
Veertiende zondag door het jaar - C 

Jes. 66, 10-14c 

Gal. 6, 14-18 

Lc. 10, 1-2.17-20 

Gezonden in zijn naam 

Jezus zendt helpers uit om Zijn Blijde Boodschap te verkondigen, dwz. dat Hij zoveel mogelijk 

mensen wil laten weten en voelen dat God een nabije, liefdevolle Vader is voor allen, en dat 

betekent, dat iedereen beminnenswaardig is. Die opdracht is niet alleen voorbehouden aan 

priesters of missionarissen. Wij allen, die Jezus' geëngageerde leerlingen willen zijn, hebben de 

gaven van de H. Geest ontvangen. Op de plaats waar wij leven en werken, verkondigen wij, ieder 

met zijn eigen talenten en krachten met woord en vooral met daad diezelfde boodschap: dat God 

een liefdevolle Vader is en dat iedereen de moeite waard is om bemind te worden.  

Laten wij even stilstaan bij wat het evangelie ons vandaag biedt: Jezus' instructies over de methode 

van verkondiging, over de manier om die goede boodschap te verkondigen en de middelen tot 

overtuiging. Wij worden uitgenodigd niet ter plaatse te blijven, alleen maar in onze kleine kring van 

bekenden, maar ons in beweging te zetten, naar anderen toe. Het christendom wil zich dus niet 

opsluiten in eigen ideeën en gewoonten, maar is ruim, open op de wereld. Wij moeten niet bezorgd 

proberen te behouden wat wij reeds hebben veroverd. Het evangelie vraagt ons juist de verharde 

paden van onze gewoonten te verlaten en nieuwe wegen te durven gaan. De Heer komt niet 

aanwezig te midden van angstige, behoudsgezinde mensen, wel in het hart van blijde christenen die 

openstaan voor nieuwe opdrachten in Zijn dienst. In ons gezin, in onze vriendenkring, maar ook 

ruim daarbuiten ontstaan steeds nieuwe noden en vragen. Christenen blijven niet ter plaatse zitten 

of naar het verleden kijken, maar zij treden de nieuwe tijd tegemoet met een ondernemend en 

hoopvol hart. Jezus' helpers krijgen de macht over onreine geesten en zij drijven duivels uit. Wie 

zouden die onreine geesten en die duivels voor ons vandaag wel kunnen zijn? Niet alleen onze 

natuur wordt bezoedeld, maar ons hart geraakt soms gepolluëerd door nieuwe vormen van 

zelfzucht, typisch voor onze tijd: de drugverslaving misschien, of de vreemdelingenhaat of onze zelf 

gekoesterde depressie. Meer dan ooit heeft onze wereld nood aan bevrijding van die hedendaagse 

demonen en ziekten door wat het christendom te bieden heeft: levensdiepte en hoop voor de 

toekomst, hechte verbondenheid en gemeenschap, vergeving die nieuwe kansen biedt, soberheid 

die vreugde schenkt, zelfvergetelheid die nieuw leven laat geboren worden. Ja, het christendom 

biedt ook vandaag de waarden om de moderne demonen uit te drijven.  

Jezus' leerlingen worden gestuurd twee per twee. Dat wil in ieder geval zeggen, in gemeenschap. De 

christelijke boodschap verkondigen is geen éénmanswerk, maar moet gebeuren in verbondenheid 

met anderen. Wij hebben de steun en de correctie van medegelovigen nodig, in basis- en 

bijbelgroepen, in verenigingen voor bezinning en sociale actie. Twee per twee is ook het teken van 

een gezantschap dat van de waarheid getuigt. Wij treden niet op in onze eigen naam maar als 

gezondenen in opdracht van de Heer. Dat brengt ons enerzijds tot bescheidenheid, anderzijds tot 

grenzeloos vertrouwen. Wij zijn de dienaars van Zijn kracht. Maar Hij heeft geen anderen handen 

dan onze handen, geen andere woorden dan onze woorden, geen ander hart dan ons hart, om 

liefdevol in deze wereld aanwezig te zijn.  

 



"Geen reiszak, geen geld in de gordel." Dus, geen rijke middelen, geen dwang, geen dure 

reclamecampagnes, geen trucjes, maar eenvoud in gebaar en woord. Soberheid, om te getuigen dat 

de kracht van de Boodschap niet komt van onze uiterlijke middelen, maar van Jezus zelf. En nog een 

raad: geen oppervlakkig contact. "Als gij ergens binnengaat, blijf dan daar, tot gij weer afreist." 

Genietend van de normale gastvrijheid, maar zonder te profiteren. Het evangelie wordt verkondigd 

door persoonlijke ontmoetingen. En die vragen vertrouwen, schroom en tijd.  

Dit zijn de aanwijzingen van Jezus vandaag over de manier om te verkondigen dat iedereen de 

moeite waard is bemind te worden: hoopvol kijkend naar het nieuwe kansen die onze tijd ons biedt, 

ondanks de moderne kwade machten vergevensgezind, onszelf vergetend en verbonden met 

medegelovigen, en met bescheiden soberheid belust op diepere, persoonlijke contacten. Als wij het 

op Zijn manier doen dan kunnen wondere dingen gebeuren. Mensen worden genezen naar lichaam 

en ziel. Mensen die door het kwaad bezeten waren, krijgen weer het verlangen goed te zijn en goed 

te doen vanuit Zijn kracht. Daartoe worden wij allen gezonden in Zijn Naam.  
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