
zondag 7 juli 2019 in het Kruispunt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lezing oude testament (lector) Jesaja 66, 10-14 
10 Laat allen die Jeruzalem liefhebben 
zich met haar verheugen en juichen om haar, 
laat allen die om haar treuren 
nu samen met haar jubelen. 
11 Aan haar vertroostende moederborst 
zullen jullie drinken en verzadigd worden, 
haar rijke, volle borsten 
zullen je zogen en verkwikken. 
12 Want dit zegt de HEER: 
Ik laat de vrede als een rivier naar haar toe stromen, 
de rijkdom van alle volken als een overlopende beek, 
en jullie zullen ervan drinken. 
Je zult op de heup gedragen worden 
en worden gewiegd op haar schoot. 
13 Zoals een moeder haar zoon troost, 
zo zal ik jullie troosten; 
in Jeruzalem zul je troost vinden. 
14 Wat jullie daar zien, zal je hart verblijden, 
je botten zullen gedijen als het jonge groen. 
De HEER zal zijn dienaren zijn macht tonen 
en zijn vijanden zijn verbolgenheid.  

 
lied Liedboek 811   Zoals een moeder zorgt... 
 
lezing nieuwe testament (lector) Lucas 10, 1-20 
1 Daarna stelde de Heer tweeënzeventig anderen aan, die hij twee aan twee voor zich uit zond naar 
iedere stad en plaats waar hij van plan was heen te gaan. 2 Hij zei tegen hen: ‘De oogst is groot, maar 
arbeiders zijn er weinig; vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst 
binnen te halen. 3 Ga op weg, en bedenk wel: ik zend jullie als lammeren onder de wolven. 4 Neem 
geen geldbuidel, geen reistas en geen sandalen mee, en groet onderweg niemand. 5 Als jullie een 
huis binnengaan, zeg dan eerst: “Vrede voor dit huis!” 6 Als er een vredelievend mens woont, zal 
jullie vrede met hem zijn; zo niet, dan zal die vrede bij je terugkeren. 7 Blijf in dat huis, en eet en 
drink wat men je aanbiedt, want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het 
andere. 8 En als jullie een stad binnengaan en daar welkom zijn, eet dan wat je wordt voorgezet, 9 
genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen: “Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt.” 10 Maar 
als jullie een stad binnengaan waar je niet welkom bent, trek dan door de straten en zeg: 11 “Zelfs 
het stof van uw stad dat aan onze voeten kleeft, vegen we van ons af als aanklacht tegen u; maar 
bedenk wel: het koninkrijk van God is nabij!” 12 Ik zeg jullie: het lot van Sodom zal op die dag 
draaglijker zijn dan het lot van die stad. 13 Wee Chorazin, wee Betsaïda, want als in Tyrus en Sidon de 
wonderen waren gebeurd die bij jullie gebeurd zijn, zouden de inwoners van die steden zich allang in 



een boetekleed hebben gehuld en met stof op hun hoofd tot inkeer gekomen zijn. 14 Wanneer het 
oordeel komt, zal het lot van Tyrus en Sidon draaglijker zijn dan dat van jullie. 15 En jij, Kafarnaüm, je 
denkt toch niet dat je tot in de hemel zult worden verheven? In het diepst van het dodenrijk zul je 
afdalen! 16 Wie naar jullie luistert, luistert naar mij, en wie jullie afwijst, wijst mij af. En wie mij 
afwijst, wijst hem af die mij gezonden heeft.’ 
17 De tweeënzeventig keerden vol vreugde terug en zeiden: ‘Heer, zelfs de demonen onderwerpen 
zich aan ons bij het horen van uw naam.’ 18 Hij zei tegen hen: ‘Ik heb Satan als een lichtflits uit de 
hemel zien vallen! 19 Bedenk wel: ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te 
vertrappen en om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden. 20 Verheug je er 
echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam in de 
hemel opgetekend is.’ 

 
 
lied  Liedboek 209   Heer Jezus o Gij dageraad... 
 
 
uitleg en overweging 
 
 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

 

---zending--- 

 

Sommigen van u nemen thuis al even de moeite  

om naar de teksten te kijken,  

die staan in 2klank vermeld.  

 

Als u dat misschien thuis al even hebt gedaan,  

dan kan het zijn dat u even  

in verwarring bent gebracht.  

 

Want hoeveel leerlingen heeft Jezus er nu op uit gestuurd?  

Waren dat er 72, zoals Helmi net heeft voorgelezen?  

Of waren dat er 70, zoals het wellicht in de bijbeluitgave staat  

die u thuis hebt?  

Je kunt het allebei tegenkomen, het is maar net  

op welke brontekst een bijbelvertaling zich baseert.  

 

Het verschil is ook al heel oud, het staat in het OT,  

in Genesis 10, en ook daar al niet eensluidend.  

Het is onmogelijk om nog uit te zoeken  

wat het juiste getal is.  

 

Maar ook als we er niet meer achter kunnen komen  

wat het preciese aantal is,  

de bedoeling is wel heel duidelijk.  

 



Mt, Mk en Lk hebben allen de uitzending  

van de twaalf leerlingen door Jezus,  

Lucas heeft als enige de uitzending van de 70 (of 72).  

 

12, dat is het getal dat naar het godsvolk wijst:  

twaalf zonen van Jakob, twaalf stammen van Israel,  

twaalf apostelen.  

Het getal 70 wijst naar álle volken. Men ging er van uit 

 - in vroegbijbelse tijden - dat er 70 volken  

op aarde bestonden.  

 

Lucas opent dus hier al het venster naar de hele wereld.  

De boodschap van Jezus is bedoeld  

voor àlle mensen, álle volken... 

 

Is dat nou zo interessant dan, die 12 of die 70?  

 

 

Ja, dat lijkt me wel, want met het getal 70 zijn wij ook in beeld.  

Mensen buiten het eerste volk van God.  

 

Allen zijn bedoeld, maar ook allen zijn gezonden. 

Dat zegt Lucas met het getal 70. 

 

Sindsdien is er veel gebeurd, of ook niet.  

 

2000 jaar zijn we verder, het koninkrijk van God  

dat de eerste christenen binnenkort verwachtten,  

is nog steeds geen realiteit.  

 

Christen zijn is een kwestie van lange adem geworden.  

 

En christendom is gewoon geworden  

na zoveel eeuwen.  

 

Maar nu, hier, wij: zijn we missionair?  

Lopen we met het verhaal van Jezus te koop?  

Vertellen we wat we geloven?  

Of slikken we het in?  

Vinden we het de moeite waard om het er over te hebben?  

Of zijn we inmiddels een beetje missiemoe?  

 

 

 

---anders--- 

 

"Ik stuur jullie als lammeren onder de wolven" zei Jezus.  



 

De christelijke zending heeft in de loop van de tijd  

vormen laten zien die eerder  

aan het omgekeerde deden denken:  

missionarissen gedroegen zich eerder als wolven  

tussen de lammeren.  

 

Gedwongen bekeringen, gedwongen doop,  

veel geweld, weinig respect  

voor cultuur en overleveringen van andere volken  

- u kent de verhalen.  

Beschamend.  

 

Dat is vandaag niet meer zo, gelukkig maar.  

Kerken leren van elkaar als ze elkaar vertellen  

hoe ze de bijbel lezen en in welke omgeving zij leven. 

 

Als je de beelden van die grove zending  

uit de tijd van het kolonialisme voor ogen hebt,  

waarbij zendelingen zich niet zelden bedienden  

van politieke of militaire macht,  

dan valt het op hoe anders dit verhaal is.  

 

 

Jezus stuurt zijn leerlingen op pad, maar ze zijn  

juist kwetsbaar en afhankelijk.  

 

Zendingswerkers worden meestal  

weerbaar gemaakt om te kunnen werken  

onder omstandigheden in het bedoelde land,  

maar Jezus maakt zijn mensen  

juist niet weerbaar maar kwetsbaar:  

ze hebben niets bij zich, 

ze kunnen op zichzelf niet overleven. 

 

 

In de ogen van Jezus schuilt het gezag van de boodschap 

in de kwetsbaarheid van de boodschappers,  

niet in hun overmacht.  

 

Ze hebben niets bij zich.  

Ze zijn aangewezen op onderdak en gastvrijheid.  

Geen creditcard op zak,  

geen hotelovernachting,  

ze moeten mensen vinden waar ze welkom zijn,  

ze moeten contact maken van mens tot mens.  

 



Dat is geen ongeluk, geen vorm van behelpen  

die je op de koop moet toenemen,  

dat is de manier waarop de inspiratie van Jezus  

zich verspreid onder de mensen.  

 

Het gezag van Jezus hult zich in hulpbehoevendheid.  

 

Ik denk trouwens dat dat nog steeds zo is,  

dat het de manier is waarop God  

zich laat kennen in de wereld.  

 

Als mensen elkaar hun wonden, hun kwetsbare kanten,  

hun onvervulde verlangens laten zien  

- gebeuren er veel mooiere en helpende dingen  

dan wanneer je komt met een verhaal van:  

ik weet wat jij nodig hebt.  

 

Als wij ons openen voor elkaar, dan is het alsof God  

daar bij wil zijn en het niet wil missen  

en komt hij dichterbij. 

 

 

 

---vrede--- 

 

Deze 70 (of 72) zijn, als je zo wilt, de eerste "gewone" mensen  

die naar anderen zijn gezonden  

vanwege het geloof in Jezus Christus.  

Wat moeten ze dan zeggen? 

 

Ze moeten de mensen vrede wensen. 

Ze moeten zeggen: “Vrede voor dit huis!”  

- en dan moeten ze goed opletten  

wat er gebeurt.  

 

Nu is de kans groot dat u daar niet van opkijkt  

als in de kerk klinkt: vrede met u,  

dat zeggen wij zo vaak in de kerk  

dat het ons als niet meer opvalt hoe anders dat is.  

 

Je kunt beter even niet aan kerk denken,  

maar aan de inbox van je e-mail-account.  

Daar komt van alles binnen:  

een hoop spam, reclame,  

adviezen, enquetes,  

vragen die op aantwoord wachten,  



of geregeld willen worden,  

betalingsherinneringen  

- allemaal dingen die iets van je willen:  

je tijd, je aandacht, je data, je geld. 

 

Op die achtergrond: Vrede met je!  

 

Dit is een zegenwens.  

Die wil niets van je.  

Die geeft je iets. 

Die wil iets voor je betekenen. 

 

Jezus zegt er dus niets van  

dat zij de mensen van gedachten  

moeten doen veranderen.  

 

Zij moeten helemaal niets bij mensen veranderen,  

ze zijn alleen degenen die de impuls geven  

zodat wat er al is aan geloof gaat blijken.  

 

Vrede wensen - en dan zien wat er gebeurt.  

Of de ander dat wil,  

die boodschap die zo anders is  

dan wat er in je inbox zit,  

of die ander daar op reageert.  

 

Kun je die vrede vinden bij elkaar?  

Ontvang hem en deel hem. 

Word je afgewezen?  

Bewaar dan je innerlijke vrede. 

 

Ze hoeven niemand overtuigen  

van zienswijzen waar de ander  

wel of niet aan toe is.  

Niemand overhalen of verleiden tot een beweging  

die ze niet willen maken, maar gewoon:  

vrede wensen, zien, constateren,  

ontdekkingen maken, als het kan: blij worden.  

 

Vertrouwen op de kracht van het verhaal van Gods liefde  

voor alle mensen,  

ze hebben niets te verdedigen en niets te bevechten 

 

Jezus noemt het oogsten.  

 

Dat wil zeggen: God is daar al geweest.  

Er is al wat gegroeid.  



Oogsten - daar gaat het om,  

niet zorgen dat het groeit.  

 

Niet de wereld redden, maar blij constateren  

dat mensen zijn aangeraakt door God.  

Of niet.  

 

In dat geval: onbekommerd doorlopen.  

Onbekommerd, want het is niet míjn vrede  

die ik kom brengen.  

 

Misschien is ook dat nog een vraag aan ons.  

Voelen we dat als een afknapper  

als wij niets kunnen bewerkstelligen?  

Is dat falen?  

Kunnen we dat, als we niet landen met ons verhaal,  

onbekommerd doorlopen  

- of hebben we dat slecht geleerd?  

 

...stof van je voeten... 

 

---blijdschap--- 

 

Ik stuur jullie als lammeren onder de wolven,  

had Jezus gezegd.  

Hadden die 70 dan iets gemerkt van die wolven?  

Door welke wolven zijn ze dan gebeten?  

- Je hoort er niets over. 

 

Wat je wel hoort uit het verhaal van de 70:  

er gebeurt iets met de mensen die zij ontmoeten,  

en daardoor ook weer met hen zelf  

- tot hun eigen verrassing.  

 

Ze staan versteld over de invloed die ze hebben,  

over de goede en heilzame dingen  

die er gebeuren.  

 

Vernietigende machten in het leven,  

waar mensen niet tegen opgewassen zijn,  

blijken hun greep op mensen te verliezen.  

Ze worden er enorm blij van.  

 

 

Dat is om blij van te worden.  

Als mensen mogen delen in de heilzame kracht  

van het evangelie van Gods liefde  



dat zich tussen mensen ontvouwt  

die elkaar werkelijk ontmoeten.  

 

Zoals ik al zei: als mensen elkaar hun wonden laten zien,  

hun onvervulde verlangens,  

gebeuren er ongelofelijk goede dingen.  

Bovenmenselijk goed en heilzaam soms. 

 

En zo eindigt dit stuk met aandacht voor blijdschap.  

 

Wees blij omdat God zich met je verbonden heeft,  

zegt Jezus,  

niet zozeer met wat daarvan de uitingen zijn.  

 

De blijdschap is óók een speciaal thema van Lukas.  

Hij begint en eindigt zijn evangelie er mee. 

 

Aan het begin:  

de engel: "ik verkondig u grote blijdschap"  

- in Lk 2  

 

en op het eind 24  

"zij gingen terug naar Jeruzalem  

met grote blijdschap" 

 

Ja, en wij? 

Na zoveel eeuwen christendom? 

Kunnen we er nog een beetje bij? 

 

Voelen we blijdschap bij geloof? 

Is het goed om het er over te hebben? 

 

Alles waar we blij mee zijn, daar gaat ook iets van uit. 

 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
 
stilte 
 
lied Liedboek 967, 1.2.5.6.7.   Zonne der gerechtigheid... 
 


