
 

 

Oecumenische Basisgroep                                                          4 januari 2015 
 
Inleiding Genesis 17, Verbond van de besnijdenis 
Thema: Verbondenheid.  
 
In Genesis 17 sluit God een verbond met Abraham.  
Uit alle mensen op aarde wordt Abraham (uit)gekozen. Waarom?  
Is hij zó bijzonder in Gods’ ogen?  
 
In Genesis is al eerder sprake van een verbond: gesloten na de zondvloed. 
Dit verbond wordt gesloten met de hele mensheid en bevat Gods’ belofte aan 
de mens: ‘Nooit meer zal Ik de aarde in haar geheel vernietigen. Ik stel mijn 
boog in de hemel als teken daarvan’. 
   
Het verbond met Abraham is ánders. Nu is er sprake van een keuze.  
Eén mens wordt uitgekozen, Abraham, uitverkoren boven anderen.  
 
Het derde verbond wordt gesloten bij de berg Sinaï, na het ontvangen van de 
Tora. Ook nu weer is er sprake van een keuze.  
Maar nu wordt een heel volk uitgekozen, Israël,  
uitverkoren boven andere volken. 
 
In later tijd is dit begrip ‘uitverkoren volk’ heel vaak verkeerd geïnterpreteerd. 
Uitverkiezing, uitverkorenheid is in de beleving van veel mensen irritant.  
Immers hoezo uitverkoren?  
Is Abraham of Israël soms beter dan de rest? Beter dan anderen? 
Dat Joden zichzelf zien als het Uitverkoren volk was in de Tweede 
wereldoorlog een excuus om hen te haten.  
 
Het Christendom beschouwde zichzelf als het nieuwe Uitverkoren volk. Jezus 
was Gods’ Uitverkorene bij uitstek, uitgekozen om voor de volken tot zegen te 
zijn. Daarom ging de Kerk zichzelf als de vervanger van Israël beschouwen. 
Dit gegeven heeft de relatie tussen Joden en Christenen onder spanning 
gezet. 
 
Toch valt over uitverkorenheid meer te zeggen.  
Uitverkorenheid geldt niet alleen die éne mens of dat éne volk,  
maar heel de mensheid.  
Let wel!!! 
Uitverkiezing maakt mensen niet superieur, niet hoger dan anderen, 
maar is een ethische opdracht.  
Ieder mens die de Tora, Gods’ leefregels, kent en wil volgen,  
is uitverkoren om deze te behoeden en te bewaren.  
Toen God op de Sinaï een verbond sloot met Israël  
kwam daar de opdracht bij: hoeder te zijn van de Tora.  



 

 

Het volk moest Gods’ woorden,  
dat geheel van ethische regels, de moraliteit,  
behoeden en bewaren.  
Een volk of een mens die wordt uitgekozen  
is niet superieur t.o.v. andere mensen.  
Hij krijgt alleen een grotere verantwoordelijkheid te dragen. 
  
Als voorbereidingsgroep hebben we vanwege gevoeligheden bij het woord 
uitverkiezing gekozen voor het thema Verbondenheid.  
Maar we zijn ons ervan bewust dat de verschillende aspecten van het begrip 
uitverkorenheid ook terugkomen in het woord verbondenheid. 
Verbondenheid met God betekent verbondenheid met jezelf, met de ander, 
met de wereld.  
Je verbonden voelen met God is nooit vrijblijvend,  
maar houdt een opdracht in.  
Telkens weer opnieuw wordt gevraagd ja of nee te zeggen tegen dat 
Verbond.  
Daarin kunnen we groeien als mens en in menselijkheid, 
En wordt ons leven vruchtbaar.  
Ja zeggen tegen het verbond  
is kiezen voor het leven en niet voor de dood.  
 
Eigenlijk draait alles om de vraag, aan ieder van ons persoonlijk gesteld:  
Durven wij uitverkoren te zijn? 
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