
1 
 

Uitleg en verkondiging vanuit Genesis 11:27 – 12:9 en Marcus 6:30-44 

(ds. Simon Dingemanse, Buurtkerk 30 oktober2022) 

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 

Zegt het woord uittocht u ook wat voor uw en jouw eigen leven?...Dat vraag ik omdat de 

bijbel vol uittocht staat…  

 

Het begint meteen al op de eerste bladzijden van de bijbel: Adam en Eva moeten de tuin van 

Eden uit…ze moeten als zondige en dus ook mondige mensen hun veilige omgeving verlaten 

en de wijde wereld in…en Noach trekt met zijn ark weg uit de onderwereld vol misdaad en 

geweld om daarna opnieuw te beginnen…en als de taal in de war raakt bij de torenbouw van 

Babel, als daar de tirannie van één voorgeschreven taal doorbroken wordt, dan ontstaat er een 

beweging van uittocht naar alle windstreken… 

 

En even later komen we dan Terach tegen die uittrekt uit Oer, maar dan halverwege blijft 

steken in Charan…en dan komen we direct daarna Abram, de zoon van Terach, tegen, die 

door de Enige geroepen wordt: ‘Ga, jij, weg uit je land, uit je geboortetent en uit het huis van 

je vader, - naar het land dat ik je zal doen zien…’ (NV) 

 

Dus alleen al in de eerste twaalf hoofdstukken van Genesis, waarin het steeds gaat over de 

mens die leeft voor het aangezicht van God…alleen al in die serie oerverhalen is het een en al 

uittocht, zou je kunnen zeggen… 

 

Vandaar mijn vraag…aan u, jou en ook aan mijzelf als mensen die ook leven voor Gods 

aangezicht: zegt het woord uittocht je nog wat?... En zou het niet zo kunnen zijn dat ‘uittocht’ 

in diepste wezen een kernwoord van ons leven is?... 

 

Ik bedoel: het begint natuurlijk al bij onze geboorte, niet waar...dan worden wij uitgedreven 

uit de veilige baarmoeder en min of meer de wereld in geslingerd… de wereld waarin je je 

weg moet zoeken en keuzes moet maken…de wereld waarin je valkuilen tegenkomt die je 

moet zien te ontwijken…waar je op kruispunten terechtkomt en je het erop moet wagen een 

bepaalde weg in te slaan…de wereld waarin je mondig moet zijn en onontkoombaar ook 

zondig zult zijn… 

 

En dan maak je mooie en lelijke dingen mee…verdrietige en blije dingen…je wordt verliefd 

en onweerstaanbaar aangetrokken door die ander…of je krijgt de baan van je dromen…of 

juist niet…er is veel onvoorspelbaar en onvoorstelbaar, maar je moet onderweg blijven in je 

leven… 

 

Als tiener trek je weg uit de basisschool en gaat op uittocht naar het voortgezet onderwijs… 

wat zal het brengen?...en je probeert in toenemende mate onder het gezag van je ouders uit te 

komen, want je wilt zelf je weg ontdekken...je moet een studie kiezen…misschien ga je op 

kamers…uittocht op nieuwe wegen… 

 

Maar uittocht is natuurlijk ook lang niet altijd een eigen keuze…als je ernstig ziek wordt, 

moet je misschien je baan opgeven en je leven heel anders inrichten…en als je je baan 

kwijtraakt, moet je misschien wel je huis verkopen en ergens anders gaan wonen… 

ingrijpende en ontwortelende gebeurtenissen… 
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En uiteindelijk eindigt ons leven hier op aarde met de definitieve uittocht…ieder mens wordt 

geboren èn ieder mens sterft een keer…en je zult dan alles wat je lief is moeten loslaten, hoe 

moeilijk en verdrietig ook… 

 

En nu heb ik het alleen nog maar bij persoonlijke voorbeelden gehouden… terwijl het 

natuurlijk ook een politiek thema is...elke hervorming betekent wegtrekken uit het vertrouwde 

en op weg gaan naar iets nieuws…de zogenaamde piekbelasters zullen op uittocht 

moeten…met alle onzekerheden die dat misschien voor hen meebrengt…En neem de grote 

vluchtelingenstromen… dat is noodgedwongen uittocht met politieke dilemma’s…Het kan 

dus haast niet anders of dat woord uittocht is een kernthema in ons bestaan… 

  

Maar, is dan de vraag: hoe doe je dat dan…het al of niet gedwongen wegtrekken uit je 

vertrouwde bestaan?...en welke roep volg je dan?...en zie je in de wirwar van wegen in deze 

wereld ook een bestemming voor je?...jouw bestemming als mens… 

 

Kijk, bij dat soort vragen gaan de bijbelverhalen meedoen… want wat kenmerkend is voor 

bijbelverhalen is dat er ergens onverwacht een Stem klinkt in een mensenleven…een Stem 

met een hoofdletter…de Enige, de God van Israël, meldt zich…en Hij roept je weg uit je 

vertrouwde bestaan…zelfs uit je religieuze vanzelfsprekendheden... 

 

U weet denk ik wel dat er een joodse midrasj is die vertelt dat Abram, voordat hij wegtrekt, 

alle godenbeelden van zijn vader stukslaat…hij gelooft er niet meer in…je zou kunnen zeggen 

dat Abram op dat moment atheïst wordt in de visie van zijn naaste omgeving…hij wordt een 

atheïst die gelooft…een mens zonder godsbeelden, die alleen nog maar vertrouwt op die ene 

Stem die hem roept… 

 

En wat die Stem zegt, is van een grote radicaliteit…ga weg uit je land…uit je geboortetent… 

uit het huis van je vader…dat was in die tijd een soort verraad… als eerstgeboren zoon hoor je 

je vader op te volgen en de familietraditie voort te zetten…maar Gods roep staat nog wel eens 

haaks op onze normen en waarden… Gods weg is nog wel eens abnormaal radicaal… 

 

En juist die radicaliteit wil die vraag in ons oproepen: naar welke stem luister ik in mijn 

leven?...wat is mijn bestemming?...waar vertrouw ik op?...welke roep volg ik?... 

 

Bij Abram wordt duidelijk dat geloven neerkomt op vertrouwen…dat geloven neerkomt op 

het wagen met het woord van God…geloven is je laten leiden door de belofte…de belofte dat 

er hoe dan ook toekomst zal zijn…geloven is eigenlijk jezelf uitleveren…ik bedoel: je ziet 

nog niks, er is geen enkel bewijs… maar toch ga je…je waagt het erop…ook omdat er diep in 

je het besef is ontwaakt dat die roep van God je onweerstaanbaar trekt naar het goede leven, 

hoeveel hobbels je misschien ook nog moet nemen…  

 

Je ziet zo’n hobbel sterk naar voren komen bij Abram en Saraï …want we horen over allerlei 

verwekkingen en geboortes, maar juist bij Abram en Saraï niet… geen verwekkingen, geen 

geboorte…zij blijven kinderloos…en dan roept de Enige juist Abram met de belofte ‘Ik zal je 

tot een groot volk maken’… 

 

Tja, je moet het maar geloven…maar Abram hoort die roep en hij kan er geen weerstand aan 

bieden…hij gaat op uittocht, neemt zijn vrouw Saraï en zijn neef Lot mee…en al zijn 

vee…hij volgt de roep zonder te weten waar hij precies uitkomt…Hij waagt het erop om te 
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vertrouwen op die onverwachte en ongedachte belofte…op die toekomst die zo 

onwaarschijnlijk lijkt… 

 

Ja, wij krijgen vanmorgen wel een geloofslesje…want misschien wil je wel aannemen dat 

God bestaat en dat Jezus de Zoon van God is, enzovoorts…(dat gelooft de duivel ook, zeggen 

ze wel eens), maar als ik die uittocht-thematiek goed begrijp en het woord ‘roeping’ dat 

daarbij hoort goed inschat, dan heeft écht geloven vooral te maken met gehoor geven aan de 

Stem van God…je toevertrouwen aan zijn weg…jezelf uitleveren aan de toekomst die Hij 

voor je in petto heeft…vertrouwend dat die toekomst goed zal zijn en je diepste bestemming 

is… 

 

En dát vinden wij vaak moeilijk, denk ik…loslaten is meestal niet onze sterkste kant of 

wel?...De stem van God kan heel lastig zijn en ons leven storen…dat je moet wegtrekken uit 

je eigenwijsheid, uit je trots, uit je eigenbelang, uit je krampachtige zelfhandhaving…uit wat 

niet al…  

 

Maar: hoe hoor je die Stem dan?...Is dat een innerlijke stem, je intuïtie?...Dat je van binnen 

voelt welke kant je op moet?...In de joodse traditie wordt geopperd dat het Abrams nieren 

waren die hem tot dit inzicht brachten…en de nieren staan dan voor wat wij intuïtie 

noemen…of, zo zou je het ook kunnen zeggen: zijn hart gaf het hem in…hij volgde de roep 

van zijn hart…zo kan het gaan: dat je de stem van God in je hart hoort… 

 

Of is de stem van God vooral je geweten die vertelt wat goed is en wat niet?... Dat kan 

natuurlijk ook…dat je bij voorbaat al aanvoelt: nee, dit is niet goed… daarom weet je 

bijvoorbeeld ook zeker dat de moorddadige acties van Poetin niets met God te maken kunnen 

hebben…al denkt de Russische patriarch daar anders over…ja, soms is je geweten een goede 

raadgever: dat het bijv. niet goed is om met Baudet te geloven dat de wereld geregeerd wordt 

door reptielen…of dat de joden overal achter zitten (dat stompzinnige antisemitisme schijnt 

weer meer veld te winnen)… 

 

Maar - zo eerlijk moeten we ook zijn -: God spreekt lang niet altijd via onze intuïtie, want die 

kan ons ook op een dwaalspoor brengen…en soms moet je ook je geweten wantrouwen, want 

die lijkt soms teveel op het betwistbare oordeel van je vader en moeder van vroeger…  

 

Maar is Gods Stem dan te herkennen in wat je overkomt?...Geeft God, als je je baan verliest, 

je zo de kans om een nieuwe weg in te slaan bijvoorbeeld?...ook dat kun je niet uitsluiten… 

maar er zijn ook genoeg zinloze dingen die je kunnen overkomen en dan is opstandigheid juist 

het goede antwoord, zoals Jezus opstandig was tegenover ziekte, honger en dood… 

 

Gods Stem horen en verstaan is dus niet altijd zo gemakkelijk, laat staan 

vanzelfsprekend…zeker niet als die roep heel radicaal is zoals bij Abram… 

 

Daarom is het goed om in het spoor van Jezus te blijven…Jezus laat zien wat het is om vanuit 

roeping te leven…zijn leven is één grote uittocht uit de dood en de doodsheid…als Hij ziet 

dat de mensen zonder eten zitten, dan ervaart Hij de Stem van God en roept Hij zijn leerlingen 

om iets heel onvanzelfsprekends te doen…namelijk zeven broden te delen met vierduizend 

mensen… 

 

Dat is toch heel onvanzelfsprekend…wat zijn nu zeven broden bij 4000 mensen?...wat is dat 

voor een vreemd soort radicaliteit?...het is net zo onvanzelfsprekend als een giraf met 
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hoogtevrees of een zwarte ijsbeer…maar zijn leerlingen volgen die roep en ze delen van die 

zeven broden…en er is genoeg, nadat Jezus voor dat brood gedankt heeft… 

  

Want dat heeft natuurlijk alles met elkaar te maken: danken en delen…uit echte dank komt 

delen voort…goed om daar even bij stil te staan nu het a.s. woensdag dankdag is voor gewas 

en arbeid…danken hoort tot delen te leiden…straks wordt dat ook duidelijk aan de Herman-

cake (vriendschapsbrood) die u bij de koffie en de thee krijgt… 

  

Zo kunnen deze bijbelverhalen met behulp van Gods Geest die er doorheen waait, onze 

intuïtie scherpen, ons geweten ijken… ons helpen om te gaan met wat ons zomaar 

overkomt…we hebben Gods vleesgeworden Woord, Jezus Christus zelf, nodig…we kunnen 

niet zonder wat Hij zegt en doet om Gods roep te verstaan… 

 

Hij helpt ons al die stemmen te onderscheiden in deze wereld, zodat je het weer weet: die kant 

moet ik niet op en die kant wel…dit kan mijn persoonlijke uittocht zijn…en dan hoef je niet 

angstig te worden als je dat wat je vertrouwd is, moet loslaten…nee, dan kan er diep in je het 

vertrouwen ontstaan om een onbekende weg te gaan…en dat dankend te doen… 

 

‘Dat wij onszelf gewonnen geven / aan het bevrijdende bestaan, aan wat ons uitdaagt om te 

leven. Dat wij de stille roep verstaan…Dat wat wij hebben ons niet gijzelt, dat wij van elke 

dwang bevrijd naar onbekende plaatsen reizen. Dat Gij ons onderkomen zijt.’ (Lied 816:1,4)  

Amen.  


