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Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, 

 

Twee hele verschillende lezingen vanochtend, met een klein maar bepaald niet onbelangrijk raakvlak. In 

beide lezingen is sprake van vrede. Vrede die als een rivier stroomt naar Jeruzalem  

en vrede als je welkom bent bij iemand in huis. Vrede voor ons en voor de mensen om ons heen.  

Vrede die we vaak genoeg nodig hebben, als onrust ons te pakken heeft, ongeduld, ongenoegen, ruzie. 

Maar wat me wat me vooral trof in de tekst uit Jesaja is het moederlijke beeld dat voor God wordt gebruikt. 

We zijn zo gewend om over God als Heer en als Vader te spreken. Jesaja spreekt van God die als een moeder 

haar zoon zal troosten. En al wordt er niet van een dochter gesproken, ook voor haar is er vast wel troost.  

Een zoon die getroost wordt, nog niet heel lang geleden is het dat jongens stoer en hard moesten zijn, niet 

huilden, dat was voor meisjes. Dus misschien is die zoon die getroost wordt wel net zo’n mooi beeld als dat 

van God als moeder die troost. 

Maar Jesaja zegt meer. Wij zullen troost en blijdschap niet zo snel in één adem noemen, maar Jesaja doet dat 

wel en eigenlijk is dat wel logisch, want hoe kun je blij zijn als er verdriet is? 

 

De evangelielezing is totaal anders van toon en biedt meer dan genoeg stof om over te preken. 

Toch moest ik even goed nadenken wat hierover te zeggen.  

Kunnen wij hier nu nog iets met deze tekst of is het een verhaal van lang geleden, 

toen en daar, interessant om te lezen, en dat is het dan? 

Deze tekst uit Lucas is in ieder geval zeer geschikt  voor een nogal moralistische en activistische preek. 

Gelukkig zijn er ook nog andere aanknopingspunten te vinden: 

 

Het verhaal begint ermee dat Jezus 70 of 72 mensen op pad stuurt om voor hem uit te gaan en zijn komst aan 

te kondigen. Hierin wordt wel een oproep aan ons gelezen om ook zo op pad te gaan. 

Of dat terecht is of niet,  ik zie het ons in ieder geval niet zo snel doen, niet op deze manier. 

In dit eerste vers zit gelijk wel een mooie symboliek: Jezus stuurt zoveel mensen op pad 

als er in de boeken van Mozes oudsten over Israël aangesteld werden en net zoveel mensen als er in de 

Joodse raad, het Sanhedrin zaten. 

Daarom zou je kunnen zeggen dat Jezus hier een nieuwe macht aanstelt  tegenover of in plaats van de oude. 

En deze nieuwe macht is van een totaal andere soort,  het is er één zonder glitter of glamour, zonder wapens 

of geweld, zonder grootsheid of gezag. Deze mensen worden met lege handen op pad gestuurd. Het is 

weerloze en afhankelijke macht, dat is de macht van Jezus. 

 

En dan, in het tweede vers zegt Jezus tot deze mensen die op pad gestuurd worden:  

de oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Deze tekst wordt wel gebruikt om mensen aan te sporen  

meer voor de kerk te doen, liefst om kerkenraadslid te worden. De boodschap wordt dan zo ongeveer dat je 

nooit genoeg kunt doen voor kerk en geloof, het mag, het kan altijd meer want de oogst is groot. Niet echt 

vrolijk of bevrijdend, eerder vermoeiend en deprimerend, de kerk, of erger nog de Eeuwige als rupsje-nooit-

genoeg. 

Gelukkig mocht ik ook een keer een andere uitleg horen: Waar zou je je druk om maken  als de oogst groter 

is dan mensen ooit binnen kunnen halen? We hoeven niet in paniek boven onze macht te werken, we mogen 

doen wat we kunnen en de rest in goed vertrouwen overlaten aan de eigenaar van de oogst, aan de Eeuwige 

onze Schepper, wij zijn de arbeiders, niet degene die de eindverantwoordelijkheid heeft, laat Gods water 

over Gods akker vloeien en laat God zelf voor de kerk zorgen. Die uitleg geeft al heel wat meer ruimte en 

opluchting. 

Een nog mooiere uitleg, die weer heel anders is, vond ik in een commentaar: de oogst, dat zijn niet mensen 

die gered moeten worden voor God. De oogst dat is de rijkdom van de vele gaven die God ons geeft, we 

hoeven alleen maar ontvankelijk te zijn, we hoeven alleen maar als arbeiders de oogst binnen te halen. En 

dan is er meer dan genoeg voor iedereen, God geeft meer dan wij ooit kunnen aannemen, zo royaal is onze 

Schepper. En van datgene wat we ontvangen, wat we mogen oogsten, 

daarvan mogen we vervolgens in de wereld zaaien, zoals Jezus zijn woorden zaaide bij de mensen, 

en het droeg vrucht tot op vandaag. We mogen delen in al het goede dat we van God ontvangen  

met de mensen om ons heen. 

En zoals de boer na het zaaien het ontkiemen en de groei van het zaad  grotendeels uit handen moet geven, 

zo kunnen wij ook niet anders doen dan delen en het daarna aan de Eeuwige overlaten. 
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Maar dan zijn we er nog niet. In vers 3 komt gelijk alweer een volgende beeldspraak 

die eerder vragen dan antwoorden geeft: De volgelingen worden gezonden als lammeren onder de wolven. 

Een beeld van grote kwetsbaarheid, zullen de mensen luisteren of verslinden ze je met huid en haar? Niet 

met wapengekletter en groots vertoon op pad, zodat je je sterk en zeker voelt, 

maar enkel met een vredeswens, met woorden van Jezus. 

Toch blijft dit vers schuren, haken: mensen als wolven, dat klinkt buitengewoon negatief. Soms is het helaas 

wel hoe mensen met elkaar omgaan. Er is zelfs een oude Romeinse uitdrukking die zo de omgang van 

mensen met elkaar verwoordt: de mens benadert zijn medemens als een wolf. Niet leuk om te horen of te 

zeggen, maar soms wel de waarheid. Dat begint al als kinderen klein zijn, ongenadig hard zijn ze soms voor 

elkaar. En soms gaat dat door tot iemand oud en der dagen zat is. 

Als Jezus zijn volgelingen op pad stuurt, weet hij dat ze weggehoond kunnen worden, uitgescholden, 

bedreigd misschien zelfs wel. Hij spelt ze niets op de mouw maar zegt waar het op staat: jullie gaan als 

lammeren onder wolven. Jullie werk is niet zonder risico. 

Het is niet alleen de mogelijke reactie van mensen die de opdracht van de volgelingen van Jezus onzeker 

maakt. Hij stuurt hen ook nog op pad zonder bagage, zonder geld, zonder wat dan ook. 

Ze zullen volkomen afhankelijk zijn van de mensen die ze tegen komen. Dat is het tegendeel van wat wij 

gewend zijn: onafhankelijkheid, voor onszelf zorgen, vooral geen al te groot beroep doen op anderen. 

Natuurlijk is het prima als anderen ons nodig hebben, maar vaak hebben we zelf liever niemand nodig, en als 

mensen dan een beroep op je doen, prima, maar liefst ook weer niet al te veel. 

Jezus stuurt deze mensen in radicale afhankelijkheid op pad. Ik moest hierbij denken aan een film die ik een 

tijdje terug zag: 'Into the wild', een film gebaseerd op een waargebeurd verhaal . 

Dit verhaal speelt zich af in Amerika, ruim 20 jaar geleden.De hoofdrolspeler is een jongen, een man van 

begin '20, net afgestudeerd, intelligent, zou zo op Harvard kunnen gaat studeren, alles binnen handbereik om 

welvarend en geslaagd te worden. Maar hij laat letterlijk alles achter zich, verbrandt zijn geld en 

identiteitskaart, zelfs van zijn naam neemt hij afscheid en hij noemt zichzelf nu Alexander Supertramp, Alex 

de Superzwerver. 

Deze jongeman, die nu Alex heet, gaat met niets op pad.hij wil niet meegaan in de maatschappelijke 

vanzelfsprekendheid  van succes en bezit. Hij gaat op zoek naar wat de kern van het bestaan is, 

wil kijken of hij zonder van alles en nog wat kan overleven. En het mooie is dat hij op zijn tocht steeds weer 

mensen ontmoet met wie hij een poosje mee optrekt, met wie hij mee kan reizen, 

die een baantje voor hem hebben, waarmee hij vriendschap sluit. Juist zijn kwetsbaarheid en afhankelijkheid 

scheppen ruimte voor waardevolle ontmoetingen. Juist zo leert hij mensen kennen naar hun kern. Diverse 

mensen laten hun kwetsbare kant juist aan deze jongeman zien. 

Anderen tonen zich inderdaad als wolf voor hun medemens, zoals de spoorbeambte die Alex een ongenadig 

harde afranseling geeft als hij betrapt wordt op illegaal met een goederentrein meerijden. 

Door zijn radicale manier van reizen en leven, leert hij mensen ten diepste kennen. 

Geen vrolijke film, maar wel een hele mooie en ontroerende film, die gaat over wat wezenlijk is in dit 

menselijk bestaan.  En omdat Alex het lef heeft om zonder iets op pad te gaan, moest ik aan deze film 

denken bij die woorden van Jezus. 

Dat is volgens mij wat Jezus hier vraagt: door afhankelijk en kwetsbaar te durven zijn, ruimte scheppen voor 

ontmoetingen van de hoogste kwaliteit, ontmoetingen waarbij het tot de kern komt. 

Als we dat allemaal, overal, altijd deden,  zou het waarschijnlijk een puinhoop worden, 

er moeten tenslotte ook nog mensen zijn  bij wie deze zwervers kunnen logeren, met wie ze kunnen 

meeliften,  bij wie ze geld kunnen verdienen voor het hoogst noodzakelijke. Maar soms iets meer zo durven 

leven, wat minder gehecht aan aards geld en goed, wat meer vertrouwen dat het wel goed komt, gericht op de 

vraag waar het echt op aan komt in dit bestaan, kwetsbaar, open voor de ander, uit je veilige hoekje komen, 

op weg gaan, in Gods naam dat zou zo gek nog niet zijn en de wereld mogelijk wat mooier en vriendelijker 

maken. 

En als we dan geen afstand kunnen of willen doen van onze geldbuidel, onze reistas, onze schoenen,  laten 

we dan in ieder geval onze weg door het leven gaan zonder de ballast van onveranderbare vooroordelen, 

zonder angsten die ons verlammen en wantrouwig maken en zonder al te grote gehechtheid aan geld of goed. 

Onze weg door het leven gaan, in het besef dat het de oogst is van alles  wat de Eeuwige onze Schepper ons 

geeft, een rijke oogst die we mogen delen met velen. 

 

Moge het zo zijn. Amen. 


