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Uitleg en verkondiging n.a.v. Genesis 13:2-13 en Lucas 14:1,7-14  

(ds. Simon Dingemanse, 28 augustus 2022, Buurtkerk Noordwijk) 

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 

Hoeveel redenen je ook kunt hebben om naar de kerk te gaan, ik hoop en ik denk dat u en jij hier 

ook wel zullen komen om gevoed te worden... 

 

Gevoed door de goede boodschap van God...gevoed met het goede leven dat God bedoelt...het 

goede leven dat in de tora en in Jezus Christus handen en voeten krijgt… 

 

Ik geef toe dat de kerk wel eens zouteloos overkomt…of te bitter en te zuur…maar aan het 

bijbelse verhaal kan dat niet liggen…dat geeft pittige kost en ook al kan het ons soms eerst wat 

zwaar op de maag liggen, voedend is het wel… 

 

Misschien is het voor de kerk vandaag de dag wel een hoofdtaak om gezonde geestelijke 

voeding te bieden…gezonde geestelijke voeding naast de voortdurende stroom van indrukken 

die via onze ogen en oren bij ons hoofd en ons hart binnenkomt...waarbij waarschijnlijk ook 

lang niet alles even gezond is... 

 

Als je teveel eet, word je misselijk, maar als je ziet wat je per dag moet verstouwen aan alles wat 

op je afkomt in de krant, op televisie, via internet, op je werk, in je gezin, in gesprekken, in het 

gewoon maar om je heen kijken...hoeveel mensen krijgen het daarvan aan hun hart of aan hun 

maag of op hun zenuwen?... 

 

Vanmorgen gaat het in thora en evangelie over ons eten en drinken, maar dat krijgt dan ook 

meteen een geestelijke kant…we horen over Jezus die op sabbat mee aan tafel komt zitten om 

brood te eten...op sabbat, de wekelijkse bevrijdingsdag, en dan is de maaltijd ook altijd extra 

feestelijk… 

 

En als Jezus mee aanzit aan de maaltijd, dan verandert die maaltijd van karakter...dan wordt die 

maaltijd opeens een gelijkenis van het Koninkrijk van God...als Jezus mee komt eten, dan blijft 

het niet bij brood alleen, nee, dan krijg je het nodige óp je brood... 

  

En vanmorgen is dat een gelijkenis over het grote bruiloftsfeest, waarbij Jezus zelf de bruidegom 

is...En dat voelt voor veel hoge geestelijken aan tafel als een hete aardappel, die in de keel blijft 

steken...hoestend en kuchend en puffend vallen ze bijna van hun stoel...dat krijg je als je jezelf 

teveel opschept, zodat een ander al gauw tekortkomt... 

 

Je ziet het voor je, hè...in onze tijd is dat ook nog vaak zo...de meest aanzienlijke komt bij het 

diner het laatste binnen...en zo kan iedereen dan zien hoe hij naar de eerste plaats geleid 

wordt...maar dat bedoelt Jezus nou precies niet met zijn woord dat de laatsten de eersten zullen 

zijn... 

 

Het gaat Jezus natuurlijk niet om het trucje waarmee je via zogenaamde bescheidenheid toch de 

eerste plaats weet te bemachtigen...zoals ik dat zelf wel eens heb gedaan toen ik thuis de 

gehaktballen moest verdelen…ik gaf keurig eerst de anderen een gehaktbal en de laatste was dan 

voor mezelf, maar ik zorgde er wel voor dat dat ook meteen de grootste was… 

 

Nee, door dat soort trucjes prikt Jezus heen…het gaat Hem immers om de maaltijd als teken van 

Gods Koninkrijk...en aan die maaltijd is ieder mens evenveel waard en komt juist de minst 
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gewaardeerde, de uitgerangeerde, op de eerste plaats...bij Jezus wordt de wereld omgekeerd… 

Michel van der Plas heeft daar eens een mooi lied over geschreven: 

 

Wat is dat met die man uit Nazareth? 

Het gaat bij hem zo anders allemaal. 

Hij zegt: de laatste wordt het eerst gered, 

Wat is dat voor een wereldvreemd verhaal? 

 

De bovenste wordt onderaan gezet. 

Het gaat bij hem zo anders allemaal. 

De brave burger vist achter het net, 

de rover aan de schandpaal vindt de graal. 

 

De tollenaar, de moordenaar, de slet, 

Hij laat ze tronen in de opperzaal. 

Wat moet dat met die man uit Nazareth, 

Hij roept maar wat, het is een grof schandaal. 

 

De nette jongeman krijgt op zijn vet. 

Wat zegt hij toch, wat is dat voor een taal? 

Het wordt hier revolutie tot en met 

en onvoorspelbaar anders allemaal. 

 

Wat keert hij om, die man uit Nazareth? 

De lammen dansen, dat is abnormaal, 

de armen krijgen alles bij zijn wet, 

hij weegt de dingen op zijn eigen schaal. 

 

Het is het ideaal van een pamflet, 

het is van elders, het is niet legaal. 

Daar is hij weer, die man uit Nazareth 

en het moet anders, anders allemaal. 

 

Daarom is het goed onszelf telkens weer af te vragen: Waaraan ontleen ik mijn 

eigenwaarde?...Aan wat ik allemaal gepresteerd heb in mijn leven?...of aan mijn afkomst?...mijn 

kennis of talenten?... of aan de kringen waarin ik verkeer?...of het salaris dat ik verdien?...Dan 

moet ik oppassen geen opschepper te worden, die teveel voor zichzelf opschept, zodat anderen 

tekortkomen… 

 

Bij God telt dat allemaal niet...Gods liefde zet de zwakke en de kleine vooraan… voor God ben 

je waardevol in al je naaktheid en kwetsbaarheid...omdat God je liefheeft en je graag ziet als een 

mens naar zijn hart...als je je aanvaard weet door Enige, dan heb je het niet meer nodig om op de 

eerste plaats te loeren...Gods liefde is dan de eer van je leven geworden, niet waar?... 

  

Bij het verhaal over Abram en zijn neef Lot komt dat al mooi tot uitdrukking…je ziet het voor 

je: ze zijn allebei knap rijk geworden…allebei hebben ze een groot bedrijf dat veel ruimte nodig 

heeft…en ze beginnen elkaar te verdringen…het leven wordt een atletiekwedstrijd: wie is er als 

eerste bij de bron om zijn kudden te laten drinken?...en zo wordt die bron een bron van 

conflict… 
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Nu zou Abram met recht kunnen zeggen: Lot, opzij jij…ik heb jou meegenomen toen we gingen 

verhuizen en ik ben de oudste in de familie, dus ik heb de meeste rechten…de eerste plaats is 

voor mij, zoek jij maar iets anders… 

 

Maar dat doet hij niet…Abram is geen arrogante voordringer zoals je wel eens bij de kassa in de 

supermarkt ziet…nee, hij doet zelfs precies het tegenovergestelde: hij doet zelf een stap 

opzij...hij geeft Lot de eerste keus: ‘Lot, we moeten elkaar niet verdringen…kies jij maar eerst 

waar je wilt leven, dan zoek ik wel een andere plek… 

 

Wat is nu het leerzame verschil tussen Abram en Lot?...Dat is hun verschil in visie…het verschil 

in hoe je kijkt naar je omgeving en naar die ander naast je…Lot kijkt met de ogen van het 

eigenbelang, met ogen die zich haasten naar de eerste plaats…waar kan ik het meeste 

verdienen?...Ja, daar…in de buurt van Sodom met al die vruchtbare grond… 

 

En hij heeft geen oog voor al dat gesodomieter daar in Sodom…waar mensen geen boodschap 

aan elkaar hebben en elkaar het licht in de ogen niet gunnen…was ik maar nooit ‘zo dom’ 

geweest, denkt hij later in Sodom… 

 

Maar Abram kijkt met vertrouwen in God naar zijn omgeving en die ander naast zich…met een 

grenzeloos vertrouwen…hij wil leven met de belofte van God dat er toekomst is voor hem en 

zijn vrouw en hun nageslacht, ook al lijkt het er misschien nog helemaal niet op…wat zou je je 

haasten naar je eigenbelang als je weet dat Gods nabijheid de basis is van je bestaan…als je weet 

dat de Enige niet kijkt naar je succes, je verdiende geld of je hoge positie… 

 

Dat is de visie van Abram…die visie die hoort bij het visioen van het beloofde land…het 

beloofde land dat hij nog niet kon zien, maar dat God had beloofd…en Jezus die als zoon van 

Abraham natuurlijk helemaal thuis is in die rijke joodse bibliotheek vol wegwijzende verhalen 

voegt daar dus zijn eigen verzetsverhaal aan toe over de laatsten die de eersten zullen zijn…met 

een veelzeggende zaligspreking tot besluit:  

 

'Zalig ben je, wanneer je niet je vrienden of broers of familie of rijke buren aan je maaltijd 

uitnodigt, maar wanneer je bedelaars, misvormden, lammen en blinden uitnodigt...dan ben je 

zalig, gelukkig, omdat zij niets hebben om je terug te betalen'... 

 

Dat is geen verbod om een feestje met familie en vrienden te houden, maar weer zo’n gelijkenis 

van Gods Koninkrijk…met de bedoeling dat je in je dagelijkse leven tekenen van dat Rijk wilt 

oprichten… 

 

Als je tekenen van Gods Koninkrijk wilt oprichten, moet je uitbreken uit die gesloten kring van 

'voor wat, hoort wat'...van 'als ik dit krijg, krijg jij dat'...het profijtbeginsel proeft namelijk 

nergens naar in het royale leven dat God bedoelt…je maaltijd is pas echt koninklijk als je ook 

bereid bent ervan te delen met hen die niets hebben... 

 

Dan ben je voor God een gelukzalig mens...niet hoewel zij niets kunnen terugbetalen, maar 

omdat zij niets kunnen terugbetalen...want als je kunt geven aan hen die niets kunnen 

teruggeven, dan leef je pas werkelijk uit Gods genade...en dat leven is rechtvaardig leven…dat is 

opstandingsleven... 

 

En ja, wie verslikt zich dan niet in deze wereld waar zo heel veel mensen geen plaats aan tafel 

krijgen…ook in Nederland niet met de schrikbarende taferelen in Ter Apel en de protesten in 
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Albergen…het legt pijnlijk bloot dat wij, mensen, vaak veel te weinig diaconaal zijn, al kun je er 

natuurlijk best begrip voor hebben dat de bewoners van Albergen zich overvallen voelen… 

 

Maar hoe zit het eigenlijk in Noordwijk…heeft onze burgerlijke gemeente al aangeboden om te 

helpen de mensonwaardige toestand in Ter Apel op te lossen?...De Protestantse kerk in 

Nederland heeft bij monde van haar scriba alle gemeenten en mensen opgeroepen om mee te 

helpen…het gaat hier in de meeste gevallen immers om mensen uit bijvoorbeeld Syrië en 

Afghanistan…nou, ik weet niet of u daar zou willen wonen, met een moorddadige president als 

Assad en een onderdrukkend niets ontziend regime van de Taliban, ik niet… 

 

Nu wordt altijd afgeraden om als afzonderlijke burger getraumatiseerde mensen in huis te 

nemen, omdat je dan niet de goede hulp kunt bieden…nee, het moet een gezamenlijke zaak 

zijn...Misschien moeten wij daarom – als we de verhalen van vanmorgen serieus nemen - als 

protestantse wijkgemeente samen met de andere geloofsgemeenschappen bij de burgerlijke 

gemeente aandringen om stappen te zetten zoals die ook gezet zijn voor Oekraïense 

vluchtelingen…in Syrië is het immers net zo erg…en in Afghanistan ook…en misschien moeten 

wij als diaconale gemeente daar financieel bij willen helpen…dat er nog wat meer opvang kan 

komen…staan er nog gebouwen leeg bijvoorbeeld?...of is er een terrein in dit kuuroord waar 

noodlocaties kunnen worden neergezet?...Ik bedoel: dat het concreet kan worden dat mensen in 

nood bij ons in ons dorp aan tafel kunnen komen zitten… 

 

Ik hoop dat u vanmorgen mild en wel gevoed de nieuwe week ingaat, want weet u: je kunt hier 

in Noordwijk en omgeving her en der heel lekker eten, maar een betere spijskaart dan in Genesis 

13 en Lucas 14 vind je nergens. Amen.     


