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Preek
Wat de beide lezingen van zo-even met elkaar verbindt is niet alleen het thema water, maar ook het
thema: verkiezing. Mozes werd uit het water getrokken en daarmee uitgekozen om zijn volk uit 
Egypte naar het beloofde land te leiden. En Paulus zegt met zoveel woorden dat wij in de doop 
worden uitgekozen om met Christus te sterven en weer op te staan. 

In deze tijd waarin eigen keuzes maken en de maakbaarheid van het leven hoog staan 
aangeschreven, is verkiezing, gekozen worden niet populair. Het straalt iets passiefs uit. We 
trekken liever zelf aan de touwtjes. 'Être, c'est se choisir' ('Zijn is zichzelf kiezen') zei Jean-Paul 
Sartre. Maar we zien ook dat hoe meer wij denken vrij te zijn om zelf onze keuzes te maken, hoe 
meer wij er achter komen dat die keuzevrijheid eigenlijk heel beperkt is. Dan stuiten we op die 
vreemde paradox dat wij alle vrijheid hebben om onze eigen wereld, ons eigen leven, ja onze 
identiteit, ons 'zijn' te kunnen vormgeven, maar we ervaren tegelijkertijd dat die keuzevrijheid ons 
ook opzadelt met een enorme verantwoordelijkheid, om niet te zeggen 'stress': nl. dat we voor ons 
geluk alleen maar kunnen terugvallen op onszelf. Die verantwoordelijkheid kan je zomaar te veel 
en te groot worden. Keuzestress heet dat dan, of in goed Nederlands: 'kiespijn'. Juist bij jonge 
mensen kan dat zwaar wegen: er is zoveel te kiezen, qua studie, qua werk, qua ontspanning. De 
hele wereld kan aan je voeten liggen, maar daardoor kan ze je ook boven het hoofd groeien.

Misschien is de werkelijke vraag dan ook niet: wat zal, kan, mag, wat moet ik kiezen, maar: 
waarop zal ik antwoorden? Welke vraag weegt voor mij het zwaarste? Het is als in een relatie: je 
kunt allerlei criteria kiezen waaraan de ander moet voldoen: lang, kort, muzikaal, sportief, 
spontaan, intelligent, maar wat je ook kiest: heel veel potentiële partners voldoen aan je criteria. 
Maar uiteindelijk besef je dat de ware niet degene is die jij kiest, maar dat in jezelf het inzicht 
groeit dat je al gekozen bent. En dat de vraag is: welk antwoord geef ik daarop.

Ik vermoed dat het zo ook met geloven gaat: het begint daarin met de ervaring van gekozen zijn. 
En dan wordt er van ons een antwoord verwacht. Bij Mozes wordt dat duidelijk aan zijn naam die 
aan het einde van zijn geboorteverhaal wordt onthuld. Mozes betekent in het Egyptisch simpelweg
'zoon van', maar de verteller geeft vanuit het Hebreeuws aan dat woord een veel diepere betekenis:
'ik heb hem uit het water getrokken'. Letterlijk staat er: 'hij zal trekken...' Daarin zit precies die 
dubbelheid: Mozes is gekozen, hij is uit het water getrokken én als antwoord daarop zal hij zijn 
volk uit het water trekken. Hij is gekozen en van hem wordt een antwoord verwacht. Wat zal hij 
gaan doen? Zijn uitverkiezing waarmaken of ontlopen? Een gered mens is geroepen om te redden,
en een bevrijd mens is geroepen om te bevrijden. En een mens die is opgestaan is geroepen om 
andere te helpen opstaan.

Je zou je kunnen afvragen of je daar ooit klaar voor bent, of dat niet ver buiten je vermogen ligt? 
Het is de menselijkheid van de bijbelse verhaaltraditie dat de verkozenen nooit de geloofshelden 
zijn, die wij hoogstens bij benadering zouden willen, laat staan: kunnen zijn, als je dat al zou 
willen. Maar dat zij mensen zijn en blijven van vlees en bloed met hun eigen aardigheden. Zij 
laten ook zien dat geloven niet een kwestie is van een bepaald niveau halen, een staat van kennis, 
kunde en geloofszekerheid, een graad van ethische perfectie hanteren, van aanleg of ervaring. Aan
geloven gaan geen voorwaarden vooraf, dan alleen het verlangen te geloven omdat je gekozen 
bent.

De schrijver Willem Jan Otten die zich op latere leeftijd liet dopen en zich verbond met de 
Christelijke traditie schreef daarover: 
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"Iets wat ik had gezocht
en al zoekende steeds maar had beschouwd als iets,
een object dat ik wie weet zou vinden,
bleek U te zijn. (...)
Het leek dan ook in niets op vinden.
'Het' is andersom.
Ík was de gezochte" (Zomerdagboek, 19-21)

Otten vergelijkt het met zijn ervaringen bij de geboorte van zijn kind. Het ouderschap was 
natuurlijk 'gezocht' door hem en zijn vrouw, zoals veel ouders het ouderschap met meer of minder 
moeite zoeken, maar, zo zegt hij, in werkelijkheid zocht het kind hen. Het was de schreeuw van de
baby die hem tot vader maakte en zijn vrouw tot moeder. 

Op een zelfde manier roept God een mens tot leven. Hij zei licht en het was er, hij zocht de mens 
en zij was er. En hij verkoos zijn zoon en die zei: 'Abba, Vader. Hij is de uitgekozene bij uitstek, 
volgens de Schriften. Nu betekent uitverkiezing in onze wereld vaak dat anderen dan niet 
uitverkoren zijn. Het is of-of. Van Staatsloterij tot staatshoofd, van beste voetballer tot grootste 
dirigent, de keuze voor de ene, betekent het afstrepen van de andere. Maar bij deze Zoon, als bij 
Mozes, gaat het niet om de verkiezing van de eenling. Het gaat om de verkiezing van de eersteling
in de hoop dat andere zullen volgen.

Gods keuze voor Jezus is een keuze voor alle mensen. Daarom laat ook Jezus zich dopen als één 
van zovelen. Hij had ook kunnen te zeggen tegen Johannes de Doper: laat dat dopen maar aan mij 
over, ik kies ze wel uit. Maar hij doet het precies andersom: Hij kiest niet, maar deelt zijn 
uitverkiezing met ons. Hij gaat, zoals Paulus dat zegt, kopje onder in het water en wij met hem. En
daarmee raak je iets van jezelf kwijt: die eindeloze dwang om jezelf maar te realiseren, 'op de 
kaart te zetten'. En je krijgt er een nieuw leven voor in de plaats. Niet exclusief, maar inclusief. Zo 
zal het Jezus' leven lang gaan: ieder mens hoort erbij: de verloren zoon én zijn broer; de farizeeër 
én de tollenaar, de werkers van het eerste en van het laatste uur. Juist ook degenen die wij niet 
gekozen zouden hebben gaan voorop in het Koninkrijk Gods. Dat is en blijft een vreemde 
gewaarwording en iets wat we telkens opnieuw moeten leren, ook, nee, juist als gedoopte mensen.
Maar aan dat leren gaat de geloofservaring vooraf dat we eerst zelf, net als de ander uitgekozen 
zijn om de liefde van God in ons leven te ervaren en door te geven. Precies daarom gedenkt wie 
gedoopt is juist deze nacht haar eigen doop.

Er is een oud verhaal uit de traditie van de Islam. De mysticus vroeg aan zijn leerlingen, waarin de
ware vroomheid bestond. En ze antwoordden: 'in het liefhebben van God'. Maar hij schudde zijn 
hoofd en antwoordde: Vroomheid is niet allereerst dat je zegt: 'Wij hebben God lief'. Je moet 
zeggen: 'Ik geloof vast dat God mij liefheeft' – en ik voeg er aan toe: en wij de ander zullen 
liefhebben. Wij zijn geen eenlingen, maar eerstelingen.
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NB! Wanneer u vaker inspiratie ontleent aan de preken en gebeden die klinken in de Kloosterkerk, stellen
wij u voor om een gift over te maken op NL 29 INGB 0000 0585 71 ten name van Stichting Kloosterkerk.

U steunt ons werk ermee!
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