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lezing oude testament (lector)  Jesaja 66, 10-14 
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... 
 
lezing nieuwe testament (lector) Lucas 10, 1-20 
Lucas 10, 1-20 

10   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 er zijn weinig arbeiders; 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 iemand woont die de vrede liefheeft, 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, schudden we van ons af en laten we bij 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, dan waren de inwoners van die steden allang, 
gehuld in een boetekleed, in het stof gaan zitten en waren ze tot inkeer gekomen. 14 
Wanneer het oordeel komt, zal het lot van Tyrus en Sidon draaglijker zijn dan dat van 
jullie. 15 En jij, Kafarnaüm, dacht jij tot in de hemel verheven te worden? In 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, 

 

---niet negatief worden--- 

 

Het is nog niet zo gemakkelijk om in deze tijd  

vrolijk en onbezwaard te leven.  

Er zijn zo veel problemen.  

 

De ene crisis zit de andere op de hielen.  

Klimaatcrisis, vluchtelingencrisis,  

stikstofcrisis, energiecrisis,  

toeslagenschandaal,  

corona is ook niet echt weg.  

Veel dingen waar je niet vrolijk van wordt.  

 

Problemen die op het bordje van de overheid liggen,  

maar die ons wel allen aangaan,  

en die ook invloed hebben op  

de gemoedstoestand waarmee we rondlopen  

en met elkaar omgaan.  

In hoeverre we hoopvol zijn.  

 

Dat weet u allemaal wel natuurlijk,  

dus het is een beetje open deuren intrappen  

als ik zo begin.  

 

Maar hoe vaak op een dag ga je al deze problemen  

tot je nemen?  

Je ontloopt het bijna niet,  



er is geen medium dat je er niet mee confronteert,  

en je wilt je er ook niet voor afsluiten - ook al heb je die neiging.  

 

Maar al het slechte nieuws kan je ook neerslachtig maken.  

Het gaat dan niet meer uit je gedachten  

en het kleurt de bril  

waardoor je naar de wereld en de mensen kijkt.  

 

In een middagprogramma op de Duitse tv  

waar Marion regelmatig naar kijkt  

voordat ze begint met koken hebben ze  

een vaste rubriek waarin alleen  

goed nieuws wordt gebracht.  

 

Kurz und gut, heet het dan. 

 

En dan zijn er b.v. berichten over dat men een app 

ontwikkeld heeft om reddingswerkers  

snel naar een ongeluk te sturen,  

zodat die er sneller zijn dan de ambulance.  

Of een gemeente die besloten heeft om  

op vaste dagen in de week  

de wijk af te sluiten voor autoverkeer  

zodat de kinderen daar gevaarloos kunnen spelen.  

 

Of er komen mensen in beeld die bijzonder vrijwilligerswerk  

doen in de opvang van vluchtelingen.  

Meer van deze dingen. 

 

Dat verandert natuurlijk niks aan de oorlog in Oekraïne  

of de toestand in de wereld.  

 

Maar het maakt je wel bewust van dat er  

ook goede mensen zijn die goede dingen doen,  

zelfs bij overheidsinstanties.  

Als doorsnee consument van het nieuws  

zou je dat bijna vergeten.  

 

En als je ziet dat er goed nieuws gebracht kan worden  

maakt het je er ook van bewust  

dat brengen van slecht nieuws ook een keuze is.  

 

Noodzakelijke keuze, maar wel een keuze.  

Niet iets dat je overkomt en waar je gevolg aan moet geven.  

 

Dat er ook goed nieuws is kan belangrijk zijn  

om niet negatief te worden.  



 

Als je elkaar treft kun je elkaar iets anders vertellen  

dan alleen maar voor de zoveelste keer  

roeren in de ellende die iedereen al kent.  

 

Ja, je moet wel weten wat er gebeurt.  

Je kunt er geen vrede mee hebben.  

 

Maar het zou jammer zijn als het goede  

wat mensen voor elkaar doen  

door niemand meer gezien wordt  

en iedereen alleen nog met de grote ellende bezig is.  

 

Misschien moet je wel het slechte nieuws  

dat je op een dag tot je neemt doseren.  

 

Om niet negatief te worden.  

Uit liefde voor jezelf en voor anderen. 

 

 

---apostelen--- 

 

Wij lezen over Jezus die leerlingen op pad stuurt  

om het goede nieuws van het komende koninkrijk  

te communiceren naar de mensen.  

 

Zij zullen niet alleen op vriendelijke ontvangst kunnen rekenen,  

ze worden als schapen tussen de wolven gestuurd.  

Zij zullen afwijzing en tegenspraak,  

vijandschap ontmoeten.  

 

Mensen die hun oren gesloten houden, en  

hun gezicht afgewend,  

hun hart op slot - of ontstoken in woede.  

 

En ook deze gezonden apostelen krijgen van Jezus  

aanwijzingen mee om niet negatief te worden.  

 

 

Als er alleen maar tegenwind en afwijzing komt,  

ga verder, schud het stof van je voeten,  

blijf een reiziger-met-God en spreek v 

an de vrede van Christus.  

En laat die vrede het werk doen.  

 

Wees blij met positieve reacties, erken de negatieve,  

maar laat daardoor niet je handelen bepalen.  



 

Heb het grote doel voor ogen - de lezing van vorige zondag  

klinkt nog na,  

hand aan de ploeg.  

 

Wees blij met de positieve reacties en laat je  

door de negatieve niet uit balans brengen.  

 

Blij met de positieve reacties. En dan echt blij.  

Niet van: o, hier valt het gelukkig nog mee, maar: blij!  

Waardeer het!  

 

Niet op basis van resultaten of succes, maar  

omdat je naam bij God bekend is.  

 

Omdat God je troost is, troost zoals die van een moeder.  

We hebben er over gezongen. 

 

Een moeder troost je om wie je bent,  

niet om wat je kunt of gedaan hebt.  

 

Laat je blijdschap ook komen uit wie je bent voor God,  

dat is blijvend,  

niet uit je succes of kunnen,  

want dat is een momentopname. 

 

 

 

---vrede--- 

 

De gezondenen krijgen niet de opdracht  

om mensen te bekeren of  

van gedachten te doen veranderen.  

Ze worden gezonden om vrede te brengen.  

 

Als de ander geen kind van de vrede is  

dan keert die groet terug en gaat het verder.  

 

Als de ander positief reageert op de vrede,  

daar open en ontvankelijk voor is, dan:  

deel de vrede, verdiep en beleef en wees dankbaar.  

 

Vrede met je!  

 

We zeggen het straks weer bij het avondmaal.  

 

En weten van elkaar: wij mogen delen  



in de vrede van Christus.  

 

Dat maakt ons tot een gemeenschap,  

dat houdt ons op de been,  

dat zorgt er misschien ook voor dat we  

niet negatief worden van binnen.  

 

 

---12-70-72--- 

 

Lucas is de enige evangelist die een dubbele uitzending heeft.  

 

Aan het begin van het vorige hoofdstuk  

heeft Jezus twaalf leerlingen uitgezonden.  

Nu 72.  

 

Het getal 12 staat voor de stammen van Israel,  

het getal 70 of 72 voor de volkerenwereld.  

Dat is geen toeval, want Lucas schrijft voor niet-joodse lezers.  

 

Zo maakt hij duidelijk: het evangelie is er  

in de eerste plaats voor Israel,  

maar daarna ook voor alle volken.  

 

Mt en Mk vertellen dat ook wel, maar op een andere manier:  

via de dubbele vertelling van  

de broodvermenigvuldiging.  

 

Als u thuis misschien al naar de tekst hebt gekeken en u had  

de Statenvertaling, of een andere,  

dan bent u daar misschien  

het getal 70 tegengekomen ipv 72.  

 

Dat heeft te maken met Genesis 10, de zonen van Noach.  

In de Hebreeuwse Bijbel staan daar 70 namen,  

in de Griekse vertaling van het OT 72.  

Stoort u zich er niet aan, dit gaat al eeuwen mee,  

van de ene uitgave naar de andere,  

maar het verandert het verhaal niet echt. 

 

 

---existentieel--- 

 

De leerlingen van Jezus zijn heel kwetsbaar onderweg.  

 

Geen reistas, geen portefeuille, geen hotelovernachting.  

Ze hebben niets dat hen onaantastbaar maakt.  



 

Kwetsbaar als teken van toewijding aan hun taak 

en als teken van afhankelijkheid  

van God en mensen.  

 

Ze moten zich inlaten met de gemeenschap die ze aantreffen.  

Ze moeten zelfs eten wat hen wordt voorgeschoteld,  

en dat betekent dat ze ook  

hun spijswetten terzijde moeten schuiven.  

 

In deze kwetsbaarheid blijven zij op hun doel gericht:  

het evangelie communiceren en  

bij tegenwind niet negatief worden.  

 

Ze zijn kwetsbaar onderweg, maar ze zijn ook blij onderweg.  

Tegenwerking tast hun blijdschap niet aan,  

van afwijzing worden ze niet negatief of hopeloos.  

 

Er waren nogal wat waarschuwingen en  

negatieve voorspellingen door Jezus geuit.  

 

Maar daar horen we niets over terug door de 72.  

Ze zijn alleen maar blij.  

 

Blij dat zij heilzaam konden zijn ook wat demonen betreft.  

 

Ja.  

 

Maar Jezus wijst hen er op:  

niet de verjaagde duivel  

maar de aanwezige God  

moet reden voor blijdschap zijn.  

 

Niet bij het negatieve blijven staan. 

 

 

---proberen--- 

 

Deze gezondenen brengen het evangelie  

bij de mensen die ze ontmoeten.  

Ze ontmoeten open mensen en afwijzende mensen,  

maar ze worden niet negatief daardoor,  

ze zijn, als je het zo leest, vrij ontspannen en gelaten onderweg.  

 

Is dat niet aantrekkelijk, een beetje op hen te lijken?  

Zou dat kunnen, zouden we zo onderweg kunnen zijn? 

Een beetje? 



Een beetje meer dan we doorgaans doen? 

 

Ja, het blijft een ideaal natuurlijk.  

 

Maar zouden we niet kunnen proberen  

ons door de houding van de 70 apostelen  

te laten inspireren voor onze weg door het leven?  

 

Nog even weer proeven: 

 

Je hebt geen eigen belang,  

je hoeft niets een bepaalde kant op te sturen  

of iets te bewerken,  

je hebt niets te verliezen,  

je hebt geen haast,  

je hebt aandacht voor wat je ontvangt  

- aan ontmoeting met mensen en aan voeding en onderkomen.  

 

Je brengt zelf een stukje koninkrijk met je mee,  

je hebt altijd vrede bij je, 

hoe er ook wordt gereageerd.  

 

Vrede om te geven en om te delen. 

 

Blij zijn met het goede dat we elkaar kunnen doen  

en met elkaar kunnen delen?  

 

Blij zijn dat we in alles met God verbonden zijn... 

 

 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

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


