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Zondag 14 juni 2020 

Eerste zondag na Trinitatis 

 
 

Evangelielezing: Matteüs 9,35 – 10,15 

 

Lied: ‘O waar wil je heengaan?’ (t. John Bell/Graham 

Maule, m. Amerikaanse volksmelodie, vert. René van 

Loenen; Iona 21) 

 

Overweging 

 

Wat inspireert je? Wat drijft je? Wat sterkt je? 

Jezus kijkt om zich heen en ziet de mensen aan. 

Uitgeput zien ze eruit. Hulpeloos. Ze raken hem. 

Kwetsbaar zijn ze. Verloren als schapen zonder 

herder.  

Hij kijkt zijn twaalf naaste vrienden aan. Wat voor 

mensen zijn zij? Een samengeraapt groepje. 

Geharde vissers, een tollenaar, een zeloot of twee. 

Later blijkt één van de twaalf een verrader, een 

ander een twijfelaar. Doorsneemensen. Geen 

uitblinkers. 

 

Zo zijn wij, mensen. We doen ons best, we hopen 

een beetje zinvol te leven. Maar horen ook bij die 

schapen. Soms zijn we uitgeput en verloren. En we 

horen bij die leerlingen. Mensen met beperkingen. 

Die vaak het goede willen, maar het niet altijd doen. 

En toch – zo zal het koninkrijk van God er zijn. Door 

mensen als wij. Wij zijn de mensen met wie God te 

maken heeft. Te maken wíl hebben. De twaalf 

leerlingen zijn degenen met wie Jezus het doet. Ze 

staan voor ieder van ons. 

 

‘De oogst is groot,’ zegt Jezus. Het lijkt zijn 

antwoord op de vraag: ‘wat drijft je? wat inspireert 

je?’ Er is zoveel moois. Er is zoveel wat goed is. Zien 

we het? Of zien we maar een klein deel ervan, en dan 

nog alleen als we ons best doen het te zien? ‘Er zijn 

weinig arbeiders,’ zegt Jezus. Want we zien die grote 

oogst niet altijd. Hoe vaak leven we er niet aan 

voorbij; beschouwen we wat we krijgen, als 

normaal. Zoals onze gezondheid. En zijn we boos als 

we ziek worden. Vanuit de gedachte: heb ik dit nou 

verdiend?!  

Veel van wat deel uitmaakt van ons dagelijkse leven, 

beschouwen we als vanzelfsprekend. Veel van wat 

ons toevalt, ervaren we als een recht. Terwijl de 

dingen niet zo vanzelfsprekend zijn. De wind die de 

bladeren aan de bomen laat bewegen. De zon die de 

aarde verwarmt. Dat we leven, ademen, voelen, 

denken. Is niet alles wat er is op deze wereld 

bijzonder? Kijk naar de onafzienbare ruimte van het 

heelal. Zover als wij kunnen kijken, is alles om ons 

heen dood. Alleen deze aarde, die niet. Die heeft 

een dampkring, warmte, licht, leven. 

 

‘De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders,’ 

zegt Jezus. ‘Vraag dus de eigenaar van de oogst of 

hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te 

halen.’ God, laten er mensen zijn die de rijkdom 

zien. Mensen die anderen gevoelig weten te maken 

voor die rijkdom. 

Opvallend vind ik dat Jezus het hier niet bij laat. Hij 

legt niet zijn verlangen neer op Gods bord en gaat 

dan zelf achterover leunen. Zijn gebed is geen 

verlanglijstje. Een gebed wordt immers niet 

verhoord door een miraculeuze ingreep van boven. 

Een gebed wordt verhoord wanneer je jouw 

krachten bundelt met die van God. 

 

Jezus doet zelf iets: hij roept zijn twaalf leerlingen 

bijeen. En, staat er, hij ‘gaf hun de macht om 

onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en 

elke kwaal te genezen.’ Hij geeft hen mee wat hem 

inspireert en drijft. Zoals hij eerst zelf ‘iedere ziekte 

en elke kwaal’ genas, zo laat hij het nu zijn 

leerlingen doen. 

Wat doet hij nou precies…? 

Geeft hij hen een soort buitenaardse macht over 

geesten en ziekte en kwalen? Stuurt hij hen op reis 

als wonderdokters? 

Dat zou voor ons onnavolgbaar zijn. En dat is niet 

wat het evangelie ons wil vertellen: dat het volgen 

van Jezus een onmogelijkheid is. Daarom lijkt me 

dat het hier om iets anders gaat: Jezus leert zijn 



2 

 

leerlingen te zien met zíjn ogen en met zijn hart. 

Ogen die uitputting en hopeloosheid zien. Een hart 

dat daardoor volstroomt met mededogen. Ogen die 

de grote schoonheid zien van het leven. Een hart dat 

daardoor overloopt van liefde. 

 

En hij vraagt hen met die mildheid en die liefde op 

pad te gaan. Met oog voor de oogst: voor het goede 

dat er al is, zomaar. Voor wat ze ‘om niet’ hebben 

gekregen en door mogen geven. Een klein voorbeeld 

hiervan zie ik dichtbij, in de opbrengst van de 

collectes. We kunnen al vanaf half maart niet meer 

samenkomen in dit kerkgebouw. Maar de opbrengst 

van de collectes is nog hoger dan anders. 

 

En Jezus vraagt hen te letten op de gastvrijheid die 

ze tegenkomen onderweg. Focus daarop, zegt 

Jezus. Je hebt niet veel in handen. Geen goud of 

zilver of zelfs maar koper. Geen macht of gezag. 

Enkel open ogen en een open hart. Maar dat is alles 

wat nodig is. Daarmee zie je de ander. Daarmee leg 

je contact. 

Ruim 100 mensen hebben nu gereageerd op de 

vragen die Sienke ons stelde in de nieuwsbrief. 

Vragen met het oog op ons kerk zijn vanaf 1 juli. Het 

blijkt dit contact met elkaar te zijn dat iedereen het 

meeste mist. Het zal daarom dit contact zijn dat we 

hopen zoveel maar kan mogelijk te maken, wanneer 

we vanaf 5 juli met een kleine groep weer in dit 

kerkgebouw samen mogen komen. 

En als je geen gastvrijheid tegenkomt, zegt Jezus, 

schud dan het stof van je voeten: maak je niet boos, 

maar ga verder. Concentreer je op de plaatsen waar 

je wél gastvrijheid en ruimte en aandacht ervaart. En 

laat los wie je tegenzit. Ergernis slurpt alleen maar 

energie. Of, met woorden uit de spirituele traditie: 

het leidt niet ten leven, wanneer je je daarop richt. 

Daar word je maar wrokkig en ongelukkig van. Het 

scheelt: jij hoeft niet te oordelen over die ander. Dat 

oordelen, dat mag je aan God overlaten. 

 

 

Muziek 

 

Lied: ‘Ik ga waar Ik gaan kan’: vers 5 van ‘O waar wil je 

heengaan?’ 

 


