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Het geloof in de zoon

hebreeën 11:11; genesis 21:6

Wouter Klouwen

Zij heeft het niet geloofd, Sara. Toen ze hoorde wat Abraham beloofd werd, lachte 
zij in zichzelf. Zij was immers op hoge leeftijd, evenals Abraham haar man. Hoe 

zou zij nog een zoon kunnen ontvangen? Het ging haar niet meer naar de wijze der 
vrouwen. Haar jeugd lag achter haar. Zij leefde alreeds in de schaduw van voorbij. En 
dan het woord te vernemen dat grote vreugde haar ten deel zou vallen.

Maar wie heeft het eigenlijk ooit wél geloofd, dit woord, deze belofte? Het is 
zo vreemd en zo wonderlijk en zo onmogelijk als de geboorte van Isaäk onmo-
gelijk was. Als het er is, het geloof, dan toch niet anders dan zo: lachwekkend en 
onwaarschijnlijk.

En nu wordt zij die niet geloofde, Sara, door de schrijver van de Hebreeënbrief 
genoemd als geloofsgetuige. Zij die lachte, zij die het zelf voor onmogelijk gehouden 
heeft, heeft zij dan toch de Heer betrouwbaar geacht? Ja, zij heeft Hem betrouwbaar 
geacht. Maar waar staat dat? Het staat nergens — het is precies het wonder van de 
geboorte van haar zóón. Daar, tussen het lachen enerzijds (in Genesis 18) en haar 
belijdenis anderzijds (in Genesis 21) — ‘God heeft mij een lachen gemaakt; al wie het 
hoort zal met mij lachen’ (Genesis 21:6, sv) — is het wonder gebeurd, waarin de Heer 
zich betrouwbaar betoonde, de Heer Sara overschaduwde, ja Hij Sara in haar onge-
loof bedekte met zijn trouw. Nee, het is niet dat Sara zo geloofde — en nu geloofde 
zij toch. Het is niet dat Sara zoveel vertrouwen had — en nu vertrouwde zij toch. Het 
is niet dat Sara zo vruchtbaar was — en nu baarde zij een zoon in zijn, in Abrahams 
ouderdom.

Een lachen gemaakt. Is niet al wie door het woord bewogen wordt een lachen 
gemaakt en tót een lachen gemaakt? Hij die gelooft — een lachen gemaakt. Synagoge 
en kerk — een lachen gemaakt. De theologie — een lachen gemaakt. Vanwege de 
belofte die ons ten deel valt, waar onze jeugd, onze naïveteit, onze ontvankelijkheid 
reeds achter ons liggen en wij ons bevinden in de schaduw van voorbij. We somberen 
en zijn mismoedig over wat we noemen ‘geloof en kerk’. Met lede ogen zien we aan 
hoe de theologie al verder in de marge wordt gedrongen. En wie verstaat vandaag de 
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dag nog wat profeten en apostelen ons betuigen? Hébben we het wel ooit verstaan? 
En nog afgezien daarvan: de belofte van het evangelie is wel het tegendeel van wat wij 
ervaren en om ons heen zien. Wie zou niet lachen?

Maar, zo vraag ik me af, ligt inderdaad in dit lachen niet, paradoxaal, het geloof? 
Ligt in dit lachen niet precies de hoop waar de apostel, de schrijver van de 

Hebreeënbrief, het over heeft? Ware het geloof niet belachelijk (in letterlijke zin), het 
zou zien op eigen mogelijkheden, afgaan op wat aannemelijk is, zich uitstrekken 
naar wat realiter verwacht mag worden. Dan ware het geloof de zekerheid der dingen 
die men heeft en het bewijs van de dingen die men ziet, en niet, zoals de apostel 
schrijft, ‘de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men 
niet ziet’ (Hebreeën 11:1). Dan is geloof met onszelf gegeven, en ligt onder de dood. 
Maar het geloof, waardoor Sara kracht heeft ontvangen moeder te worden, is een 
lachen. Dwaas. Onaanzienlijk. Wie wil ermee gezien worden? Dat de apostel met 
klem zegt, als een verkondiging tegen lijden en verdrukking in: ‘Ik schaam mij het 
evangelie niet’ (Romeinen 1:16; zie ook 2 Timoteüs 1:8.12), zegt genoeg. Het is niet van 
ons, niet van Sara, niet van Israël, niet van Paulus, niet van de kerk. Dit geloof heeft 
nergens grond dan in de betrouwbaarheid van de Naam. Zijn singulariteit. Zijn niet 
te herleiden initiatief. Hij die roept, en het is er. Die gebiedt, en het staat (vgl. Psalm 
33:9). Het geloof ligt niet bij ons, maar heeft zijn oorsprong elders. Niet af te leiden. 
Niet op te sporen. Het is enkel en alleen in de Naam. Hij schenkt het. Zijn Geest 
doet het, en maakt het tot een levend geloof. Maar dáárom om te lachen. Dáárom 
aangevochten. Kohlbrugge schrijft: ‘Waar het geloof een levend geloof is, daar wordt 
het aangevochten, daar komt het tot het uiterste. Waar levend geloof is, daar wordt 
de mens door andere mensen, door vlees en bloed, door de duivel alles ontnomen, 
waarop de mens buiten het geloof steunt. Wat houdt de mens dan over? Gods Woord, 
datgene, wat uit Gods mond gaat.’ (uit: Schriftverklaringen Hebreeën 3, p. 77). Meer 
niet. En waar zie je het? Als het verschijnt is het óf een onzienlijk licht óf als een 
kind in de kribbe, een man aan het kruis. Maar dit onzienlijke, déze Onzienlijke 
is alles. En dit is het geloof waardoor Sara kracht ontvangen heeft om moeder te 
worden, letterlijk ‘tot grondlegging van zaad’. Zaad des geloofs, zaad van een nieuwe 
Eva, dat als het ware sterft in de aardse moederschoot — ‘dat is de diepte van de dood’ 
(Willem Barnard, Gezang 337), maar vrucht voortbrengt, nazaat (zo vertaalt Pieter 
Oussoren), een zoon.

Haar lachen, daar sterft het geloof van Sara als háár geloof, maar het is doorgang 
naar het geloof dat haar geschonken wordt in de zoon. Zij gelooft niet meer, en wel: 
om voortaan te gelóven. Zij sterft, om te leven. Het is het voortgaan, het voorbijgaan 
van de Hebreeër (afgeleid van het Hebreeuwse עבר). Geen blijvende plaats. Geen vaste 
plek. ‘Indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; maar 
indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort’ (Johannes 12:24). Hier, in het lachen van 
Sara, wordt de kiem gelegd van wat ons in Christus eens en voorgoed is geopenbaard. 
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Ja, een kiem: ‘Daarom zijn er dan ook uit één man, en wel een verstorvene (Abraham), 
voortgekomen als de sterren des hemels in menigte en gelijk het zand aan de oever 
der zee, dat ontelbaar is’ (Hebreeën 11:12).

Het is een lachen. Het is oplopen tegen de onmogelijkheid. Daaraan lijden. 
Levend geloof is aangevochten geloof. Maar dát geloof kent verwachting. Ziet 

op Hem die betrouwbaar is, die, al wankelen de grondvesten der aarde, vast is en 
nimmer wankelen zal. Ja, ‘want bergen mogen wijken en heuvelen wankelen, maar 
mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en mijn vredesverbond zal niet wankelen, 
zegt uw Ontfermer, de Here’ (Jesaja 54:10).


