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Uitleg en verkondiging vanuit Jesaja 1:18-26 en Lucas 10:1-9 

(ds. Simon Dingemanse, 6 november 2022, ZWO-dienst Oude Jeroenskerk) 

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 

Je hoort mensen wel eens zeggen dat ze ook wel in hun eentje kunnen geloven… en wie weet, 

lukt dat sommigen ook wel…ik zelf zou het wel moeilijk vinden… als u er niet was als 

gemeente, weet ik niet of ik het wel vol zou houden…als er geen anderen zijn die met mij hun 

vertrouwen op God stellen, dan zou mijn eigen Godsvertrouwen misschien ook wel langzaam 

maar zeker weglekken… 

 

In de bijbel is het ook een lastige zaak om in je eentje de weg van het geloof te gaan…we zien 

dat profeten die het helemaal alleen moeten doen, het vaak moeilijk krijgen…ze worden 

eenzaam en gaan klagen bij God dat ze het niet kunnen volhouden…de profeet Elia ging er 

zelfs bij liggen en bad tot God of Hij maar mocht sterven… hij was alleen overgebleven en hij 

zag het niet meer zitten… 

 

En Mozes zag het ook niet zitten om alleen naar de Farao gezonden te worden, ook al 

beloofde God hem nabij te zijn…en daarom krijgt hij zijn broer Aäron aan zijn zijde, zodat ze 

met hun tweeën kunnen gaan… 

 

Kunt u wel in uw eentje in God geloven…en jij?...Ja, natuurlijk is je geloof ook iets 

persoonlijks en heeft het je eigen individuele kleur…in die zin heeft het iets enigs, iets 

unieks…maar is het niet zo, dat het vuur van Gods Geest per definitie vraagt om 

gemeenschap?...In mijn open haard blijven twee of drie stukken hout ook gemakkelijker 

branden dan één stuk…één stuk hout gaat al gauw uit en dan dooft het vuur… 

 

Tieners hebben ook minder zin om naar een feestje te gaan als ze alleen moeten…maar als ze 

samen met een vriend of vriendin kunnen, wordt het veel leuker…en zo is het ook in de kerk 

natuurlijk: als tieners of kinderen daar geen leeftijdgenoten meer treffen, dan wordt het 

meteen een stuk minder aantrekkelijk…blijkbaar helpt het als je met meer bent… 

 

Ik moest daarbij ook even denken aan een stukje liedtekst van een liedje van Stef Bos dat ik 

hoorde op de mooie avond afgelopen woensdag waarin we een aantal van de liedjes van Stef 

Bos beluisterden en kort bespraken…hij zingt dan in een van zijn liedjes: 

We zoeken naar een richting 

en we weten niet waarheen 

we zijn te weinig samen 

we zijn teveel alleen.  

 

Daarom heeft het een goede zin als Jezus zijn leerlingen twee aan twee uitzendt…dat helpt 

om de moed erin te houden…bovendien kun je elkaar dan corrigeren, want in je eentje kun je 

al gauw te eigengereid worden, niet waar… en daarnaast is het ook nog zo dat het getuigenis 

van twee getuigen in de bijbel rechtsgeldig is, omdat dat nu eenmaal veel geloofwaardiger 

overkomt dan één getuige… 

 

Maar wat daarbij ook belangrijk is, is dat Hij zijn leerlingen uitzendt vanuit een heel 

team…eerst wijst Hij tweeënzeventig leerlingen aan…of zeventig zoals andere oude 

handschriften van het Lucas-evangelie zeggen…tweeënzeventig doet natuurlijk denken aan 

zes maal twaalf…en dat getal twaalf verwijst dan naar de twaalf stammen van Israël…het 

hele volk dus… 
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En ook zeventig heeft in de joodse traditie de betekenis dat het verwijst naar het hele volk en 

daarnaast ook naar de hele wereld, omdat de joodse traditie zegt dat er zeventig talen waren, 

dus zeventig volken…Je zou dus kunnen zeggen dat de leerlingen twee aan twee uitgestuurd 

worden namens de hele gemeenschap en dat ze daarbij het hele volk en zelfs de hele wereld 

op het oog hebben… 

 

En juist die hele wereld is per definitie altijd in beeld als we een ZWO-dienst met elkaar 

vieren…de woorden Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelings-samenwerking zeggen het 

al…het gaat erom dat je vanuit het geloof ook over de grens kijkt…en vandaag kijken we 

vooral naar het land Zambia…een groot land waar ruim veertienmiljoen mensen leven, 

waarvan velen nog steeds in armoede…en wat we van Nederland niet kunnen zeggen, geldt in 

Zambia wel: de kerk groeit daar…in alle veelkleurigheid… 

 

De oogst is overvloedig zou je kunnen zeggen…maar werkers zijn er te weinig…en daarom is 

het zo belangrijk dat er in Zambia predikanten worden opgeleid om in allerlei dorpen de kerk 

te dienen en mensen verder te helpen op hun geloofsweg… 

 

We hebben daarnet het verhaal gehoord van een jonge vrouw, Naele, die sterk de roeping 

voelt om als predikant God te dienen…en zij wordt geholpen door de universiteit om haar 

roeping te volgen…straks horen we ook nog het verhaal van Gilbert die ook die roeping sterk 

voelt, maar daarbij nog wel wat hobbels moest overwinnen… 

 

Wat ik bij deze twee mensen opvallend vindt, is dat ze helemaal leven vanuit hun vertrouwen 

op God…Naele zegt dat ze geleerd heeft dat ‘onze God echt God is, en dat Hij een weg maakt 

waar geen pad lijkt te zijn’…en Gilbert wilde eerst geen dominee worden, omdat zijn vader 

dat was en er daardoor vaak veel armoede was bij hem thuis: ‘Ik herinner mij de moeilijke 

tijden die wij hebben doorgemaakt,’ zegt hij, ‘en ik trok de conclusie dat je kiest voor 

armoede als je dominee wordt’…maar desondanks heeft hij er nu toch voor gekozen om 

predikant te worden… 

 

Als je deze twee Zambiaanse jonge mensen hoort praten, dan gaat er toch een belletje rinkelen 

in het evangelieverhaal dat wij net hoorden…want die uitgezonden leerlingen van Jezus 

zullen ook hobbels tegenkomen op hun weg en hebben daarbij veel Gods vertrouwen nodig… 

  

En op rijkdom hoeven ze ook niet te rekenen, want ze moeten hun portemonnee thuis laten en 

ze mogen geen rugzak meenemen, zelfs geen schoenen…ze moeten leren leven van wat hen 

gegeven wordt…dus ook hier: zonder vertrouwen red je het niet…vertrouwen dat God wel 

een weg zal maken waar geen pad lijkt te zijn, zoals Naele zegt… 

 

Daar kan ik als dominee met een goed salaris wel wat van leren, eerlijk gezegd…en wij als 

gemeente in Noordwijk kunnen ons laten inspireren door deze jonge mensen die zich 

geroepen en gezonden voelen door God om de kerk en de mensen te dienen in navolging van 

Jezus Christus… 

 

Het gaat bij zending in deze tijd immers altijd om wederkerigheid: wij kunnen de 

theologiestudenten daar financieel steunen, zodat ze hun studie kunnen afmaken en zij kunnen 

van hun geestelijke rijkdom delen en ons inspireren door hun Godsvertrouwen en hun 

overgave in een samenleving die veel minder welvarend is dan de onze …   
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Maar als we zo Zambia en de hele wereld in het vizier willen houden, waar gaat het dan – 

naast dat Godsvertrouwen - in diepste wezen om in de kerk?…Waar gaat het in diepste wezen 

om als Jezus die zeventig of tweeënzeventig leerlingen twee aan twee uitzendt?... 

‘Genees de zieken,’ zegt Jezus, ‘en zeg tegen de mensen: ‘het koningschap van God is 

dichtbij gekomen’…dus daar gaat het om: in woord en daad tekenen oprichten van het 

koninkrijk van God…dat je probeert heel te maken…vrede te brengen…recht te doen… 

 

Dat is ook wat vanouds de profeten van Israël altijd bezielde en dat hoorden we net ook bij de 

profeet Jesaja die de corruptie onder kritiek stelt en hevig tekeer gaat tegen 

moorddadigheid…die het uiterst kwalijk vindt dat er geen zorg meer is voor weduwen en 

wezen, omdat het de leiders alleen maar gaat om hun eigen rijkdom… 

 

Thijs en Marike Blok die vanuit de Protestantse Kerk in Nederland theologie doceren aan de 

universiteit in Zambia besteden met hun Zambiaanse collega’s daarom ook bewust aandacht 

aan maatschappelijke thema’s zoals hiv en aids, man-vrouwvraagstukken, mensenrechten, 

politiek, voedselveiligheid en klimaatverandering… 

 

Het gaat namelijk in thora en evangelie ten diepste vooral over hoe we met elkaar 

samenleven…dat de stad een stad van gerechtigheid wordt zoals Jesaja roept…en dat er in de 

samenleving zorg is voor mensen die aan hun lot overgelaten dreigen te worden…daartoe 

leidde de Enige zijn volk uit het slavenhuis…daartoe kwam Jezus op aarde: om mensen een 

nieuw begin te schenken en te bevrijden tot een leven en samenleven zoals God het bedoelt… 

 

Veel mensen leven nog steeds met het misverstand dat het in het geloof gaat om je eigen 

zielenheil en om het leven na de dood…dat is jammer…als je op God vertrouwt, hoef je je 

helemaal geen zorgen te maken om je zielenheil of over een leven na de dood…nee, dan gaat 

het juist om het leven vóór de dood en om het sámenleven hier op aarde…hoe kunnen wij 

mensen de vrede dienen, het recht bevorderen, de liefde hooghouden?... 

 

Hoe kunnen we verdrietige mensen troosten, eenzame zielen de gemeenschap laten 

ervaren…hoe kunnen we mensen met armoede in hun recht herstellen en in verzet leven tegen 

de waanzin van de oorlog…hoe kunnen we gestalte geven aan gastvrijheid voor asielzoekers 

en woonmogelijkheden voor starters…hoe kunnen we dankend en delend leven?... 

 

Dankend en delend leven…dat is niet alleen belangrijk op de dankdag voor gewas en arbeid 

afgelopen woensdag, maar dat is áltíjd een kern van het geloof als je de profeten van Israël en 

de weg van Jezus serieus neemt… 

 

Dát is onze zending, de uitzending van de gemeente waar die tweeënzeventig stagelopende 

leerlingen model voor staan…heel maken en Gods koningschap dichterbij brengen door liefde 

en gerechtigheid…en het begint ermee dat je twee aan twee gaat vanuit een team, met andere 

woorden: dat je niet doorslaat in je individualisme, maar bondgenootschap zoekt…en dat de 

saamhorige verbondenheid met Jezus Christus ons uitgangspunt is… 

 

Daarom is de kerk belangrijk en moeten we de christelijke gemeente hooghouden…in Zambia 

en waar ook ter wereld en dus ook in Noordwijk en in Nederland…het gaat niet om dominees 

achternalopen of alleen maar je favoriete liedjes zingen…het gaat niet om navelstaren op je 

eigen geloofsbeleving…het gaat niet om dat ene kerkgebouw waar je je het meeste thuis voelt 

of wat er ook allemaal voor randzaken kunnen zijn…nee, je gezamenlijk gezonden weten 
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door Christus zelf om het goede te zoeken voor de mensen en de samenleving…daar gaat het 

om in de gemeente van Christus…als het goed is… 

 

En ZWO betekent dat je als Zambiaanse en Nederlandse kerken elkaar daarin vasthoudt…en 

dat zo de hele wereld in het vizier blijft…omdat we allemaal kinderen van God mogen zijn en 

daarvanuit vol vertrouwen mogen leven richting Gods koninkrijk als toekomst van deze 

wereld. Amen.  


