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Stadskerk Nijmegen (OCP), 3 juli 2022, 3e zondag van de zomer 

voorganger: Jan van Hooydonk, lekendominicaan  

 

[1e lezing: Jesaja 66,10-14] (Nieuwe Bijbelvertaling) 

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. 

 

[Evangelie: Lukas 10,1-20] (Nieuwe Bijbelvertaling) 

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 
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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.’ 

 

[overweging:] 

Zusters en broeders, 

 

Het evangelie van vandaag gaat over de opdracht die wij als leerlingen van Jezus hebben. 

Jezus zelf geeft ons die opdracht. Hij stuurt ons op weg, de kerk uit, de wereld in.  

 

Hij stuurt ons op weg als lammeren onder de wolven, zegt het evangelie. Weerloos en 

kwetsbaar dus. Een van de oudste overtuigingen binnen het christendom luidt: ‘In God is 

geen geweld’. Zo ook hoort de missie van de leerlingen in de wereld er een zonder geweld te 

zijn. Propaganda, clericalisme, triomfalisme, laat staan aanpappen met wereldse 

machthebbers passen de kerk niet.  

 

Jezus spoort zijn leerlingen ook aan om geen plunjezak te dragen. De vraag hier is: hoeveel 

hinderlijke ballast dragen we in onze plunjezak mee? Hinderlijke ballast die ons afhoudt van 

onze dienst aan de naasten. Het kan in je leven een pijnlijk proces zijn om je van die ballast 

te ontdoen, om jezelf te relativeren, om voor anderen beschikbaar te worden. In het 

christelijke spraakgebruik noemen we dat proces ‘bekering’. 

 

En tja, we zouden volgens Jezus ook geen beurs mee moeten nemen. Anders gezegd: het 

evangelie nodigt ons uit om als bedelaars door het leven te gaan. Bedelaars: dat zijn mensen 

die gebroken hebben met het populaire waanidee dat wij mensen zélf, alleen op eigen 

kracht, ons leven máken. Bedelaars worden we als we beseffen dat we altijd zijn 

aangewezen op de goedgunstigheid van onze medemensen. Mensen zijn vaak niet 

zelfredzaam, maar we kunnen wel elkaar redden. 

Je ontdoen van het idee dat je zelf je eigen leven kunt maken: in geloofstaal heet dat 

‘ontlediging’.  



3 
 

 

Groeten was in het Midden-Oosten een omslachtig en tijdrovend ritueel. Wanneer het 

evangelie ons vervolgens zegt dat we onderweg niemand moeten groeten, kunnen we 

daarin de aansporing beluisteren om onze tijd niet te verdoen met onderling gepalaver dat 

nergens over gaat en nergens toe leidt. Onze missie is te urgent om onze kostbare tijd 

daaraan te verspillen. Het is een aansporing die ik me wel aan mag trekken, die we ons als 

Stadskerk wellicht ook zouden moeten aantrekken. De Bijbel kent het begrip ‘kairos’, dat is: 

het uur ontdekken waarin het erop aan komt en dan op de juiste manier handelen. Op het 

juiste moment spreken én zwijgen dus. En na de prachtige zangavond die we afgelopen 

dinsdag met elkaar mochten beleven – zou ik daar nog aan toe willen voegen: op het juiste 

moment ook weten te zingen.  

 

Onze missie gaat niet om onszelf, zo leert het Evangelie ons. Maar wat is dan wél onze 

missie? Het evangelie van vandaag zegt daarover: wij zijn geroepen om vredebrengers te 

zijn. “Welk huis jullie ook binnengaan, zeg eerst: ‘Vrede aan dit huis’.” Vrede, sjaloom, dat is 

in het bijbelse taalgebruik veel meer dan afwezigheid van geweld. Vrede is een ander woord 

voor de toekomst die God ons beloofd heeft, een wereld waarin gerechtigheid de norm is, 

een wereld van eerlijk delen, een wereld waarin elk mensenkind tot volle wasdom mag 

komen. 

Die vrede lijkt momenteel verder weg dan ooit. Weet u nog hoe we begin jaren tachtig met 

honderdduizenden de straat opgingen om te demonstreren tegen kernwapens? Ik was erbij, 

u wellicht ook. Onlangs overleed de man die toen het boegbeeld was van de vredesstrijd. Bij 

zijn overlijden konden we in de krant lezen hoe hij intussen terugkeek op die demonstraties. 

“Dat was allemaal romantiek. Het idee van een kernwapenvrije wereld is flauwekul, daar zal 

nooit iets van terechtkomen”, aldus de oud-secretaris van het Interkerkelijk Vredesberaad. 

Met alle respect, maar die uitspraak shockeerde me hevig. Ik ervaar dit soort politiek 

realisme als cynisch. Nee, ook ík weet niet hoe het geweld van Rusland tegen Oekraïne 

gestopt kan worden, maar intussen wordt er weer gedreigd met kernwapens en floreert de 

wapenindustrie als nooit tevoren. Wat betekent het in deze tijd dat wij als christenen, als 

kerken, geroepen zijn om een woord van vrede te spreken? Een deel van het antwoord zal 

zijn: opvang bieden aan de slachtoffers van de oorlogen die alom ter wereld woeden. 

 

Vrede, sjaloom, de lezing van vandaag zegt ons daarover: “Het is vlak bij je gekomen, het 

Koninkrijk van God.” Maar waar dan? Hoe dan? Is tijdens mijn leven het Koninkrijk van God 

werkelijk gegroeid? Is het nu dichterbij dan in 1970, in 1990 of in 2010? Zal het op de dag dat 

ik sterf, dichterbij zijn dan het was op de dag van mijn geboorte? 

Het probleem hier is, denk ik, dat ik, dat we het Koninkrijk van God te vaak zien als een 

resultaat, een product, iets wat we zelf kunnen maken. We zien onze missie heel erg als een 

vorm van doen. Maar, zusters en broeders, onze missie is niet op de eerste plaats wat we 

allemaal doen, onze missie is wie we zijn! Het gaat niet primair om handelen dat resultaat 

oplevert, maar om een wijze van zijn, van in het leven staan, die zinvol en betekenisvol is 
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voor onszelf en onze medemensen. Wij doen dingen, niet per se omdat ze resultaat 

opleveren, maar omdat we geloven dat ze zinvol zijn. We doen dingen omdat we als mens 

niet anders kunnen. Dat wij in de jaren tachtig massaal demonstreerden tegen kernwapens, 

het heeft toen niet tot het resultaat geleid dat de kernwapens zijn verdwenen, maar die 

demonstraties waren wel heel zinvol. (Ze zouden nu trouwens opnieuw zinvol zijn). Dat wij 

hier op zondag met een bescheiden schare het Woord en het Brood met elkaar breken, de 

Stevenskerk loopt er niet onmiddellijk door vol, maar toch is dit samenzijn hoogst 

betekenisvol.  

 

De tweeënzeventig keerden vol vreugde terug, zo horen we aan het slot van het evangelie. 

Tijdens hun tocht maakten ze mee hoe zelfs de demonen zich aan hen onderwierpen. Noem 

dat maar eens ‘geen resultaat’. Maar Jezus relativeert hun blijdschap: “Dat de geesten zich 

aan jullie onderwerpen, laat dat niet je vreugde zijn, maar dat je naam staat opgeschreven in 

de hemel, laat dat je vreugde zijn.” Anders gezegd: zelfs al hadden de leerlingen bij de 

verkondiging van het Koninkrijk van God géén resultaat geboekt, hun missie zou daardoor 

niet minder zinvol zijn geweest. Een zinvol leven leiden, betekenis toevoegen aan het leven 

van anderen en van onszelf, dát is onze missie. Onze vreugde ligt niet primair in wat wij 

bewerken, maar ligt op de eerste plaats in het feit dat God ons als kwetsbare mensen 

bewaart, in het feit dat onze namen opgeschreven staan in zijn ‘boek des levens’.  

Dat wij in ons leven die vreugde mogen ervaren, ook nu wij met elkaar Brood en Wijn gaan 

delen. 

Amen. 

 

Jan van Hooydonk, jan.van.hooydonk@chello.nl 
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