
“Dus moet een van de mannen, die tot ons gezelschap behoorden gedurende de tijd 
dat de Heer Jezus onder ons verkeerde, vanaf het doopsel van Johannes tot de dag 

waarop Hij van ons werd weggenomen, met ons een getuige worden van zijn 
verrijzenis.” 

Handelingen 1,15-17.20-26 
Psalm: 113 (112) 
Evangelie volgens Johannes 15,9-17 

Feest van de Heilige Apostel Mattias 

Wij vieren vandaag het feest van de apostel Mattias, de apostel die gekozen werd door de 
leerlingen om de plaats in te nemen van de apostel Judas die een verrader werd.


De wijze waarop de leerlingen de apostel Mattias hebben gekozen heeft me altijd 
aangesproken. Zij stelden als voorwaarde om iemand te kiezen dat hij getuige moest 
worden van de verrijzenis van Jezus, en om getuige te kunnen zijn moest de kandidaat 
aan deze voorwaarde voldoen: 


“Een ander neme zijn ambt over. Dus moet een van de mannen, die tot ons gezelschap 
behoorden gedurende de tijd dat de Heer Jezus onder ons verkeerde, vanaf het doopsel 
van Johannes tot de dag waarop Hij van ons werd weggenomen, met ons een getuige 
worden van zijn verrijzenis.” 

De kandidaat moest Jezus goed gekend hebben, vanaf het doopsel tot de dag van zijn 
Hemelvaart. Dit was onmisbaar om te kunnen getuigen van zijn verrijzenis.


Ik denk dat dit ook voor ons onmisbaar is om van Jezus te kunnen getuigen, want dat is 
ook onze roeping. En daarom meteen de vraag aan mijzelf en ieder van ons: Kunnen wij 
getuigen van zijn verrijzenis in ons leven? Kennen wij Hem goed genoeg om zijn 
apostelen te zijn? Ik geloof dat deze ervaring onmisbaar is voor onze roeping als 
gedoopten.


Vervolgens vroegen de apostelen in gebed aan God om de persoon aan te wijzen die Hij 
gekozen had: “Men stelde er twee voor: Jozef, ook Barsabbas geheten, bijgenaamd 
Justus, en Mattias. Toen baden zij als volgt: Gij, Heer, die aller harten kent, wijs degene 
aan, die Gij van deze twee hebt uitverkoren om de plaats te bezetten in dit dienstwerk en 
apostelambt.” 

De apostelen hebben dus niet zelf een opvolger voor Judas gekozen maar hebben God 
gevraagd om de persoon aan te wijzen die Hij gekozen had.


Ik hoop dat wij op een dag ditzelfde vertrouwen op God mogen hebben om God te laten  
zeggen en aanwijzen welke weg Hij voor ons leven heeft gekozen en wat het beste voor 
ons leven is, en dat wij ons laten leiden door zijn uitverkiezing. Amen



