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DE EERSTE LACH 

Abraham boog zich diep neer, maar lachte… (Genesis 17,17) 

Verschillende soorten lach 

Dit is de eerste keer dat iemand in de Bijbel lacht. Nu zijn er meerdere soorten 

lach. Je hebt de glimlach: dat is een milde lach. Er is de lach van het leedvermaak. 

Die is bijtend. Er is de bevrijdende lach die de spanning breekt. Er is de lachstuip, 

waarvan je zegt: ‘Ik blijf er bijna in’. Tot welke behoort die van Abraham? 

De eerste lach in de Bijbel is er één van spot. Abraham lachte nota bene God uit! 

God had de belofte gedaan dat Abraham en zijn vrouw Sara een kind zouden 

krijgen. Maar de reactie van Abraham is er één van ongeloof en cynisme. ‘Ik en 

mijn 90-jarige Sara zouden nog een kind krijgen? Laat me niet lachen!’ 

Vader van ongelovigen 

Abraham wordt wel de ‘vader van alle gelovigen’ genoemd. Een eretitel. Maar is 

Abraham wel zo’n groot gelovige? Natuurlijk: vol vertrouwen op de roepstem 

van God was hij ooit uit Ur vertrokken. Op weg naar een land dat hij niet kende. 

Vader van gelovigen, ja, dat was hij. Beeld voor de geloofsweg die ieder mens 

moet gaan. Want geloven is een niet-weten waar je uitkomt en toch vertrouwen 

op de goede afloop.  

Maar eenmaal in het land gekomen, bleek Abraham niet altijd te vertrouwen op 

de goede afloop. Hij was soms ronduit een brekebeen. En een beetje stiekem. 

Kijk maar. Na die mededeling van God boog hij zich diep neer. Maar het was een 

uiting van geveinsde eerbied en vertrouwen. In werkelijkheid geloofde hij er 

niets van. Stiekem lachte hij de Eeuwige uit. De vader van alle gelovigen is óók 

vader van twijfelaars en ongelovigen.  

Vlees en bloed 

Maar dat is ook het mooie van de Bijbel. De bewoners van de Schrift zijn mensen 

van vlees en bloed. Geen godendochters of -zonen die uitblinken in kracht, 
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pracht of perfectie. Het zijn mannen en vrouwen met hun licht- én 

schaduwzijden. Met hun grootsheid en kleinheid. Met hun overwinningen én 

nederlagen. Ze rommelen zich vaak maar wat door het leven. Net als wij. 

Ja, want wij kunnen ons wel verheffen boven hen en denken: wij zijn inmiddels 

modern en verlicht. Maar zoveel verschillen wij niet van hen. Waren de mensen 

van toen naïever dan wij? Welnee, de mededeling dat de bejaarde Abraham en 

Sara een kind zouden krijgen, streed ook met Abrahams verstand. Een wonder? 

Het gezond verstand van de Bijbelheiligen stond er niet méér voor open dan het 

onze.  

Te mooi om niet waar te zijn 

Ook voor Abraham was de belofte van God te mooi om waar te zijn. Maar de 

Bijbel wil ons door het verhaal van mensen van vlees en bloed ook iets anders 

laten zien. Sommige dingen klinken misschien te mooi om waar te zijn. Maar je 

mag ook leren ‘omdenken’. Je mag ook de mogelijkheid openhouden dat er 

zaken zijn die te mooi zijn om niet waar te zijn. 

Het verhaal van Abraham en Sara is een verhaal vol symboliek. Het wil laten zien: 

waar de toekomst potdicht lijkt te zitten, daar kan een wenkend perspectief 

opengaan. Waar mensen er geen gat meer in zien, daar blijkt ineens toch een 

weg te lopen.  

Onmogelijk? 

Op heel veel wenkende perspectieven kun je cynisch reageren. Een wereld vol 

vrede? Laat me niet lachen! Onmogelijk! Maar wie zegt dat het altijd onmogelijk 

zal blijven? Door de klimaatverandering stevent de wereld af op een afgrond. De 

perspectieven zijn somber. Maar wie zegt dat behalve het klimaat ook de mens 

niet kan veranderen? Misschien niet goedschiks, maar dan nog. 

Zoiets kan ook in het ‘kleine’ leven. Je denkt misschien: ‘Ik vind nooit een 

partner.’ Maar één ding is zeker: als je de mógelijkheid voor jezelf afsluit, is er 

grote kans dat het niet gebeurt. Maar wie de mogelijkheid niet uitsluit, houdt 

het leven zelf open. Het is een vorm van: je aan God toevertrouwen.  
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Het wonder mag niet 

Dat vertrouwen was Abraham even kwijt. Zijn gezond verstand wilde er niet aan. 

Net zoals het verstand van die dominee, van wie ik laatst iets las. Hij schreef 

openlijk dat het wonder in het algemeen streed met zijn verstand. Maar hij 

bedoelde niet zozeer: het wonder kan niet. Hij bedoelde: het wonder mág niet. 

Waarom in vredesnaam niet? Wel, als er zoiets is als een wonder, waarom dan 

bij de een wel en de ander niet? ‘Een wonder!’ juichen echtparen als ze na lang 

wachten toch een kind krijgen. Begrijpelijk. Maar waarom blijven andere 

echtparen kinderloos? - ‘Een engeltje op mijn schouder,’ zegt iemand die 

ternauwernood ontsnapte aan een verschrikkelijk verkeersongeval. ‘Laat me 

niet lachen,’ denkt een ander cynisch, ‘en die honderden verkeersdoden dan?’ 

Schrijf het niet af 

Ja, rationeel en moreel gezien blijft er van wonderen niet zoveel over. En toch, 

een mens heeft niet alleen een hoofd, maar ook een hart. En in dat hart huist 

verlangen. Misschien diep weggestopt. Zelfs zóver dat niet alleen anderen, maar 

ook jijzelf het niet meer ziet. Maar op de bodem van elke ziel leeft verlangen. 

Bijbelverhalen zijn spiegels van dat verlangen. Verlangen naar wat te mooi is om 

niet waar te zijn.  

Het verhaal van Abraham houdt ons voor: wat serveer jij allemaal af op grond 

van het gezond verstand? Druk het verlangen niet weg. Sluit de mogelijkheid niet 

uit. Laat de bedenkingen overeind staan – dat mag: de vader van gelovigen werd 

er ook niet op afgestraft -, maar neem ook je ervaringen van ver-wonder-ing 

serieus. 

‘Hij lacht’ 

Abraham lachte. Eerder dan zijn vrouw Sara trouwens. Want die krijgt wel altijd 

de schuld. En ook zij zal een keer om dezelfde belofte lachen. Maar haar man 

was de eerste die de belofte van God be-lache-lijk vond.  

Toch rekende de Eeuwige zijn vriend Abraham niet af op zijn ongeloof. Hij-die-is 

kan tegen een stootje. Onverstoorbaar maakte de Eeuwige zijn belofte af: het 

kind dat zou komen, moest de naam Isaak krijgen. Isaak – dat betekent letterlijk: 

hij lacht. Wat een prachtige symboliek! Daarmee logenstrafte de Eeuwige de 

spottende lach van Abraham. Zij zal plaats maken voor een vertederende lach.  
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Alles komt goed 

Want een kind kan nog niet spottend lachen. Als een kind gaat lachen, reageert 

het op een jij. Het gaat jou en het leven zelf tóelachen! Alsof het jou en het leven 

plotseling herkent. Zo zal er straks in de tent van Abraham en Sara een nieuw 

lachen klinken. De blij makende lach van nieuw leven. Niets is zo ontwapenend 

als die lach naar het leven – de lach die Isaak in zijn naam door het leven zal gaan 

dragen, al zal dat óók bij hem niet helemaal zonder tranen gaan.  

Ik moet nu denken aan het volgende verhaal. (Ik heb het al eens eerder verteld, 

maar het is te mooi om niet nog eens te vertellen.) Mijn Amsterdamse collega 

Claartje Kruijff was een keer bij de vuilstort. Ze moest er oude spullen van de 

kinderen weggooien, ze ging kleiner wonen. Ze was een beetje verdrietig, ze 

peinsde over de vergankelijkheid. Naast haar stond een oude meneer ook 

spullen weg te gooien. Uit het niets zei hij: ‘Het komt goed hoor, allemaal, in de 

toekomst.’ Ze vroeg: ‘Maar hoe komt het dan goed?’ – ‘Dat weten we niet,’ zei 

hij, ‘maar het komt goed.’ Toen rolde hij met tranen in zijn ogen een sigaretje. 

‘Ik hoop dat het ook voor u goed komt,’ zei Claartje. Even later kwam hij achter 

haar aan en zei: ‘Maar let op, het komt altijd anders goed dan je verwacht.’ 

Het komt goed, maar het komt altijd anders goed dan je verwacht – dat is in een 

notendop het hele verhaal van God en de mensen. Maar zonder tranen gaat het 

meestal niet. Dat stak er misschien wel achter die cynische lach van Abraham: 

verdroogde tranen. Maar ze gaan plaats maken voor tranen van vreugde.  


