
Overweging: 14e zondag door het jaar 

Thema:  Ik wens dit huis vrede 
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Zondag  7 juli 2019      Joost Koopmans  osa 

 

Op vakantie gaan is big business voor verzekeraars.  

Ongevallen, diefstal, ziekte, wanprestatie: alles kunnen we verzekeren. 

Soms worden de reclames zo gebracht, dat het lijkt dat je het noodlot 

over je heen roept, als je je niet verzekert. 

Wie durft nog op de bonnefooi te gaan, zelf een camping te zoeken, een 

beetje improviseren, tegenvallers incasseren? 

Denken over reizen kan je veel leren over de levensreis, die ieder van ons 

moet ondernemen. Ook voor deze reis zijn er wetten-makers en 

regelgevers die weten hoe het hoort.  

 

Maar durf je die wetten en regels te relativeren? Geef je vooral ook je 

eigen ogen de kost en vertrouw je op je eigen hart? 

Mij dunkt dat Jezus zoiets bedoelt als hij de 72 leerlingen uitstuurt. 

Gebruik je verstand en speel in op het moment, leer van de situatie die je 

aantreft en neem niet teveel bagage mee: die maakt het voortgaan 

moeilijk en is ook lastig, want er zijn altijd wel dieven, die het erop 

gemunt hebben. 

Wat dragen we allemaal niet mee op onze levensreis, waardoor we 

moeilijk kunnen bewegen en voortgang maken? Materiële dingen waaraan 

we zo gehecht zijn.  

Maar vaak ook een figuurlijke rugzak vol met nare herinneringen, 

vooroordelen, teleurstellingen en angsten, leerstellingen en dogma’s die 

zeggen hoe het hoort en niet anders: verwijten, valse hoop, 

onuitgesproken verdriet. Al die gedachten en gevoelens maken het ons 

moeilijk om ontspannen te genieten en te leven. Je spontaniteit verdwijnt 

achter zorgelijkheid. Je vreugde wordt bedolven onder ergernis.  

 

Jezus zegt in het Evangelie van vandaag: werkelijk leven, echt 

levensgeluk heeft te maken met de gave om dingen achter te kunnen 

laten. Om je niet te laten belasten door zaken die je levensreis nodeloos 

verzwaren. 

En hij stuurt zijn leerlingen erop uit om nieuwe mensen te ontmoeten en 

nieuwe kansen te creëren. Van een echte ontmoeting worden mensen aan 

beide kanten beter. 

 



De leerlingen worden er dus niet op uitgestuurd om te bekeren of te 

beleren en om voorschriften uit te delen. Ze gaan vrede verspreiden. 

“Laat je eerste woord VREDE AAN DIT HUIS zijn”, vertrouw erop dat het je 

goed gaat als je vrede uitstraalt, en zo laat zien wat bedoeld wordt met 

het Rijk van God: een nieuwe wereld waarin mensen met elkaar 

optrekken en van betekenis zijn voor elkaar. 

 

“Laat je eerste woord dus VREDE zijn en zeg de zieken dat Gods Rijk nabij 

is”. Uit die woorden klinkt het onverzettelijk geloof, dat de maatschappij 

zoals God die bedoeld heeft, zál komen, ook al lijkt het tegendeel. Het is 

ook een oproep naar jou en mij om keuzes te maken: om te vertrouwen, 

voorbij alle verzekeringen, om zelf te doen en niet alleen te blijven zitten 

totdat die ander in beweging komt. Zieken en zwakken zijn te helpen waar 

vrede en zorg centraal staan in plaats van bezit en macht. 

 

Het onverzettelijk geloof dat in zo’n maatschappij nodig en mogelijk is, 

geeft de kracht en de vreugde die ook Jesaia in zijn visioen uitzingt: “Dat 

een nieuwe wereld komen zal, overvloeiend van melk en honing, een 

bloeiend leven voor allen!” 

De kern waar het in de visioenen van Jesaia en Jezus om draait is dat wolf 

en lam tezamen zullen weiden en wij de oorlog afleren. Maar hoe die kern 

met voeten wordt getreden, zien we in onze dagen verzinnebeeld door 

machthebbers die menen dat ze het redden van migranten op zee 

strafbaar kunnen stellen. Terwijl het internationale zeerecht kapiteins 

verplicht hulp te verlenen aan schepen in nood. Daarom is kapitein Carola 

door de rechter op vrije voeten gesteld. Haar humaniteit heeft het 

gelukkig gewonnen van de mondiale ongelijkheid tussen de volken. 

 

“Zie, ik zend jullie als lammeren onder de wolven”, die tekst van Jezus is 

actueel tot op vandaag. Grote groepen mensen die kwetsbaar zijn in onze 

dure en ingewikkelde samenleving, worden misbruikt door gewetenloze 

mensensmokkelaars en mensenhandelaars. Wie van ons voelt er geen 

protest en verzet als hij ziet hoe sterke wolven weerloze lammeren 

gebruiken voor eigen gewin? 

Jezus wordt in het Evangelie aangewezen als het lam Gods dat de zonde 

van de wereld wegdraagt. En wij worden vandaag uitgenodigd om Hem 

achterna, mee te helpen bij dat wegdragen, en zo te bouwen aan Gods 

koninkrijk op aarde.  

Ik wens ons iets toe van de onverzettelijkheid van kapitein Carola die 

tegen een verbod in haar hart liet spreken en koos voor het lot van de 

weerloze drenkeling. 


