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Sommige gemeenschappen binnen onze kerk doen letterlijk wat Jezus met de apostelen deed: 

die worden uitgestuurd, twee aan twee, zonder geld, zonder volggepakte koffers, zonder reeds 

geboekte hotels, alleen met een woord van vrede en hun vertrouwen op God. Zo stuurde Jezus 

zijn leerlingen op pad en zo gaan er heden ten dage nog steeds christenen op pad. Helemaal 

afhankelijk van wat mensen onderweg gaan geven. 

 

En hoe is de ervaring van dergelijke gemeenschappen die dat nog steeds zo doen, in onze tijd? 

Hoe is de ervaring van wie er op uit werd gestuurd?  Heel spannend, heel intens ook. Zij 

beleven hun leven ook heel anders dan wanneer je geld hebt en alles goed geregeld is. Als je 

zo op pad gaat ga je vanzelfsprekend meer afhankelijkheid ervaren, teleurstelling ook, maar 

ook vertrouwen dat God je nabij is en dat Hij alles goed zal laten komen. Maar het moge 

duidelijk zijn dat het soms best wel spannend is of je in staat bent wat eten te ontvangen of 

een dak boven je hoofd te krijgen. Je bent afhankelijk. 

 

Afhankelijkheid maakt ons klein, maakt ons bescheiden en pretentieloos. Degene die weet 

wat het is om in nood te zijn en hulp te moeten ontvangen, die staat vaak ook open voor de 

nood van een ander, want die herkent de stress. Mensen voor wie alles veilig op de bank staat 

en die geen nood kennen, die bouwen vaak mooie huizen met hoge hekken en camera’s. 

 

De leerlingen van de Heer worden dus uitgestuurd, twee aan twee. Het bekende en 

vertrouwde laten ze los, het vaste comfort laten ze achter zich. Hun taak is het om goed te 

doen aan anderen, ‘Vrede aan de dit huis’. Dat is alles wat zij te bieden hebben. Het is een 

belofte die deze leerlingen in naam van de Heer doen. En het is vervolgens de Heer zelf die 

deze belofte vervult. Zieken worden genezen en zelfs duivels onderwerpen zich aan de 

leerlingen.  

 

Mensen bevrijden, dat is het wat de leerlingen deden. En laten we eerlijk zijn: er is veel 

waarvan een mens bevrijd kan worden. Verslavingen, kwade gedachten die steeds opkomen, 

nepnieuws dat mensen valse informatie geeft en tegen elkaar opzet. Als je het zo bekijkt zitten 

er heel wat mensen gevangen in een web van slechte invloeden. En wat zou het geweldig zijn 

als mensen hiervan bevrijd worden? En vaak gebeurt de manipulatie heel subtiel. Via 

oncontroleerbare algoritmen krijg ik op mijn Facebook en Instagram precies die informatie 

waar ik zonder dat ik het zelf in de gaten heb steeds naar heb gekeken en zodoende blijf 

kijken. Je wordt als het ware steeds dieper in het web van nepinformatie getrokken. Zo gaat 

dat anno 2022. 

 

Maar toch was dat bij de eerste leerlingen van Jezus niet veel anders, die tegenwerking of dat 

cynisme, de leugens en intriges. En toch gingen zij ervoor. En waarom? Omdat ze het niet op 

eigen kracht deden of uit eigen belang. Ze trokken erop uit om in naam van de Heer zijn vrede 

te verkondigen. Zonder er zelf direct baat bij te hebben. Maar dit gaf hun juist wel de kracht 

om het uiteindelijke visioen van een nieuwe wereld waar vrede en barmhartigheid heersen, 

het Rijk Gods, voor ogen te houden.  

 

En dat geldt ook voor vandaag. Want, ook wij zijn in het doopsel begraven met Christus. We 

hebben de oude mens afgelegd en zijn een nieuwe schepping geworden. En als wij echt 

geloven dat dit werkelijk zo is, dat wij werkelijk door de Heer herschapen en gezonden zijn 



dan kunnen wij  echt het verschil maken in de wereld. Dan zijn wij in staat om de randen van 

de samenleving op te zoeken en daar het evangelie te verkondigen. Vanaf paus Paulus VI tot 

en met paus Franciscus wordt ons een ding voorgehouden: er moet een nieuwe evangelisatie 

komen. Jezus Christus moet opnieuw voorgesteld worden. We moeten door het onzichtbare 

harnas, de gêne heen breken, ruimtes creëren waar mensen Jezus kunnen leren kennen als de 

Levende Heer, die de honger bij hen wakker schudden en hen dan beginnen te vormen en tot 

leerlingen te maken. We moeten met andere woorden onze identiteit herontdekken en het 

evangelie gaan verkondigen, zodat er in het hart van elke parochie een gemeenschap van 

groeiende, volwassen gelovigen komt die toegewijd zijn aan een levenslang proces van 

gedisciplineerd leren, die hun van God gegeven talenten ontdekken en die bereid zijn om te 

dienen en uiteindelijk apostelen te worden. We moeten ons inspannen om een Kerk van 

leerlingen te creëren die uiteindelijk, op een dag, als normaal zal worden beschouwd.  

 

Het is bekend dat de Nederlandse katholieken ook voor grote veranderingen staan. 

Veranderingen waar u ook mee geconfronteerd wordt. Ik besef heel goed dat deze 

veranderingen pijn doen, want loslaten van wat of wie dan ook doet pijn. Maar christenen 

laten als het goed is in ieder geval één ding nooit los: de hoop. De hoop dat het verhaal door 

gaat. Anders waarschijnlijk. Maar laten we ons ook proberen open te stellen voor wat er 

komen gaat.  

Amen.  

 

 

 


