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Gekozen! 
Bij de verkiezing van voorgangers, bestuur en doel van de extra maandcollecte 
Overweging  2 februari 2014 – Marc van de Giessen 
Lector: Liesbeth Broekhoff 

 
“...De Bijbelse en traditionele regels  

binnen de geloofsgemeenschap horen te functioneren  

als een gekozen omheining.  

De bedoeling van de regels is natuurlijk erin gelegen  

dat iedereen zijn vleugels kan uitslaan.  

Dat ieder gemeenschapslid haar horizon kan verbreden.  

Elke verwonde ziel mag hier de tijd en ruimte hebben  

om op kracht te komen ...” 

 
Eerste lezing: De niet gekozen omheining (tijdschrift voor geloof voor onderweg, 105) 

Tweede lezing:  Handelingen 1; 20b-26 

Derde lezing:  1 Timoteüs 3; 1-10 

 

Eerste lezing 
Tot zijn verrassing, zeg maar schrik, was de arend 

binnen een omheining terechtgekomen, zo klein 

dat hij zijn vleugels niet meer kon uitslaan.  

Het winterkoninkje had alles zien gebeuren en 

peinsde; ‘Altijd heb ik gehoord van de 

duizelingwekkende vlucht van de arend, maar nu 

zie ik dat hij niet kan wegvliegen uit deze kleine 

omheining’. 

‘Je hebt gelijk, vriend’, zei de arend, ‘om te 

kunnen vliegen moet je je vleugels kunnen 

uitslaan, maar tussen deze omheining- niet door 

mij gemaakt- ben ik machteloos.’ 

 

Overweging  

Herinner jij je nog op de lagere school, bij 

gymnastiek, het gevoel wanneer er teams werden 

samengesteld door 2 kinderen door hen om en om 

te laten kiezen? De ene keer mocht je kiezen en 

de andere keer hoopte je in het winnende team 

gekozen te worden.  Het was spannend om te 

kiezen en gekozen  te worden.  

Gelukkig was onze meester de scheidsrechter. De regels waren; Wees sportief, houd je aan de regels. Je 

mag niet schelden of slaan, door samen te werken bereik je meer dan alleen. Leer tegen je verlies te 

kunnen. Het gaat om het spel en niet om het winnen, hoewel sommige daar echt anders over denken. 
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Als ik nu terugkijk is het zelf kiezen van de spelers en samen spelregels toepassen een voorbereiding op 

volwassenen zijn in de maatschappij.  

Regels 

In de samenleving kennen we allerlei spelregels die gelden als een omheining. In het verkeer, bij sport 

en spel, op het werk en ook  in een geloofsgemeenschap. 

Tijdens de liturgievergadering bespraken we de zelfgekozen en opgelegde omheiningen. Regels 

moeten er zijn.  De bedoeling van de regels is maximale ruimte voor iedereen.  Bescherming van het 

individu. Duidelijkheid. Maar hoe zit het dan in huwelijken waar vrouwen verplicht gesluierd zijn of 

wanneer geestelijken ongedoopte kinderen niet in gewijde aarde begroeven? 

Bij regels gaat het erom dat je binnen de palissaden wandelt en barmhartig kijkt als ze overschreden 

worden. Want regels zijn een middel en nooit een doel. 

Paulus 

In de pastorale brieven van Paulus lees ik praktische aanwijzingen aan jonge geloofsgemeenschappen. 

Hij moedigt aan de opzieners en diakenen, zeg maar de woord- en daadverkondigers,  onberispelijke 

mannen moeten zijn ; Fatsoenlijke en beschaafde mensen. 

Kunnen wij nog iets met regels van 2.000 jaar geleden uit in een andere sociaal culturele context? Bij 

een poging om ons stemformulier te vergelijken met de pastorale brief kwam er een goed gesprek op 

gang. Er staat niet dat je gedoopt hoeft te zijn, merkte iemand op, maar wel dat je een goede leraar 

moet zijn.  Waar staat dat je geroepen en gekozen moet zijn? 

Handelingen 

We lazen net de verkiezing van de opvolger van Judas Iskariot uit het boek de Handelingen der 

apostelen. Ik las dat er een discussie was tussen de leerlingen wie de meest geschikte kandidaat was en 

zij kozen met een meerderheid van stemmen uiteindelijk voor Mattias. Maar na wat studie bleek deze 

aanname maar gedeeltelijk waar; zij wierpen het lot. 

Het lot werpen bleek in de Joods Bijbelse traditie een heilig ritueel te zijn om Gods wil te achterhalen. 

Na gebed doen zij een beroep op God. Zowel het verdelen van erfdelen en land ging via lot. Vandaar dat 

gokken verboden was omdat dit een ontheiliging en een belediging aan God zou zijn. 

De kerngroep van Jezus’ leerlingen kozen uit twee mannen Justus en Matthias. Zij wilden iemand die 

van de oorsprong kennis had. Blijkbaar bestond er een verlangen om Gods hand te ervaring in de keuze, 

en die zagen zij in het lot. 

Gods hand zien in democratie 

In het kerkelijk ambt bestaat er roeping en gekozen zijn. In de protestante traditie geldt dat de stem van 

de mensen, de stem van God is. Bij de Katholieken is de stem van de gemeenschap niet voldoende, de 

bisschop bepaalt uiteindelijk of de kandidaat geschikt is. En dan zijn leven lang. 

Democratie lijkt in deze tijd de meest aangewezen manier is om voorgangers te kiezen. De gedachten is 

gebaseerd op; Vox populi, vox dei. Het is Gods stem die in de stem van de mensen klinkt. Daar valt wat 

van af te dingen als je hedendaags populisme hoort en ziet hoe jonge democratieën functioneren. Maar 

laten we in ieder geval proberen als geloofsgemeenschap om elkaars stem te horen en te verstaan. Daar 

hebben wij in de Duif voor gekozen. 

Vleugels uitslaan 

In het verhaal van de arend wordt zichtbaar dat -de niet gekozen omheining -vleugellam maakte. Hij 

kon zijn vleugels niet uitslaan waardoor die zijn horizon niet kon verbreden. Deze fabel roept allerlei 

beelden bij mij op; Ik zie hoogbegaafde kinderen op gewone scholen niet uit de verf komen, ik zie mijn 
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vrienden die in ontwikkelingswerk afgeremd zijn door het beleid van fondsen zodat zij onmogelijk het 

goede kunnen doen. Ik zie bejaarden die als kleuter worden behandeld. Ik zie vrouwen in kerken die 

zich alleen ter meerdere glorie van mannen kunnen inzetten. 

De keuze voor deze lezing van Paulus en Handelingen is met opzet gemaakt. De Bijbelse en traditionele 

regels binnen de geloofsgemeenschap horen te functioneren als een gekozen omheining. De bedoeling 

van de regels is natuurlijk gelegen dat iedereen zijn vleugels kan uitslaan. Dat ieder gemeenschapslid 

haar horizon kan verbreden. Elke verwonde ziel mag hier de tijd en ruimte hebben om op kracht te 

komen.  

Gekozen om vrijheid 

Ieder lid in de Duif heeft een stem en mag meedoen. En net als vroeger bij gymnastiek kan iedereen 

kiezen of gekozen worden. Dat zijn de spelregels. Volgens mij verbinden we elkaar elke week aan het 

visioen van een wereld waar brood, liefde en recht is voor iedereen. En onze wens is dat ieder  mens tot 

zijn recht komt, zich bemind weet en mag zijn zoals die door God bedoeld is.  Daartoe zijn we geroepen; 

in het bestuur, als voorganger of welke plek dan ook. Als je maar je vleugels kan uitslaan en deze 

wereld op jouw manier wat kleur en warmte kan geven.  

Waar je ook voor kiest of gekozen mag worden!  

Moge het zo zijn. 


