hele 
waarheid vertelt; als een goed voorbeeld voor ons. Kijk wat er gebeurt. In het 
Hebreeuws lezen we van Sarah dat zij zegt: ‘Nadat ik afgeleefd ben zou ik nog 
wellust hebben? Terwijl mijn heer zo oud is?’ Maar wat zegt God tegen Abraham? 
Hij zegt dat Sarah gezegd zou hebben ‘Zal ik nog baren, ik die zo oud geworden 
ben? Hij zegt dus niet wat Sarah over Abraham zei, namelijk dat hij oud 
geworden was, maar Hij zegt tegen Abraham dat Sarah dat over zichzelf denkt. 
Kijk, zegt de midrasj, dat bevordert nu de sjaloom. Wat vrede bevordert, gaat 
vóór een waarheid die onnodig verwijdering teweegbrengt.  
Waarheid is in de Bijbel dan ook ‘wat ten gunste is voor de naaste’, niet ‘wat in 
overeenstemming is met de feiten’. Bedenk dat even als je in een bepaalde 
situatie de waarheid zou willen spreken. 
 
Maar vervolgens is daar het moment dat de HERE God bijna zweert: Sarah krijgt 
een zoon. En met dit verhaal eindigen we hier vanavond. 
Veertien jaar nadat Ismaël geboren is, klinkt hier de belofte van een kind van 
Abraham en Sarah samen. En naar de mens gesproken kan dat niet, is het 
uitgesloten. En zo moeten we dat ook begrijpen! Er is geen leven meer mogelijk, 
er is geen potentie tot toekomst meer in Abraham en Sarah.  
Dat raakt ook aan één van de vele betekenissen van de besnijdenis die Abraham 
net heeft ondergaan. De besnijdenis symboliseert het principe dat nieuw leven 
niet ligt in het verlengde van onze menselijke potentie, maar een gave van God 
is.  
En daarmee zijn we ook weer bij de Romeinenbrief waar Paulus stelt dat het volk 
Israel er alleen maar is omdat God uit twee stokoude mensen, die biologisch 
gesproken geen vrucht meer kunnen baren, nieuw leven verwekte. De geboorte 
van Izaäk, Abrahams zoon, vergelijkt hij met een opstanding uit de dood.  
Israël is in deze wereld een schepping van God; nog eens bevestigd bij Izaäk 
zelf: diens zoon Jakob wordt immers verwekt terwijl Rebekka toch onvruchtbaar 
was. En je hoort dat opnieuw bij Jozef, zoon van Jakob, die door God wordt 
verwekt uit de onvruchtbare schoot van Rachel. God creëert het leven. Uit 
genade alleen. 
Dus waarom – zo stelt Paulus feitelijk - vallen jullie mij dan aan op het evangelie 
dat ik verkondig aan de heidenen, de onbesnedenen? Ik vertel hen immers alleen 
maar wat ook ons verkondigd is: dat wij allemaal leven van Gods genade; dat is 
de Bron van alles. Ik predik dat ook niet-Joden mogen leven vanuit de 
opstanding; in dit geval de opstanding uit de dood van Jezus Christus zelf; tot 
heil van ons, Joden, maar ook tot heil van niet-Joden.  
 
Zo vatten we samen: 
Het nieuwe leven, de toekomst die God schept, de nieuwe wereld, de 
rechtvaardiging van een goddeloze, het eeuwige leven, de komst van de Messias 
– het ligt allemaal niet in onze macht, het komt er niet door ons zwakke geloof. 
De messiaanse toekomst ligt uiteindelijk niet in het verlengde van ons kunnen, 
ons doen, maar is een genade Gods; het is iets dat Hij alleen kan creëren. 



Wij kunnen alleen - levend van en genietend van die genade! – laten zien dat we 
het begrepen hebben, laten zien dat we hierin geloven: namelijk door 
ruimdenkend te leven en handelen.  
Als het ware allemaal erop uit, als Abraham de woestijn in!  
Als het ware net als Paulus achter degenen aan die we hadden afschreven omdat 
ze zich niet hielden aan onze regeltjes en onze geloofstradities.  
Achter iedereen aan, om Jezus’ wil, om ze uit te nodigen in je huis en goede 
woorden te spreken. Om ze te vertellen van die God die zoveel geduld heeft met 
mensen; die God die de gastvrijheid en de menslievendheid en het ziekenbezoek 
en wat tot vrede dient aanprijst.  
Om ze te vertellen van het leven dat Hij schenkt; de toekomst van Boven, het 
leven uit de dood. 
 
Ons wordt niet gevraagd te oordelen, maar om lief te hebben. 
Te weten dat je van genade leeft creëert ruimdenkende mensen. 
 
 


