Hij riep de twaalf bij zich
en gaf hun macht en gezag
over alle demonen,
en de kracht om ziekten te genezen.
Daarna zond hij hen uit
om het koninkrijk van God te verkondigen
en zieken te genezen.
Hij zei tegen hen:
‘Neem niets mee voor onderweg,
geen stok, geen reistas, geen brood
en geen geld en ook geen extra kleren.
Blijf in het huis
waar je onderdak hebt gevonden
tot je van daar weer verdergaat.
Als ze jullie niet willen ontvangen,
schud dan het stof van je voeten ten teken dat je
niets meer met hen te maken wilt hebben.’
Ze gingen op weg
en trokken van de ene plaats naar de andere,
terwijl ze het goede nieuws verkondigden
en overal zieken genazen.
Lucas 9, 1-6
Ga op weg, en bedenk wel:
ik zend jullie als lammeren onder de wolven.
Neem geen geldbuidel,
geen reistas en geen sandalen mee,
en groet onderweg niemand.
Als jullie een huis binnengaan,
zeg dan eerst: “Vrede voor dit huis!”
Als er een vredelievend mens woont,
zal jullie vrede met hem zijn;
zo niet, dan zal die vrede bij je terugkeren.
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.
En als jullie een stad binnengaan
en daar welkom zijn,
eet dan wat je wordt voorgezet,
genees de zieken die er zijn
en zeg tegen hen:
“Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt.”
Lucas 10, 3-9

Jezus verwacht van zijn leerlingen dat zij zich
laten raken door de mensen en door wat zij
meemaken. En Hij zendt hen naar de

mensen met de macht, het gezag en de
kracht van de dienstbaarheid. Hun
opdracht is: zieken genezen en het
koninkrijk van God verkondigen.
Het koninkrijk van God verkondigen, dat
doe je niet met woorden alleen. Je kan
veel mooie woorden spreken over een
wereld waar mensen niet leven ten koste
van elkaar, maar in dienst van elkaar, zoals
God het bedoeld heeft. De beste
verkondiging is dat te beleven. Dat
gebeurt door mensen zo nabij te zijn dat zij
er beter van worden. Zieken genezen dus.
Om dat mogelijk te maken moeten zij die
gezonden worden niet te veel bezig zijn
met zichzelf. ‘Neem niets mee voor
onderweg’. Maak je geen zorgen over je
eigen leven. Bevrijd je van alles wat in de
weg staat om er echt te zijn voor de mensen.
Geef alle aandacht aan hen naar wie je
gezonden wordt. Daarom ook die vreemde
aanmaning: ‘groet onderweg niemand’.
Jezus verplicht niemand om onvriendelijk te
zijn. Maar het is nodig goed gefocust te zijn
op het doel: ‘vrede voor dit huis!’ Daar gaat
het om.
Het is geen eenvoudige opdracht. De
leerlingen zullen als lammeren onder de
wolven terechtkomen. Er zullen huizen zijn
waar ze niet welkom zijn. Ook dat mag geen
probleem zijn. Geef alle aandacht aan
mensen die wel open staan voor het
koninkrijk van God.
Ze gingen op weg en trokken van de ene
plaats naar de andere, terwijl ze het goede
nieuws verkondigden en overal zieken
genazen. En ze zeiden: “Het koninkrijk van
God heeft jullie bereikt.”

Zo is het begonnen. Zo gaat het nog
steeds. Met die opdracht worden nog
steeds mensen gezonden in de wereld
van vandaag.
Paus Franciscus heeft dat treffend
omschreven in een recent gesprek (*):
De Kerk is niet op de wereld om te
veroordelen, maar om de ontmoeting
mogelijk te maken met die intense liefde
die Gods barmhartigheid is. Om dat
mogelijk te maken, moeten we naar
buiten, dat zeg ik heel vaak. De kerk en de
parochie uit, naar buiten om de mensen
te gaan zoeken op de plek waar ze
wonen, waar ze lijden, waar ze hopen. Het
veldhospitaal, het beeld waarmee ik die
‘uitgaande kerk’ altijd graag vergelijk,
heeft als kenmerk dat het daar verrijst
waar strijd wordt geleverd: het is niet het
solide, volledig uitgeruste bouwwerk waar
mensen naartoe gaan om zich te laten
behandelen voor hun kleine en grote
kwalen. Het is een mobiel gebouw, voor
de spoedeisende hulp, de noodgevallen,
om te voorkomen dat de strijders sterven.
Daar worden spoedbehandelingen
geboden. Mensen komen er niet voor een
controle bij een specialist. Ik hoop dat het
buitengewoon Jubeljaar steeds meer het
gezicht naar boven zal halen van een kerk
die de moederlijke gevoelens van
barmhartigheid herontdekt en die
tegemoetkomt aan de vele ‘gewonden’,
die behoefte hebben aan een luisterend
oor, begrip, vergeving en liefde.
(*) Paus Franciscus, De naam van God is
genade. The house of books, 2016, blz. 83-84.

Wordt vervolgd.

Heer Jezus,
Gij zendt nog steeds mensen
om het koninkrijk van God te verkondigen
en zieken te genezen.
Geef ons de macht, het gezag en de kracht
van dienstbaarheid
aan de mensen die wij ontmoeten.
Bevrijd ons van onze zorgen
over ons eigen leven
en onze eigen belangen.
Bevrijd uw kerk van de zorgen
over haar eigen bestaan
en over haar eigen toekomst.

In het Licht
van Gods Woord

Zend ons als veldwerkers
in de veldhospitalen
die mensen nabij zijn.
En laat er zo ‘vrede’ zijn
in de huizen van de mensen,
in het leven van de mensen.
Laat er zo vrede zijn
in een kerk,
die op zoek is naar haar toekomst.

Wie deze blaadjes per mail wil ontvangen,
kan daarvoor een mailtje sturen naar
lucmaes.belsele@skynet.be.

Evangelie,
inspiratie voor
de kerk van morgen
1.2

Amen.

Naar mensen gezonden
Luc Maes

Lucas 9, 1-6
Lucas 10, 3-9

