
Verkondiging zondag 18 juli 2021 

Ze hadden het er waanzinnig druk mee die leerlingen. 

Enthousiast trokken zij rond, verkondigden het woord en toekomstperspectief. 

deden goede werken, troosten zieken, bekommerden zich om mensen die het moeilijk hadden,  

daagden politieke en kerkelijke leiders uit die zich er al te gemakkelijk van af maakten.  

Zo immers hadden zij het gezien bij de man die zij als hun leidsman zijn gaan zien, 

jezus, een mens zo goed als zij hoopten dat God zou zijn, een mens die iets op gang bracht.  

 

Doodmoe kwamen zij bij hem terug, ze vielen er bijna bij neer, en hij zag hun nood:  

“kom nu eens mee, dan zoeken we een eenzame plaats om te rusten” 

zei Jezus tegen hen.  

En daar gingen ze, op weg naar zo’n plaats,  

maar de mensen bleven hen volgen, kwamen met hen mee. 

en Jezus voelde dat zij op zoek waren naar houvast,  

naar een richting in het leven,  

naar een herder die hen de weg wees? 

 
in dat land, in die tijd waarin kudden schapen met hun herders rondtrokken 

is het niet zo vreemd dat Jezus dit beeld gebruikte, 

een beeld dat ook stond als een blok in de traditie. 

Jeremia, een van de grootste profeten uit de joodse en daarmee ook onze geschiedenis, 

sprak al van de rechtvaardige herder,  

om te laten zien dat de God van Israel zijn volkeren  niet verloren laat lopen.  

 

Jeremia laat Gods Woorden klinken: 

Wee de herders die mijn volken, mijn schapen verloren laten lopen! 

Zelf, zo spreekt God, breng ik alle schapen uit alle landen weer bijeen, 

ik zal ze terugbrengen naar hun weiden waar zij voedsel vinden, vruchtbar en talrijk zijn.  

Dan zal het land bevrijd worden, is Israel weer veilig!  

En dit is de Naam die men hem geeft: de Heer, onze gerechtigheid! 

Het was de richting die Jezus koos: naar een wereld waarin gerechtigheid heerst,  



een wereld waarin ieder mens tot zijn of haar recht kan komen,, 

een wereld waarin niet de foute leiders het voor het zeggen hebben,  

maar mensen die zien wat niet goed gaat,  

die ook hebben voor wat mensen klein en kwetsbaar maakt 

Die zien hoe leiders van het land hun fouten proberen te verbergen. 

 

Bijzondere lezingen in een week waarin een wat dwarse, eigenwijze journalist  

om het leven is gebracht door georganiseerde misdaad.  

Misschien niet voor iedereen even sympathiek  

niet altijd aardig, een beetje nors en tegendraads. 

maar daarnaast andere ervaringen, van zijn kinderen, vrienden, van  

slachtoffers van misdaad  en collega’s  

Zij vertellen over een man die onvermoeibaar op zoek naar gerechtigheid. 

Gerechtigheid, het is een woord dat zomaar, zonder meer, 

in deze dagen op vele lippen ligt, 

en zou iemand beseffen hoe zeer dat woord is voortgekomen  

uit onze Bijbelse traditie?  

Hoe vaak horen wij dat woord Gerechtigheid nog, het lijkt wel een verdwijnwoord.  

 

Deze week, zo’n week waarin wij voelen hoe wij afhankelijk zijn van mensen  

die leiding geven, de weg wijzen in maatschappij, moeten zorgen voor onze veiligheid,  

dat onze huizen droog blijven, het coronavirus onder controle blijft.  

 

Ademloos kijken wij naar beelden van een watersnood in Limburg,  

om onze buurlanden en onze eigen provincie 

Stil worden wij bij beelden van weggeslagen wegen en  huizen, 

van radeloze mensen die rouwen om wat zij verloren zijn,  

om al het vertrouwde waarop het leven rustte 

 

Stil horen we over mensen die verdronken zijn, die worden gevonden in auto’s en kelders, 

het zijn er teveel, veel te veel.  



 

Met schrik kijken we naar oplopende cijfers van ziekenhuisopnamen, 

hopen en bidden dat het ons niet zal treffen.  

Het zal je toch gebeuren dat Covid opnieuw het leven lam legt en  

ons tot doodsangst brengt.  

 

Dagen waarin mensen nodig zijn die iets op gang brengen, die wegen wijzen.  

En dan vandaag dat woord herders, niet vaak meer gebruikt   

en wat wij al helemaal niet fijn vinden is om als schapen te worden betiteld. 

Het klinkt allemaal zo volgzaam, zo passief, zo zonder eigen sturing.  

Herders en schapen, zij hebben elkaar nodig hebben ook hoge verwachtingen van elkaar. 

Al kan het wel eens zo zijn dat het schaap de herder minder nodig heeft 

dan de herder het schaap… 

Herders en schapen, een herder brengt iets op gang als hij met zijn schapen rondtrekt.  

 

En iets op gang brengen zoals Jezus laat zien,  

heeft nogal wat gevolgen:  

je kunt niet zomaar zeggen: het komt mij nu even niet goed uit. 

Je zult het vol moeten houden zegt Jezus,  

en dat kan alleen maar als je tijd neemt om te rusten, Tijd voor jezelf 

om dan weer verder te kunnen.  
Leven naar Gods woord op weg naar een wereld vol van gerechtigheid, het kost kruim  
en ieder die er voor kiest zal weten dat je iets te weeg brengt. 
Of het nu gaat om de brandweerofficier, een politieagent,  
een hulpverlener in het ondergelopen land, 
een politicus, een leerkracht op school, een journalist of wie dan ook, 
een vader en moeder die kinderen mogen grootbrengen,  
je brengt iets op gang, je brengt iets te weeg.  
Je bent nodig, meer dan je zelf soms denkt.  
Daar is moed voor nodig, en rust om op adem te komen.  
 
En ook al lijkt dat een heel moderne opvatting,  
ook Jezus wist dat al goed over te brengen  
in zijn tijd, in zijn wereld 

een werkelijkheid van alle tijden.  

amen 


