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Preek van ds. H.U. de Vries, gehouden in de Goede Herderkerk te Amsterdam op zondag 3 juli 2022. 

Lezingen: Jesaja 66:10-15; Galaten 6:14-16; Lucas 10:1-12 en 17-20. 

 

Zusters en broeders in de Heer Jezus Christus, 

 

Het is vandaag een bijzondere zondag. Niet alleen zijn we, volgend op een moeilijke coronatijd, 

voor het eerst na ruim tweeëneenhalf jaar als katholieken en protestanten weer samen in een 

oecumenische dienst, maar bovendien komen de leden van de Pelgrimskerkgemeente, na de 

recente sluiting van hun kerkgebouw, vandaag voor het eerst als gemeenschap bijeen in dit 

kerkgebouw – een godshuis dat, dankzij de hartverwarmende gastvrijheid van de parochie, de 

komende twee jaar ook hun godshuis zal zijn. 

Op deze voor onze beide kerkelijke gemeenschappen heugenswaardige zondag wordt ons in het 

evangelie een gedeelte voorgehouden dat ons bepaalt bij de kerninhoud van het evangelie, en 

bij de – daaruit voortvloeiende – kern van onze kerkelijke opdracht. 

Ik moet u eerlijk zeggen dat ik even moest slikken, toen ik het evangeliegedeelte van deze 

zondag onder ogen kreeg. Want hoe kernachtig het ook is, wij zijn van die kern behoorlijk 

vervreemd geraakt. Hoe moet je preken over zaken die de geloofsgemeenschap anno 2022 niet 

meer vanzelfsprekend herkent? Wat is er in de huidige doorsnee Nederlandse kerken nog 

overgebleven van de oorspronkelijke boodschap waarmee Jezus zijn leerlingen op weg stuurde? 

En waar zien we vandaag de dag de opdracht die Hij zijn leerlingen gaf nog met enthousiasme 

opgepakt worden? 

 

Laten we eerst eens samen kijken naar de boodschap die Jezus’ leerlingen moesten brengen. 

Als ik vandaag de dag mijn oor te luisteren leg zowel in katholieke vieringen als in protestantse 

diensten, dan lijkt de hedendaagse boodschap vooral te zijn dat we in navolging van Jezus 

moeten leven als een goed mens en moeten bouwen aan zijn koninkrijk. Het accent lijkt te 

liggen bij onszelf. 

Wat een enorm verschil met de boodschap die Jezus in Lucas 10 aan zijn leerlingen meegeeft! 

Daar is de primaire boodschap geen opgave, maar een gave, een gave van God: het kostbare 

genadegeschenk van de nabijheid en de eerste doorbraak van diens koninkrijk: ‘Ga en zeg: Het 

koninkrijk van God is nabijgekomen.’ 

Wat betekent dat, dat het koninkrijk van God nabijgekomen is? Ik heb de indruk dat wij als het 

gaat om het begrip ‘koninkrijk’ of ‘rijk van God’ min of meer geprogrammeerd zijn geraakt: 

dat de meeste kerkgangers, ook hier vanmorgen, door een jarenlange eenzijdige prediking het 

begrip ‘koninkrijk van God’ als vanzelf associëren met het doen van recht en gerechtigheid. 

Dat is het eerste waaraan velen denken. Maar dat is zeker niet het eerste waaraan Jezus en zijn 

tijdgenoten dachten. Wij moeten in zekere zin geherprogrammeerd worden om de 

indrukwekkende schoonheid te leren verstaan van het grote goddelijke cadeau dat achter het 

begrip ‘koninkrijk van God’ schuilgaat. Ja, het Koninkrijk van God, of – beter gezegd – de 

koninklijke heerschappij van God, is een cadeau. Een goed koning is immers in het bijbelse 

spreken de beschermer en verlosser van wie het moeilijk heeft, van wie in nood zijn geraakt. 

Zo staat het bijvoorbeeld in de berijmde reformatorische versie van de bekendste koningspsalm, 

Psalm 72, die ook in de zangbundel van De Goede Herder een plaats heeft gekregen: ‘Hij zal 

de redder zijn der armen, Hij hoort hun hulpgeschrei. Hij is met koninklijk erbarmen hun 

eenzaamheid nabij.’ Ziedaar wat een goede koning doet. Hij redt en beschermt de armen, en 

tegelijk oordeelt hij degenen die het hun moeilijk maken, die hen verdrukken. 

Wanneer dan volgens Jezus de tijd is aangebroken dat het koninkrijk van Gód nabij is gekomen, 

zo nabij dat het hier en daar reeds ervaarbaar wordt, dan betekent dat niets anders dan dat God 

als koning gaat optreden, dat Hij degenen die het moeilijk hebben en in hun nood naar Hem 

opzien – want dat is de bijbelse betekenis van het woord ‘armen’ – te hulp gaat snellen, zoals 
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een goede aardse koning het voor zijn kwetsbare onderdanen opneemt. Wie zich daarvoor 

openstelt, mag zijn heil ervaren. Maar wie zich daarvoor afsluit, wie in zijn hoogmoed denkt 

dat Hij God en het grootse geschenk van zijn verlossing helemaal niet nodig heeft, die kiest 

voor de keerzijde van Gods koningschap: het oordeel van de naderende Koning – een oordeel 

dat in het evangelie van vanmorgen beeldend gesymboliseerd wordt doordat Jezus’ leerlingen 

theatraal het stof van hun voeten moeten afwissen in de steden waar men hen niet ontvangen 

wil. 

‘Een nieuwe tijd staat op aanbreken. God staat op het punt als een barmhartig Koning de 

kwetsbaren van zijn volk te redden.’ Dat is de boodschap die Jezus’ leerlingen met grote haast 

en in vertrouwen op God moeten gaan brengen. De heilstijd van Jesaja 66 – onze eerste lezing 

van vanmorgen – de tijd waarin Gods gebukte en geslagen volk verzadigd en gekoesterd wordt, 

als een baby aan de borst van zijn moeder, staat voor de deur. De nieuwe schepping waarover 

Paulus sprak in onze tweede lezing uit Galaten 6, de herschapen wereld waarin onze oude, 

gebroken, zondige wereld fundamenteel wordt vernieuwd en geheeld, begint aan te breken. Of 

nóg anders gezegd: de tijd waarin de satan het voor het zeggen leek te hebben, hij die de bron 

is van zoveel ontwrichtend kwaad op deze aarde, komt tot een einde: Jezus, zo lazen wij, zag 

hem reeds als een bliksem uit de hemel vallen. 

Gods verlossende heerschappij staat voor de deur. Nu begrijpen wij opeens waarom in het 

verlengde van deze vreugdevolle boodschap van Jezus’ leerlingen, de opdracht klonk de zieken 

te genezen en waarom de leerlingen bij hun terugkeer tot Jezus zo enthousiast waren over het 

feit dat de boze geesten voor hen weken. Want zieken en demonisch gebondenen zijn, evenals 

mensen die mensen die gebukt gaan onder hun schuld of die honger hebben of die aan de rand 

van de samenleving zijn komen te staan, kwetsbare mensen die verlossing nodig hebben. Jezus 

zocht juist die mensen op en bevrijdde hen: al zijn wonderen waren tekens van de doorbraak 

van Gods koninklijke, verlossende heerschappij. Maar nu is het de beurt aan zijn leerlingen. Nu 

moeten zij diezelfde verlossing aankondigen: ‘Gods bevrijdende heerschappij staat voor de 

deur.’ Al wie voor hun boodschap openstaat, mag Gods koninklijke verlossing aan den lijve 

ervaren, in tekens van genezing en bevrijding. Wie zich willens en wetens voor die boodschap 

afsluit, heeft het oordeel van de naderende Koning te vrezen. 

 

Nee, roept u nu niet meteen dat dat niet meer kan, dat genezing en bevrijding in de naam van 

Jezus, op gebed of op het spreken van een machtswoord, horen bij een mythisch wereldbeeld, 

dat wij als weldenkende mensen intussen ver achter ons hebben gelaten, nu wij hebben ontdekt 

wat de medische wetenschap vermag. Zeker, wij mogen blij zijn met de geweldige resultaten 

die dankzij een natuurwetenschappelijke wijze van denken in de medische wetenschap geboekt 

zijn; ik zal de laatste zijn om te ontkennen dat God ook langs die weg werkt en tekens van zijn 

koninklijke heerschappij opricht. Maar daarmee is de weg van het gebed, van de handoplegging, 

van de ziekenzalving, van het machtswoord tot bevrijding niet opeens ongedaan gemaakt. Ik 

heb het zelf van dichtbij mogen meemaken hoe ook langs deze weg mensen soms – niet altijd! 

– genezen worden, en vrijwel altijd bevrijd. 

 

Tot zover de inhoud van de boodschap die de leerlingen brengen moeten. Laten we nu nog even 

stilstaan bij de opdracht die Jezus hun toevertrouwt. Welbeschouwd is het een dubbele 

opdracht: om te prediken dat Gods heil voor de deur staat; én om te genezen en te bevrijden, 

ofwel in tekens van genezing en bevrijding te laten ervaren dat Gods koninklijke heil reeds 

begint door te breken. De eerste opdracht, om te prediken, heeft de kerk steeds trouw verricht 

– ik sta hier vanmorgen ook te preken; de tweede, om te genezen en te bevrijden, heeft zij de 

eerste eeuwen van de christelijke jaartelling nog zeer behoorlijk gepraktiseerd, zo ongeveer tot 

en met kerkvader Augustinus, maar uiteindelijk verwaarloosd: dat de nieuwtestamentische 
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ziekenzalving in de rooms-katholieke praktijk van vandaag meestal tot het sacrament van de 

stervenden is geworden, spreekt boekdelen. 

Maar de kerk van vandaag heeft, blijkens het bevel dat Jezus zijn leerlingen gaf, nog steeds een 

dubbele opdracht. Want prediken én genezen is wat Jezus in Lucas 10 niet slechts vraagt van 

de exclusieve kring van de 12 apostelen – dat gebeurde al in Lucas 9 –, maar van een veel 

grotere kring van 70 of 72, zo lazen wij vanmorgen: het aantal volkeren der aarde dat genoemd 

wordt in de Hebreeuwse respectievelijk Griekse versie van het oudtestamentische boek 

Genesis.1 De opdracht tot verkondiging én genezing is met andere woorden uiteindelijk een 

opdracht aan de wereldwijde kerk. Ook wij, in Amsterdam, zijn geroepen, niet slechts om te 

prediken, maar eveneens om met ervaarbare tekens van genezing en bevrijding mensen te 

winnen voor Gods rijk en te voegen bij de gemeenschap van hen die dankzij Gods genade 

behouden worden. Hoe we dat anno 2022 vorm zouden moeten en kunnen geven, daarover 

zouden we samen – liefst in oecumenisch verband –  moeten nadenken. Ik kan vanmorgen, 

geconfronteerd met het wat ongemakkelijke evangelie van deze zondag, in de geringe tijd die 

wij hier samen hebben, slechts constateren dat wij een opdracht van de Heer verwaarloosd 

hebben, en mijzelf en u oproepen verder te doordenken hoe wij, in een geseculariseerde 

samenleving als de onze, die opdracht op eigentijdse wijze met nieuw elan alsnog zouden 

kunnen uitvoeren. Misschien kunnen we beginnen met een oecumenische ziekenzalving, die 

we uitdrukkelijk openstellen voor de buurt. 

 

Broeders en zusters, ik eindig na alles wat gezegd is over het wat schurende evangelie van deze 

zondag met een woord van troost. Die troost is dat onze opdracht wel belangrijk is en in praktijk 

moet worden gebracht, maar dat er aan die opdracht iets voorafgaat, namelijk dat onze namen 

opgetekend staan in het boek des levens, dat zich bij God, in de hemel, bevindt. 

Wanneer de groep van 70 of 72 leerlingen na hun verkondigings- en genezingsmissie 

enthousiast terugkeert tot Jezus en Hem vertelt dat onder hun handen zelfs de boze geesten 

moesten wijken, dan verlegt Jezus de focus van hun vreugde. Niet al het werk van onze handen, 

ook niet het werk dat wij met succes verrichten in de dienst van de Heer, is het waard op 

Facebook of Instagram geëtaleerd te worden. Onze primaire vreugde, zo zegt de Heer, moet 

elders liggen: bij het feit dat wij die het niet waard waren, die van God vervreemd waren door 

onze fouten en tekortkomingen, zijn geroepen tot zijn heil, het heil van de barmhartige Koning. 

Onze namen, de namen van allen die, evenals de leerlingen destijds, in vertrouwen bij Jezus 

willen horen, staan opgetekend bij God. 

Ja, Jezus is de weg tot het heil van Gods doorbrekende koninkrijk. Hij  is welbeschouwd  degene 

in wiens dood en verrijzenis God het fundament heeft gelegd voor zijn koninklijke redding. 

Zijn dood voor onze zonden maakt het mogelijk dat wij voor altijd mogen leven in de nabijheid 

van de barmhartige Koning, zijn wederopstanding doet ook ons delen in het onvergankelijke 

leven van Gods aanbrekende nieuwe schepping. Wie in vertrouwen op Hem bij God horen wil, 

mag weten dat zijn of haar naam voor tijd en eeuwigheid vermeld staat in het goddelijk register 

van hen die behouden worden. 

De tweevoudige opdracht waarmee wij vanmorgen werden geconfronteerd, is zeker belangrijk 

en we moeten haar serieus doordenken en vervolgens uitvoeren. Maar we mogen dat doen 

vanuit de troostvolle zekerheid die we, ieder persoonlijk, in de maaltijd van de Heer kunnen 

ervaren wanneer we zo meteen brood en wijn tot ons nemen: dat wij dankzij Jezus Christus 

Gods eigendom zijn geworden, ingeschreven in het register van Gods koninklijke verlossing. 

Is er een betere motivatie denkbaar dan deze om te getuigen van de aanbrekende heerschappij 

van de goddelijke koning? Waar het hart vol van is, dáár immers loopt de mond van over! 

Amen. 

 
1 Zie Gen. 10. 


