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Zondag 3 juli 2022 

derde van de zomer 

 
Gebed van de zondag = lied: ‘Gij wacht op ons’: lied 
328 
 
Lezing uit het eerste testament: Jesaja 66,10-14 
Lied: ‘Zoals een moeder zorgt’: lied 811 
 
Evangelielezing: Lukas 10,1-20 
Lied: ‘Wil je opstaan en mij volgen?’ 
(t. John Bell en Graham Maule, m. Schotse 
volksmelodie, vert. Gert Landman; Iona 40) 
 
Overweging 
 
Naar buiten met dat verhaal? 
Onder die kop schreef ik een stukje tekst in de 
Rondom van juni. Het ging over een begrip dat we 
lastig vinden: evangeliseren. We weten niet goed 
wat we daarmee aan moeten. De straat op? 
Mensen op de markt over de God van de bijbel 
vertellen? Zielen winnen voor Jezus? We zien het 
onszelf niet doen. 
Maar we hebben wel een goed verhaal, toch? 
Anders waren we hier nu vanmorgen niet – live of 
online. 
  
Ja, we hebben een goed verhaal. Je kunt het horen 
in de woorden van Jesaja. In een tobberige en 
zorgelijke situatie ziet hij uitzicht. Terwijl er 
spanningen zijn, vindt hij de troost van Gods liefde. 
‘Zoals een moeder zorgt voor kinderen, haar 
toevertrouwd, en waarborgt dat zij leven, zó werkt 
een god van liefde…’ Een God die groter is dan 
mijn getob. Een God die mijn moeizame 
worstelingen met milde ogen aanziet en me er niet 
om veroordeelt. Een God die me op de heup 
draagt, mij wiegt in haar schoot, wanneer ik even 
niet op eigen benen kan staan... 
 
We hebben een goed verhaal. Hoe lastig we het 
ook mogen vinden om dat verhaal goed onder 
woorden te brengen – het ís er. En het is groter 
dan onszelf. Als wij er niet meer zijn, zal het 
verhaal nog steeds de ronde doen. 
 
Maar hóe dan? En wat wordt er precies van ons 

gevraagd? 
Tweeënzeventig mensen worden door Jezus 
eropuit gezonden. Sommige oude handschriften 
hebben het over zeventig. Het is het symbolische 
getal van alle volken van de wereld. De hele wereld 
gaat op pad, zeg maar. Ik vind het een heel mooie 
gedachte. Jezus stuurt niet vertrouwelingen erop 
uit om alle zeventig volken van de aarde te 
bereiken, nee: hij stuurt alle volken zélf eropuit. 
Zou hij daarmee niet zeggen dat de goddelijke 
vonk in iedere mens aanwezig is? Of je nu jood 
bent of christen, hindoe of boeddhist, sikh of 
moslim of van welke achtergrond of geloof ook 
maar? 
 
Hij zendt die zeventig eropuit. 
Als de goddelijke vonk in iedere mens aanwezig is – 
wat gaan die zeventig dan doen? Wat vraagt Jezus 
aan hen, wat is de opdracht? 
Het antwoord op die vraag komt later. Eerst zegt 
hij hóe ze op weg moeten gaan.   
‘Bedenk wel,’ zegt hij, ‘ik zend jullie als lammeren 
onder de wolven. Neem geen geldbuidel, geen 
reistas en geen sandalen mee…’ 
Een beeld voor op weg gaan in kwetsbaarheid. Je 
komt niet vanuit een sterke positie bij iemand aan. 
Je komt niet bij een ander om hoog van de toren te 
blazen. Je stelt je kwetsbaar en ontvangend op. 
Luisterend, niet sprekend. Open voor wat de ander 
je biedt en vertelt. Dát is de houding die Jezus 
vraagt. 
 
Dan volgen er meer aanwijzingen. 
‘Groet onderweg niemand!’ Maar is dat niet 
onaardig? 
Nee, dit is niet als onaardigheid bedoeld. Eerder als 
aanbeveling van concentratie. Laat je niet afleiden. 
Neem je opdracht serieus. Heb aandacht voor 
degene naar wie je op weg bent. Verdun die 
aandacht niet. 
‘Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: 
‘Vrede voor dit huis!’’ 
Wens de mensen vrede toe, als je ergens 
binnengaat. Vrede wensen, vrede brengen: dat is 
eigenlijk alles; dat is de kern van de goede 
boodschap. 
Binnengaan bij mensen, dat is: ze leren kennen. 
Ontdekken wie ze zijn. Open staan voor hoe ze 
leven – of ze nu ‘heiden’ zijn of gelovig, moslim of 
hindoe, sikh of humanist. Naar hen luisteren en 
van hen leren. ‘Eet en drink wat men je aanbiedt,’ 
zegt Jezus ook nog. Laat spijswetten voor wat ze 
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zijn. Pas je aan. En niet omgekeerd: de ander hoeft 
zich niet aan te passen bij jou. Je bent daar niet om 
met je boodschap over hen heen walsen. 
‘Blijf in dat huis,’ zegt Jezus, ‘ga niet van het ene 
huis naar het andere.’ En later zegt hij ook: 
‘Verheug je er niet over dat de geesten zich aan 
jullie onderwerpen, maar verheug je omdat jullie 
naam in de hemel opgetekend is.’ Het gaat er niet 
om dat je zoveel mogelijk mensen bereikt. Dit is 
geen wedstrijd en het gaat niet om de winst. Je 
krijgt geen grotere bonus naarmate je meer succes 
boekt. Want dat is niet belangrijk. Belangrijk is dat 
jouw naam een plek heeft in de hemel. Dat God 
jou, kind, in de armen neemt – zoals Jesaja schrijft. 
 
En verder? 
Ze mogen zieken genezen. Aankondigen dat Gods 
heerschappij dichtbij is. En tot hun eigen verrassing 
hebben demonen dan niets meer in te brengen. 
Het is alsof Lukas hier met zijn verhaal zeggen wil: 
wanneer jij komt met vrede, vormt alles zich om 
naar God. Naar liefde. 
Die vredewens is dan ook niet zomaar een 
hoffelijke groet. Die vrede is Gods toekomst. Die 
vrede is woord en daad tegelijk. Waar die wordt 
afgewezen, gaat het dan ook fout. Jezus noemt als 
voorbeeld Sodom. En geeft daarmee een contrast 
aan. Waar wordt afgewezen wat tot vrede leidt, 
werken mensen aan hun eigen ondergang. 
 
Als we kijken waar het hier om gaat, wat is dat 
dan? 
Zeventig mensen worden eropuit gestuurd. Met 
andere woorden: alle mensen van deze wereld. 
Om in alle kwetsbaarheid, en zonder zichzelf groot 
te maken, overal waar ze komen vrede te brengen. 
Dat is het dus. 
Geen woord over mensen winnen voor Jezus. Of 
mensen op de markt over de bijbel vertellen. Er 
wordt vrede gebracht in woord en daad. 
Want luisteren en ontvangen, daar gaat het om. 
Daartoe word je op weg gestuurd: om te 
ontvangen. Om er met open handen en hart en 
met aandacht voor een ander zijn. En daarin te 
laten zien: het koninkrijk van God heeft jullie 
bereikt. 
 
Enkele weken geleden deden drie jongeren van de 
Christelijke Hogeschool Ede hier een onderzoekje. 
Marco Kruijsbergen, onze stagiair, was één van 
hen. Ze vroegen aan kerkgangers hoe ze het 
christelijk geloof delen met hun kinderen en 

kleinkinderen. Voor velen is dat niet eenvoudig. 
Vaak kiezen kinderen een andere weg. Noemen 
zich niet meer ‘gelovig’. Of hebben niks meer met 
het christendom. 
De antwoorden waren divers. Er werd over mooie 
en intense gesprekken verteld. Momenten van 
echt contact was over wat ertoe doet in het leven. 
En er werd over hobbels en moeiten verteld. Die 
laatste hadden verschillende oorzaken. 
Sommige kinderen gaan meteen in de afweer bij 
het horen van een woord als ‘bijbel’ of ‘bidden’. 
Sommige ouders nemen dat zichzelf kwalijk. Wat 
heb ik verkeerd gedaan? Was ik vroeger misschien 
te streng? 
Soms lopen ouders en kinderen ertegenaan dat ze 
verschillend naar het leven kijken. Ze worden het 
niet eens. 
Sommige ouders weten niet meer wat ze hun 
kinderen moeten vertellen over hun geloof. Wat 
geloof ik zélf eigenlijk? Ik weet het niet… en praat 
er daarom maar liever niet over. 
 
Het waren vragen die mogelijk een ongemakkelijk 
gevoel opriepen: zou ik misschien méér moeten 
zeggen? Meer moeten preken en zeggen hoe het 
moet? Het christelijk geloof meer moeten 
overdragen? 
Het verhaal van Lukas werpt een heel ander licht 
over deze gedachten. Het verhaal vertelt dat óók al 
die kinderen en kleinkinderen, die het christelijk 
geloof vaarwel hebben gezegd, op hun beurt op 
pad zijn gestuurd. Ook zij horen bij de 70 volken 
van de wereld. Het verhaal vertelt waar het bij die 
zending om gaat: om vanuit kwetsbaarheid en 
openheid, bescheidenheid en ontvankelijkheid je 
aandacht schenken aan de ander. 
Jezus zegt niet dat kinderen of kleinkinderen mee 
naar de kerk moeten komen. Hij zegt niet dat ze 
hem als enige zaligmakende weg naar God moeten 
omarmen. Hij zegt enkel: spreek vrede; breng 
vrede. 
En is dát niet het goede verhaal dat we koesteren? 
Dát is ook het licht van Jesaja. Van het half volle 
glas in moeilijke omstandigheden. Van een 
troostende God die groter is dan ons getob, die je 
op de heup draagt en wiegt in haar schoot.  
Een goed verhaal om te koesteren. Een lichtheid 
om te omarmen. 
 
Muziek 
 
Lied: vers 4 en 5 van ‘wil je opstaan en mij volgen?’ 


