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“WELKE PARTIJ KIES JIJ?”
DOOR KLAAS DE BOER

Schriftlezing:
DEUTERONOMIUM 30 : 17 – 20
GENESIS 39 : 7 – 12
MARCUS 15 : 6 - 15

Ja, welke partij kies je? Nou, de tv is er vol van. En je ziet ze op de beeldbuis: Cohen die het dreigt te
maken en je ziet peilingen en je ziet prognoses. De partijen timmeren flink aan de weg. En het doel?
Zoveel mogelijk stemmen in de wacht te slepen. Kandidaten, partijen, verkiezingsprogramma’s,
beloftes, discussies. Ja, welke partij kies jij? Wat kies jij?
Kiezen doe je in feite je hele leven. Als je jong bent, kun je kiezen uit snoepjes die in een grote pot
zitten. En als je wat ouder wordt moet je je school kiezen. En later kies je een meisje of een jongen en
waar je wonen gaat, een huis of een beroep of waar je op vakantie naartoe gaat. Ook in het geloof moet
je kiezen. Welke weg ga je? Welke partij kies je? De Partij van het Leven? Voor wie kies je? Voor welke
God? Kiezen, dat is wat!

Daarom hebben we dat verhaal van Mozes uit de Bijbel gelezen. Mozes die het volk Israël aanspoort om
te kiezen. Kies dan voor het leven. Want er is een keus mogelijk tussen leven en dood. Kies dan toch
alsjeblieft voor het leven. God heeft voor jou gekozen.
Ja, ook in het dagelijks leven moet je iedere keer weer kiezen. Als je de tv aan hebt: welk programma
bekijk je? En wanneer doe je de tv uit? Soms lijkt die afstandsbediening zo ver weg. Welke partij, welke
weg kies jij?

“Daar hadden ze in de Bijbel geen last van,” zeiden ze tegen me. O nee? Het volk moest kiezen tussen
twee mannen: Jezus en Barabbas. Barabbas zat daar opgesloten in de diepste kerker. Een moordenaar
die wachtte op zijn berechting. Hij wist één ding zeker: mijn straf zal zeker de doodstraf zijn. Hij had
heel wat op zijn kerfstok. Er was een oproer geweest en en er waren Romeinen vermoord en Barabbas
was gegrepen. Hij was op heterdaad betrapt.
Pilatus dacht: laat het volk maar kiezen. Politiek betekent toch kiezen? Keuzes maken in je leven. Dan
krijgt een soldaat opdracht om Barabbas te halen. Pilatus denkt ook nog: ze zullen vast wel voor Jezus
kiezen. Dan zie je ze daar staan: Barabbas een moordenaar en Jezus de Heiland.

Twee zonen van de vader. Dat zegt die naam. Bar betekent zoon en abba: vader. Barabbas: zoon van de
vader. En Jezus? Zoon van de grote Vader. Wat een tegenstelling. De ene zoon een moordenaar, de
andere de Heiland. De ene zoon maakt dood en de andere maakt levend.
Er heerst daar onder het volk een geweldige spanning. Je ziet als het ware de leiders van het Sanhedrin
door de gemeente flitsen. “Kies toch voor Barabbas.” En je ziet ze daar staan: Barabbas en Jezus. Dan die

"Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot
getuigen; het leven en de dood stel ik u voor, de zegen

en de vloek...”

Deuteronomium 30 : 19a



schreeuw: “Laat Barabbas los!” Het volk kiest, jazeker, voor de zoon van de vader. Maar welke? De
moordenaar en niet de Grote.

Wij kiezen ook. Wat kies je nu: de smalle of de brede weg? Kies je het boze of het goede? Die vraag is
nog steeds actueel. Welke weg ga je? Ga je de weg van de haat of ga je de weg van de liefde? Ga je de
weg van het geweld of ga je de weg van de overgave. Ga je de weg van Barabbas of ga je de weg van
Jezus? Ze staan naast elkaar en ze staan er nog altijd: Jezus of Barabbas.
Dan klinkt het: “Wat moeten we dan met Jezus?”
Nu, die keus zal maken hoe het verder gaat met je leven. Die keus heeft alles te maken met wat je met
Jezus doet. Daarom die vraag vanmorgen: wie kies je? Kies je nu voor Barabbas of kies je voor Jezus, de
Zoon van de Vader met hoofdletters, die ook voor jou zorgen wil. Ken je die Zoon van de Vader? Als je
Hem niet kent, klinkt het later: “Ik heb jou nooit gekend…” Welke partij kies je? Barabbas of Jezus?

Lieve mensen, ik vind kiezen vreselijk moeilijk. En ik denk als ik de Bijbel erbij haal, dat het nog moei-
lijker wordt. Kijk maar eens naar die geschiedenis van Jozef. Die moest ook kiezen. Hij was daar aan het
hof van Potifar beland. En die vrouw van Potifar was een charmante, verlokkelijke vrouw. Egyptische
vrouwen zijn mooi. Bovendien wordt ze hem nog op een presenteerblaadje aangeboden. Ze vraagt het
zelf: “Kom maar bij me liggen. Niemand ziet het toch? Niemand weet het toch? Kan zomaar. Het is ons
geheim.” En dan? Jozef, je moet kiezen. Staande blijven is moeilijk.
Nu, over kiezen weet de Here Jezus mee te praten. Als hij door de Duivel verleid wordt daar op die berg
net buiten Jeruzalem, dan laat die Duivel Hem alle koninkrijken van de hele wereld zien. China en India
en Europa en Rome. En hij zegt: “Jezus, dat is allemaal voor Jou. Je hoeft niet aan het kruis. Straks
knielen de mensen wel voor Je.” Dan blijft Jezus staan. Hij zegt: “Weg Satan, achter Mij!” Hij
argumenteert niet, Hij kiest.

Verleidingen zijn soms flitsen: een stukje romantiek dat je wordt voorgeschoteld, een stukje hemel dat
je beloofd wordt. Maar uiteindelijk sta je helemaal alleen.
Nu zegt God vanmorgen: “Je moet kiezen. Je moet Mijn kind zijn dat opbloeit.” Je bent een Koningskind
dat Gods liefde leert kennen in al zijn volheid. Daarom die vraag vanmorgen: welke weg kies jij? Moeilijk,
maar het kan.

En dan denk je ook nog als je goed gekozen hebt dat je een beloning krijgt. Sommigen denken dat ze
een ridderorde krijgen of iets dergelijks. Denk je dat dat zo is? Kijk eens naar Jozef. Weet u wat zijn
beloning was? Dertien jaar in de gevangenis. Van zijn zeventiende tot zijn dertigste in de cel, zuchten
achter de tralies.
En wij? Misschien als we goed kiezen, dat we vroom gevonden worden, dat we antiek gevonden worden.
Maar het is de goede weg. Kijk maar naar Jezus. Hij heeft gekozen. Wij leven weer in de lijdenstijd en we
zien vanmorgen de Here Jezus weer in de beklaagdenbank. Flinke debatten hebben ze gevoerd: “Hij is
toch geen goede Leider.” Hij is veroordeeld. Wat moet je met Hem? Is dat nu de Koning der koningen?
“Wil je dat ik de Koning der Joden loslaat?”

"En ofschoon zij (de vrouw van Potifar) dag aan dag tot
Jozef sprak, voldeed hij niet aan haar wens bij haar te

gaan liggen en omgang met haar te hebben.”

Genesis 39 : 10



Jozef ging toch de gevangenis in? Maar ook hij werd koning en de redder van de mensen van de
Middellandse Zee.

Jazeker, kiezen. Gelukkig hij die kiest en goed kiest in het leven. Als je echt goed kiest, word je
gelukkig. Dan probeer je altijd aan God te denken. Dan vertrouw je op de Here, dan ben je sterk en ga je
die Boodschap van God doorgeven. Daarom die vraag vanmorgen midden in de lijdenstijd: Wat kies jij?
Welke partij kies jij?
Ik heb er deze week nog maar eens naar gekeken naar al die partijleiders. In alle verkiezingsprogram-
ma’s hebben ze het over de toekomst. “Ja, die is bij ons in goede handen.” En ze menen het ook nog. Ik
dacht bij mijzelf: ik wou dat ze wat meer bezig waren met die hemelse keus: de weg van de nieuwe
toekomst, de weg van de Here Jezus. Maar de peilingen van Jezus staan niet zo gunstig. Heel veel
Christusstemmers in Nederland hebben de kerk de rug toegekeerd. Die vertellen het niet meer aan
andere mensen. Die hebben de Partij van God achter zich gelaten en gezegd: “Wat moet ik daar nu
mee?”

Ja, kun je dan nog wel op een partij stemmen? Ik vroeg het deze week aan Eta. Ja, kun je nog wel stem-
men? Dan zie je Balkenende: CDA. Nou, best. Gaan we de letters even veranderen: CDA: Christenen
Doen Anders. Dat is een goeie, hè? Die houden we erin. Kijk maar naar Jozef. Christenen doen anders,
die leven anders: die leven met Hem, die laten het zien.
“Nee,” zegt Cohen, “PvdA is de beste.” Gaan we die A veranderen in H: PvdH: Partij van de Heer, Partij
van de Heilige Geest, Partij van de Hemel. En misschien dat dan de PvdD, de Partij voor de Dieren, de
Partij van de Dienaar wordt: Jezus.

Dan zie je op een gegeven moment dat je toch de weg van Jezus ziet, dat je Zijn kruisweg ziet en dat Hij
je vanmorgen vraagt: Ben je misschien nog zo’n zwevende kiezer? Je hebt nog niet gekozen? Je weet het
nog niet? Je hebt nog geen partij gekozen? Dan vraag ik u: hebt u dan al een zetel in die Raad van God?
Hebt u nu al een zetel in de Partij van de Heer? Hebt u uw stem op de Partij van de Heer uitgebracht? Dat
is zelfs een voorkeurszetel.

Als je nu kiest op de PvdH, de Partij van de Heer, vraag je: hoe kom ik nu bij die partij? Bij die partij kun
je komen door je hart aan Hem te geven en aan God te vragen: “Here God, U heeft voor mij gekozen en
nu mag ik zelf kiezen.” Dan krijg je er nog een stemadvies en een stemwijzer bij. En dan gaat het erom:
er zijn maar twee zetels te verdelen: de Dood of het Leven.
Nu zegt Mozes vanmorgen vanuit de Bijbel: “Kies dan toch voor het leven.” Die grote Koning heeft Zijn
leven er voor over gehad. Hij heeft Zijn leven gegeven. Betaald met bloed. En dat leven mag je in handen
krijgen.

Ja, de stembureaus in Nederland gaan om negen uur dicht. Maar het Stembureau van de Hemel, dat blijft
open.

"Pilatus antwoordde en zei wederom tot hen: Wat moet
ik doen met Hem, die gij de Koning der Joden noemt?”

Marcus 15 : 12

"… kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw
nageslacht.”

Deuteronomium 30 : 19b



Lieve mensen, je kunt nog kiezen: Dood of Leven. En de vraag is: wat kies je nu? Kies dan maar voor het
Leven. Dan zeg je alleen maar: “Halleluja, dank U wel!” En dan breng je de Here God de lof, de dank en
de aanbidding omdat Hij voor ons allen heeft gekozen. Amen.


