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Zondag 21 juni 2020 

Eerste zondag van de zomer 

 
Evangelielezing: Matteüs 10,16-33 
16Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de 

wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang, maar 

behoud de onschuld van een duif. 17Pas op voor de 

mensen, want ze zullen je voor het gerecht brengen 

en je geselen in hun synagogen. 18Jullie zullen 

omwille van mij worden voorgeleid aan gouverneurs 

en koningen, en een getuigenis moeten afleggen ten 

overstaan van hen en de heidenen. 19Wanneer ze je 

uitleveren, vraag je dan niet bezorgd af hoe je moet 

spreken of wat je moet zeggen. Want wat je moet 

zeggen, zal je op dat moment worden ingegeven. 
20Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken, het 

is de Geest van jullie Vader die in jullie spreekt. 21De 

ene broer zal de andere uitleveren om hem te laten 

doden, en vaders zullen hetzelfde doen met hun 

kinderen, en kinderen zullen zich tegen hun ouders 

keren en hen laten terechtstellen. 22Jullie zullen door 

iedereen worden gehaat omwille van mijn naam; 

maar wie standhoudt tot het einde zal worden gered. 
23Wanneer ze jullie vervolgen in de ene stad, vlucht 

dan naar de volgende. Ik verzeker jullie: voor je in 

elke stad van Israël bent geweest, zal de 

Mensenzoon gekomen zijn. 
24Een leerling staat niet boven zijn leermeester en 

een slaaf niet boven zijn heer. 25Een leerling moet er 

genoegen mee nemen te worden als zijn 

leermeester, en de slaaf als zijn heer. Als ze de heer 

des huizes al Beëlzebul genoemd hebben, waarvoor 

zullen ze dan zijn huisgenoten wel niet uitmaken? 
26Wees dus niet bang voor hen. Want niets is 

verborgen dat niet onthuld zal worden en niets is 

geheim dat niet bekend zal worden. 27Wat ik jullie in 

het duister zeg, spreek dat uit in het volle licht, en 

wat jullie in het oor gefluisterd wordt, schreeuw dat 

van de daken. 28Wees niet bang voor hen die wel het 

lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever 

bang voor hem die in staat is én ziel én lichaam om 

te laten komen in de Gehenna. 29Wat kosten twee 

mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één 

dood neer als jullie Vader het niet wil. 30Bij jullie zijn 

zelfs alle haren op je hoofd geteld. 31Wees dus niet 

bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm 

mussen. 32Iedereen die mij zal erkennen bij de 

mensen, zal ook ik erkennen bij mijn Vader in de 

hemel. 33Maar wie mij verloochent bij de mensen, 

zal ook ik verloochenen bij mijn Vader in de hemel. 

 

Lied: ‘Belijdt mij voor de mensen’ (t. Henk Jongerius, 

m. Frits Mehrtens; Voor Onderweg 2)  

 

Overweging 

Wanneer je de woorden uit het evangelie hoort, kun 

je er niet omheen: ze komen echt uit een heel 

andere wereld. Over geseling gaat het. Uitlevering. 

Vervolging vanwege de spirituele leider voor wie je 

kiest. Hoe onvrij je je ook kunt voelen in deze tijd 

van coronamaatregelen, en hoe kritisch je misschien 

ook aankijkt tegen noodverordeningen die wetten 

worden en tegen het verbieden van demonstraties – 

het is nog niet zó erg. We zijn vrij in wat we zeggen 

en schrijven. Vrij in wat we geloven. Vrij in wat we 

denken. Vrij om, althans binnen Nederland, te gaan 

en staan waar we willen.  

We leven in een land waar heel veel vrijheid is, in 

tegenstelling tot veel andere landen. ‘Wees niet 

bang,’ zegt Jezus tot drie keer toe. De mensen voor 

wie Matteüs deze woorden opschreef, hadden reden 

om bang te zijn. Voor de overheid. Voor 

onbekenden. Zelfs voor hun eigen familie. 

Je kunt je voorstellen dat die angst bestaat, 

bijvoorbeeld onder koptische christenen in Egypte, 

die het doelwit waren van aanslagen. Of op plaatsen 

waar een dictatoriaal regime is. Of waar oorlog is. 

Maar al 75 jaar is hier in Nederland geen oorlog 

meer geweest. Het lezen van deze redevoering kan 

je daar extra van bewust maken. Wat mogen we ons 

gelukkig prijzen. 

 

Voor ons is spreken over God niet gevaarlijk. We 

zetten er ons leven niet mee op het spel. 

Toch lezen ook wij deze woorden. Wat hebben ze 

ons te zeggen? 

Toen ik hierover nadacht, trof me iets. We kunnen 

volop spreken over God. Daar ligt voor ons niet de 

uitdaging van deze redevoering. Waar wel? In het 

directe contact; in het spreken met God. 
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Van tijd tot tijd laat iemand van zich horen die iets te 

zeggen heeft over God. Dat hij niet bestaat, 

bijvoorbeeld. Of dat hij juist wel bestaat. Er zijn 

verschillende boeken die het één of het ander 

proberen aan te tonen. 

Spreken over God kunnen we zoveel we willen. Maar 

van spreken over God gaan mensen niet in God 

geloven. Het wordt gemakkelijk een discussie. Die 

kun je voeren met rationele argumenten. 

 

God gaat alle verstand te boven, schreef Paulus al. Er 

gebeurt pas iets, wanneer we met God spreken. Of, 

heel dicht daarbij in de buurt: wanneer we God 

beleven. 

We geloven niet in God op grond van argumenten. 

We geloven in God doordat we door hem geraakt 

zijn – op wat voor manier dan ook. Jezus is geraakt 

door de mensen om hem heen, die er verloren 

uitzien en die zijn als schapen zonder herder – dat 

hoorden we vorige week. Hij stroomt vol met 

mededogen. En hij stuurt zijn twaalf leerlingen op 

pad om vanuit datzelfde mededogen God present te 

stellen. Om mensen God te laten ervaren. 

 

Dat gebeurt niet wanneer we praten over God. 

Daarvoor moeten we praten met God. 

Ik moet denken aan kerkvader Augustinus die leefde 

rond het jaar 400. Hij schreef zijn eigen 

geloofsverhaal op in de vorm van een gesprek met 

God. ‘Belijdenissen’, heet het. Het werd feitelijk één 

lang gebed, dat nog altijd mensen raakt. 

‘Zingen is een vorm van praten met God,’ zei 

Augustinus. Hij zei zelfs: ‘zingen is dubbel bidden.’ 

Zingen kan ontroeren. Het komt niet uit ons hoofd. 

Het komt uit een diepere laag in onszelf. Het is een 

groot gemis dat we in deze tijd niet samen kunnen 

zingen. Ik begrijp daarom goed dat er mensen zijn die 

zeggen: als er niet gezongen mag worden, luister ik 

liever thuis naar de kerkdienst. Dan kan ik als ik wil 

meezingen. 

Job voert eindeloze gesprekken met zijn vrienden 

over God. Maar over hem horen en over hem praten, 

daar schiet hij niets mee op. Pas wanneer hij 

rechtstreeks naar God luistert, gebeurt er iets. Dan 

pas wordt hij geraakt. 

 

Bidden, praten met God – ik vind het lastig. Daarin 

ben ik denk ik niet de enige. Zeker spontaan hardop 

bidden, bijvoorbeeld als ik bij iemand op bezoek ben. 

Ik stuntel wat af. En vind vaak de juiste woorden 

niet. 

Maar ondanks mijzelf gebeurt er soms iets. Hoe 

onbeholpen ik ook zit te bidden. Misschien is het wel 

zo dat God eindelijk de kans krijgt om iets te zeggen, 

wanneer ik mijn mond houd – of althans geen 

gestroomlijnde zinnen vind. 

 

Niet spreken over God, maar spreken met God – dat 

is onze uitdaging. Een spreken waarbij ons verstand 

dwars kan gaan liggen. Waarbij het de rol aanneemt 

van de dreigende wolven in de redevoering van 

Jezus. Doordat het vragen stelt als: heb je die God 

niet verzonnen? Bestaat hij wel echt? Of is dit jouw 

fantasie? Is het niet wishful thinking? Schep je niet je 

eigen God naar jouw beeld? 

Waartegen je onderbuik misschien weer inbrengt: ik 

ervaar God. In van alles, in de natuur, in een 

kunstwerk, in muziek, in een lied, in kleine 

ontroerende dingen, in gebeurtenissen die me 

raken. Zó spreekt God tot mij. Toch? 

 

Jezus zegt in dit deel van zijn redevoering wel drie 

keer: wees niet bang. Ik versta dat graag als: wees 

niet bang voor de twijfel. Of voor wat je overkomt. 

Heb vertrouwen. ‘Er valt geen één mus dood neer als 

jullie Vader het niet wil,’ zegt Jezus. Of nee… dat zegt 

hij niet! En er staat al zeker niet: als er een mus dood 

neervalt, is dat omdat God dat wil. God is geen 

potentaat. Er staat: ‘Er valt er niet één ter aarde neer 

buiten jullie Vader om’.  

Het zal niet zo zijn dat je nooit iets naars overkomt. 

Maar niets gaat buiten God om. Toen niet en nu 

niet.  

Ga dat gesprek met God maar aan. En ‘vraag je niet 

bezorgd af hoe je moet spreken of wat je moet 

zeggen.’ Want ‘het is de Geest van jullie Vader die in 

jullie spreekt.’ 

 

Muziek 


