
18 juni 2007,  11e zondag door het jaar A. 

Broeders en zusters, vandaag horen wij in het evangelie hoe Jezus zijn twaalf apostelen uitzendt om de 

boodschap van het Koninkrijk te verkondigen. Hij doet dat omdat Hij ziet hoe de mensen afgetobd zijn en 

verloren lopen. Zijn boodschap kan hen nieuwe kracht en oriëntatie geven. Die boodschap is ook voor ons. Wij 

zijn zowel verkondigers als toehoorders, zowel herders als schapen. Als we bereid zijn beide rollen te spelen, 

kan de Heer iets met ons beginnen. Ook vandaag in deze eucharistie geeft Hij ons zijn genade en stuurt ons er 

dan op uit. Laten we ons voorbereiden op de viering van dit mysterie, door in een moment van stilte onze 

zonden te belijden… 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jezus had medelijden met de menigte. Hij vond dat ze er afgetobd uitzagen, dat ze als schapen zonder herder 

waren. Verderop noemt Hij hen nog een keer: de verloren schapen van het huis Israël. Wat bedoelt Jezus als Hij 

de mensen zo negatief aanduidt? Waarom vond Hij dat ze verloren waren? De evangelist Matteüs schetst dit 

algemene beeld van Jezus’ optreden nadat hij verteld heeft over Jezus’ verkondiging van het Rijk van God in 

alle steden en dorpen van Galilea. Het is een soort terugblik, een evaluatie. Hij had te doen met die mensen die 

kennelijk een vermoeide en verloren indruk maakten. Ze misten blijkbaar een oriëntatie, een richting voor hun 

leven. Ze misten ook leiding, herders die hen die goede richting voor hun leven konden wijzen. Ze misten 

kennis van Gods geboden en van de waarden die je houvast geven in je leven. Het is wel te begrijpen dat Jezus 

juist in Galilea tot die conclusie kwam. Er waren daar niet veel geestelijke leiders actief die het volk de wet van 

Mozes konden uitleggen. Er waren wel synagoges waar de Tora werd voorgelezen en waar de gebeden werden 

verricht, maar een groot deel van het volk was toch verstoken van religieuze en geestelijke vorming. Het gebied 

werd dan ook wel ‘Galilea van de heidenen’ genoemd. Jeruzalem was het centrum van eredienst en van 

wetsuitleg en dat lag ver van hen vandaan. Ze voelden zich misschien ook wel vergeten, minder waard, een 

verwaarloosd deel van het land. Jezus voelt zich verantwoordelijk voor de vorming van deze mensen. Hij ziet 

dat er ook hier een grote geestelijke oogst valt binnen te halen, maar daarvoor zijn arbeiders nodig, Gods 

arbeiders die door prediking in woord en daad de oogst voor Gods Rijk binnen halen. Om deze reden kiest Hij 

uit zijn leerlingen twaalf mannen die Hij erop uitstuurt om als rondtrekkende predikers de komst van Gods 

koninkrijk uit te dragen. Zo hoopt Hij herders te hebben voor deze herderloze mensen. Zo hoopt Hij mensen 

hoop en heil en genezing te brengen. 

Het is een verhaal van lang geleden, maar toch moest ik meteen denken aan onze eigen tijd en de 

ontwikkelingen in onze eigen samenleving. Al decennia lang is er bij ons een ontwikkeling gaande van geestelijk 

verlies. Verlies van betrokkenheid bij de kerk, verlies van kennis over de Bijbel en de geloofstraditie. Verlies van 

de praktijk van het gebed en van de waarden en de geboden die Jezus ons wil leren. De kerken in Nederland, 

waar deze dingen worden uitgedragen, vormen een krimpende minderheid. Zowel onder ouderen als jongeren 

zijn er tallozen die zeggen: dat kan of wil ik niet meer geloven. Of: ik weet niet wat ik geloof, er zal misschien 

wel iets zijn. Steeds meer mensen leven zonder een dieper perspectief op het leven. Ze wijden zich aan hun 

werk, aan hun passie, hun sport of hobby, aan hun familie, aan de kunst of de muziek, allemaal zinvolle en 

waardevolle dingen, maar het verhaal van Gods liefde zoals Jezus dat zichtbaar maakt, dat ontgaat hun. Vaak 

betekent dat ook dat de waarden en de daarop gebaseerde normen voor je leven onduidelijker worden. Velen 

klampen zich vast aan de materiële kant van het leven, aan wat er voor geld te koop is en zijn bang dat ze 

daarvan iets kwijt raken. De komst van vluchtelingen die opvang nodig hebben wordt door velen als een 

bedreiging gezien en ook de zorg en hulp voor noodlijdende landen en volken is minder vanzelfsprekend 

geworden. De vermindering van het Godsbesef en de vermindering van betrokkenheid bij je medemens lijken 

gelijk op te gaan. Onze wereldje wordt kleiner, we leven in onze eigen bubble, lezen alleen nog de 

nieuwsberichten die in ons straatje passen en verdiepen ons niet meer in de moeilijke vragen van het leven. En 

velen zijn boos of bang of allebei. En het zijn niet alleen de anderen, degenen die kerk en geloof losgelaten 

hebben. Ook wij, die daarin nog actief zijn ervaren deze ontwikkelingen aan den lijve. Ook wij leven met vragen 

en twijfels, ook wij vinden met moeilijk een leven van geloof en liefde te leiden. Ik denk dat als Jezus in onze 

tijd door ons land zou trekken en op het internet zou rondkijken, dat Hij tot dezelfde conclusie zou komen: Wat 



zijn ze afgetobd en geestelijk leeg. Wat lijken ze moe, als schapen zonder herder. 

Wat zou Jezus in deze tijd aanbieden om dit probleem tegemoet te treden? Misschien zou Hij opnieuw op zoek 

gaan naar een aantal goede leerlingen die bereid zijn om zich te laten zenden. Misschien zou Hij hopen op een 

aantal herderlijke, pastorale medewerkers die een goed woord op een goed moment kunnen spreken en met 

hun daden en hun levenshouding een gelovige, vertrouwvolle uitstraling hebben. Zulke mensen zou Hij 

misschien aantreffen in parochies en gemeentes, in kloosters en pioniersplekken, maar ook daarbuiten. Hij zou 

ze erop sturen naar de verloren schapen met de boodschap: Het koninkrijk der hemelen is nabij! Hij zou al die 

leerlingen eraan herinneren dat ze Gods genade voor niets ontvangen hebben, en dat ze het ook voor niets 

met anderen moeten delen. Waar zulke mensen actief zijn, daar ontstaat saamhorigheid en solidariteit, daar 

gaan mensen zich inzetten voor elkaar, daar ontstaat hoop en vertrouwen. 

Wat we nodig hebben in deze tijd is getuigen van Gods liefde. We zijn allemaal wat onzeker en terughoudend 

als het gaat om getuigen. Iedereen moet het zelf maar uitzoeken en geloven en mens zijn op zijn of haar eigen 

manier, denken we. Maar dan vergeten we toch de houding van Jezus. Hij dacht niet, toen Hij die afgetobde 

mensen zag: ze moeten het zelf maar uitzoeken. Nee, Hij stuurde goede herders op hen af. Die gingen getuigen 

van Gods liefde in woord en daad. En dat wordt er ook van ons verwacht. Mensen hebben nu eenmaal 

voorbeelden en getuigen nodig, mensen hebben het nodig dat iemand hen aanmoedigt en uitdaagt. Het is net 

als met het volk Israel in de woestijn. Toen Mozes op de berg God ontmoette, zei Deze tegen hem: Je moet de 

Israëlieten zeggen dat ze niet moeten vergeten hoe ik hen bevrijd heb uit Egypte. Zoals een arend zijn kuikens 

draagt op zijn vleugels, zo heb ik jullie gedragen naar de vrijheid. Vergeet dat niet en blijf trouw aan mijn 

verbond en getuig ervan tegenover jullie kinderen. Wees getuigen van mijn liefde, die jullie zelf ervaren 

hebben. Als je trouw blijft aan mijn verbond zul je mijn volk zijn, zullen jullie mijn kinderen zijn, mijn priesterlijk 

koninkrijk en mijn heilig volk. 

Dat is natuurlijk een prachtige droom. En dat volk Israël is heel vaak de fout ingegaan, heeft heel vaak Gods 

belofte en Gods geboden vergeten. Net als wij christenen. Ook in onze tijd zijn er tallozen die wel gedoopt zijn 

maar die die boodschap van God vergeten. Ze hebben een geheugensteun, een opfrisser nodig, zoals we die 

allemaal wel eens nodig hebben, om opnieuw te beseffen dat het leven een geschenk van God is en dat wij 

leven dankzij zijn liefde. En, zoals gezegd, ook wijzelf zijn soms als schapen zonder herder, die het niet goed 

meer weten. Ook wijzelf zijn wel eens moedeloos als het gaat om de toekomst van onze samenleving en onze 

kerk. Ook wij zelf twijfelen wel eens over ons geloof en over de boodschap van het evangelie. Zouden wij 

geschikte helpers van de Heer zijn, als we zelf zo zwak en onzeker in ons geloof staan? 

Maar Jezus zelf helpt ons op weg. Met zijn hulp zal het gaan. Hij ziet de velden al wit om te oogsten. Hij is niet 

bezorgd maar juist hoopvol. Zo velen zoeken naar een antwoord, naar een zinvoller leven. Zo velen zouden die 

God die liefde is beter willen leren kennen. Jezus zelf is de getrouwe getuige van die liefde. Hij wijst naar zijn 

Vader, de God die ons draagt zoals een arend zijn jongen draagt. Hij is zelf de goede herder die op zoek gaat 

naar zijn schapen. Hij gaat ons voor door zijn leven te geven, uit liefde juist voor allen die verloren lopen. Net 

als zijn twaalf apostelen zendt Hij ons erop uit om te getuigen van Gods liefde met onze eigen woorden en 

daden. In onze zwakheid werkt zijn kracht, zijn genade komt ons steeds weer te hulp. Jezus zelf komt ons te 

hulp, om herders voor elkaar te zijn en hoop en geloof en liefde te verspreiden. Amen. 


