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6B-13 en HANDELINGEN 13, 50-52
Jezus onze Heer,

Ik \vil nog even in herinnerillg roepeIl, dat l1et \'Orige vveek zon.dag gIng over de vverking
van de kracht van God. En uit Markus 6, 1-6 konden '.ve begrijpen, dat Gods kracht niet
overal werkzaam is. Voor een gesloten hart is zelfs de hemel dicht. Er zijn plekken, waar
Gods Geest geen voet aan de grond kan krijgen.
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Nu we verder lezen in Markus g-aat het '.veer over krachten~ Jezus geeft zIJn leerlingen de
kracht mee om duivelse geesten uit te bannen, en om zieken te genezen. Een zeer
bijzondere- ga1Je, voor deze ge'\VOlle \'lSSersmensen~ \Vat een ervaring moet dat zijn, als je
die kracht bezit.
<i~

\Ve moeten niet denken, dat de leerlingen nu geheel afgestudeerd zijn. En dat ze alles
snappen van Gods konin"krijk. Deze eenvoudige leerlingen staan nog maar aan het begin
van hun taak. Ze zullen zich ook onzeker hebben gevoeld, en gespannen. Ze begeven zich
in een avontuurlijk leerproces. Jezus neemt deze onvolmaakte mensen in dienst. En dat is
voor ons een troostrijke gedacllte~ Je hoeft niet eerst een superchristen te zijn om Gods
rij Ic te k'U.UIlen dienen. Dat geeft ons ,veer rn.oed~

Over kracllt vall God ,gaat het \veer OpnleU\V ~ De leerlingen ,gaan l1p \veg nlet een
boodschap van bekering. Als het ware vanuit de ballingschap moeten mensen 'Neer gaan
beseffen ~~vie God is~ Jezus \vil de Ine]1Sen duidelijk: maken~ dat de Heilitge God Koning ]5,
en niemand anders. En dat de mensen moeten ophouden met het vergoddelijken van de
rl1nnpn
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Jezus stuurt de leeriingell t\vee aal1 tvvee. Dat IS om t\vee redenen" De Toral1 zegt:
Wa.nneer t\vee mensen getuigen ,ran d.ezelfd.e zaak, dan is hun getuigenis betrouvv'baaT~ En
de tweede reden is, dat de leerlingen t\vee aan tvvee 001< steu.n hebben aan elkaar ~
Ook dat vind ik een troostrijke gedachte: God zendt je niet moederziel alleen, maar smane'
lnet je broeder of z'uster schouder aan Scllouder probeer je Gods rijk te verk.o11digen.
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Gods kracht ontvang je ook weer van je naaste.
Jezus vertelt de leerlingen nogal uitgebreid wat ze we] en niet nice moeten nemen op hun
reis. Ze moeten bovenal geen ballast meenemen, geen reistas, geen brood en geen geld.
Alleen een ertkel hemd met een gordel en een paar sandalen en een herdersstaf, dat is
genoeg bagage om Gods rijk te verkondigen.
Als je Gods rijk uit wilt dragen, dan moet je er geen zaken bijhalen die de aandacht
afleiden van de kern van de zaak. De leerlingen moeten geld en kleding en voedsel
thuislaten ze moeten Bl \'ertrou\ven erop uit gaan~ Ze lTIogen "'JertrOU\Xle11 op de
gastvrijheid onder\veg. En met Gods kracht zul je je \veg kunnen gaan~
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On\villekeurig Bleet ik dan in d.eze \veken denken aan al die mensen die- op vakantie gaan;
en die van alles meenemen.. De auto en de caravan zit barstensvol~ je neemt 'leel teveel
spullen lnee, maar je dellkt, ik zou het eens 110dig kunnen hebben.

/iJlls Je alles lneeneemt \vat Je denkt n.odig te hebbel1, dan kun Je jezelf gelleel
onderhouden, dan heb je in den vreemde geen lnens lneer 110dig~ Iv1aar Je zult lnisscllie11
ook geen avontuurlijke ontmoetingen hebben.
Jezus vraagt onze inspanning voor Gods rijk van rechtvaardigheid en vrede door te
zeggen: Neem alleen het hoognodige mee en richt je op de kern van de zaa...1<:. En ga het
avontuur aan met elkaar. Heb een open hart voor het verrassende in Gods rijk.
Venrolgens geeft Jezus de leerlingen de opdracht, dat ze in het huis waar ze ZIJn moeten
blijven. En Hij bedoelt hiermee te zeggen: Je moet niet het beste gastadres eruit zoeken.
En je moet ook niet proberen om zoveel mogelijk huizen op een dag te bereiken. Ga
erge11s naar binnen en neem de tijd voor de Inense11. Het gaat om rust en betrou\vbaarheid
i11 Gods rijk. \X/e l1el)ben er 11iets aan, als rnel1sen in de kerk geen \verkelijke aarLdacht
meer ,'oor elkaar hebbepl.~ En geniet van de geboden gast\rrijheid.
Tenslotte krijgen de leerlingen raad \vat ze moeten doen ais ze niet ontvangen worden.
SOlTI.1n.ige lnellsen zulle11 geen gast\'rijh,eid ke11nen; en a11dere11 zulle11 geel1 boodschap
hebben aan de woorden van de leelringen. Dan moeten de leerlingen het stof van hun
'loeten Sc11udden e11 ~hun v:Jeg vervolgen. Wij zouden zeggen: Laat ze lnaar:7 ze luisteren
toch niet, ze begrijpen het toch niet.
Het spreekt mij zeer aan, dat Jezus zelf de \veg ,.vijst III de verkondiging van Gods rijk.
Daarbij gaat het om een rustige, betrouwbare en toch kordate houding. Maar er zijn ook
grenzen aan je inspanning. Soms zul je afgewezen worden, en dan schud je het stof van je
voeten en vervolgt je weg.
Het spreekt mij aan dat je Gods rijk op een hartelijke WIjZe onder de aandacht moet
brengen. En niet zoals Pauls ergens schrijft: Je moet het evangelie verkondigen of dat nu
gelegen of ongelegen komt bij de mensen. Ik hou niet van die opdringerige evangelisatie.

Het is 'velen val1 011S \vel eens overkOlnel1, dat het evangelie je als het \vare il1 l1et gezic11t
\vordt gesmeten. Er komen mensen bij je aan de deu.r die Je \villen bekeren, anderen
proberen via de TV het evangelie op te dringen. Vaak gaat dit aggresieve evangeliseren
gepaard met toenemende minderwaardigheidsgevoelens. Zo van: als je je niet bekeen dan
ga je te gronde. Deze opdringerigheid '.'lOrdt vaak aange\val'J<.erd door geldzucht. De
modernste reclametechnieken worden gebruikt om de blijde boodschap te verkopen. Ik
vind het een schande om zo met Jezus te koop te lopen.
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Nee geef miJ maar die hartelijke en toch kordate WIjZe van omgaan met elkaar en met
God. Ook 111 de gemeente moeten \ve vasthouden aan wat Jezus hier aandraagt.
Onderlinge gastvrijheid en vooral ook de tijd nemen om nê..a r elkaar om te zien. Je moet

in de gelueente niet

~_!=e~J

\villen doe11, lnaar vooral goede dingen

doe11~

In deze zakelijke

wereld moet de kerk een oase blijven van gevoeL De gemeente moet te herkennen zijn
aan haar passie voor rechtvaardigheid, voor zorg en aandacht.
Zo kunnen we dit gedeelte uit Markus meenemen in ons leven. Ook al hebben wij niet de
kracht van God ontvangen om te genezen en geesten te verdrijven, toch komen wij heel
ver met die gastvrijheid en onderlinge liefde.

~1aar er 15 lneer~ In dit ev,ulgeliegedeelte vinden \ve de diepste spanning 111 vers 11, \vaar
het gaat over het afgev/ezen "vorden. Hier deelt Jezus met zijn leerlingen wat hijzelf net
onderv-onden heeft In Nazareth~ Jezus \vas l1aar de stad \ran zijn jeugd gegaan, had
gesproken in de synagoge en \vas uitgejou\vt door de mensen; ze zeiden: "Tie denk jij \vel
dat je bent, timmermanszoon. Ze wijzen Jezus af. Hier zet Markus al de toon voor Z1Jn
evangelie. \Xlant is dat niet de diepste teleurstelling van het evangelie, dat Jezus tenslotte
volledig afge\vezen wordt. Veracht, van mensen verlaten, veroordeeld, gekrui sigd,
doodgegaan. Die afwijzing moet voor de leerlingen een les zijn, nu ze op pad gaan.

.tA~f<ge\vezen

worden_ Een bittere er\/aring8 l1~ls je afgev/ezen \vordt door ielnand die heel
dicht bij je staat, dan \Toel je je volstrekt eenzaaln~ En \Vle vall 0115 is sterk genoeg om na
een afv;lijzîllg 11et stof van je 'voeten te SC11ud.d.eIl en je \veg te vervolge11? \X/at hebben \vij
eigenlijk aan dit advies van Jezus?
Het \vordt aIlemaal wat inge\vikkeld nu, want Jezus zegt Je moet niet teveel ballast
meedragen in je leven: maar tegelijk wordt de rugzak van ons leven gevuld met vele
bittere en verdrieti,ge er/aringen~ Ell dat kunnen "J,ve zomaar van ons afzetten, zoals je stof
van Je \'oeten SClludt. l\ls er eet1 breuk is tussen partners, of tussen ouders en kil1derell,
als er een af'Nijzi.ng is d.oor ee.n goede vriendin dan blijft je dat bij~ Het is net als \vanneer
je een dag naar het strand bent gev'!eest. Als je dan weer op de fiets stapt dan schudt je het
zand uit je sch_oenen, lnaar als je tIluis bent ,lindt je nog o\reral zalld~
Zo gaat l1et ook lnet de bittere er'/aringe11 ill ons leven, die kOlll je steeds Vleer
d;"
'v
raak je nooit helenlaaI k\vijt.
Wij moeten goed beseffen dat Jezus dit advies geeft aan z1Jn leerlingen uit lijfsbehoud. Als
mensen het goede nieuws niet willen horen, dan kun je je energie beter op een ander
ricl1ten. \Alaar geell \vil is is geen ,veg~
Maar dat afschudden van hetr stof van je voeten, dat is voor ons hier en nu een belangrijk
\voord van de Heer. Want wat kleeft er niet een stof aan onze barre voeten, gemeente.
Het is het stof 'lan onze t\rvijfeL, Het is het stof VaJl Ollze zonde. Het is ook: het stof 'van de
geschiedenis van de kerk, waar vele fouten zijn gemaakt.
En de 11{)ogspanning ligt 110g steeds bij dat afge\vezen \V()rdell.
Jezus \verd afge\vezen ln ZIJn vaclerstacL De leerlingen zullell regelmatig
\VOrde11 door lnensen die hun boodschap \vantrou\'ven~
En \vie van ons nog nooit een af\vijzing heeft olldergaan IS een gezegend lnenS,.
Ik: denk dat velen van ons \:ve! eens afge\vezen zijn" Conflicten over geld zijn
oorzaak van een ahvijzing.
Of latente gevoelens van
Minderwaardigheidsgevoelens slaan om 111 een aggressieve afwijzing. Angsten

afge\vezen

meestal de
jalouzie.
spelen hier

een grote rol.
iUgewezen worden. Het doet pijn. Zeker wanneer Je afwezen wordt door iemand die dicht
bij je staat.
Ell nogl11aals: \'Tij kunnen dat stof niet zomaar van OIlze voeten afschudden en vrolijk
verdergaan" :t\1aar de kracht van dit \voord ,'an Jezus zit hierin, dat \vij moeten proberen
OITI een af\vijzing \veer teboven te komen~ Je moet niet In een af\vijzing of een
confrontatie of een venvijdering blijven hangen.

De l'~aam
zal bevrijden~ Het 18 bevrijdend dat de
'''11 "''''r~pr tI" ,·pi'7pn
Probeer je leven deso11danks 'l;/eer op te yn~lt-It-pn
...
Jezus spreekt hier zijn. leerlingen moed
voor de onrllstige levensrelS~
E.n \vij putten moed uit Jezus· \VOOrde11
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God lnag vveten hoe vaak lnensen elkaar nog zullell af\vijzens
God lnag \~vetell \VaarOlTI deze \vereld haar Heer tot in de dood 11eeft afge'..vezen.
~Ioe is het lllogelijk, dat de mensen deze Heer afv/ezen, Hij, die zieken genas, die
rechtvaardiglleid bracllt. De al1gst 'lall de \vereld is Zijll dood ge\VOrdell.

Weet u "vat l1U het grootste "vonder is dat er bestaat. Dat is, dat God deze wereld niet
af\vij st, maar liefheeft. Ter\x,;ijl God zelf door 111enSen \vordt afgevlezen, 11eeft Hij de
rnensen liefs En toen de \vereld Zijll Zoon ter dood liet brengen, toen heeft de \fader ZIJll
liefde en goedheid aan de \vereld laten zieno De gekruisigde 'rverd de Opgestal1e5
De diepste troost 'voor deze vvereld is dat de Heilige God niet af\vijst maar uitdeelt.
God zoekt ons op 'Naar wij zijn en hoe wij zijn.
En Hij deelt
\-.'an Zijll goed,heid, ZIJn liefde.
ElI daarom hebben \vij toek:olnst~ daarom kunnen wij ~./erdero
Ä1fge\vezen \VOrdell, angst voor de toekonlst, mensen die het le,rel1 lliet lneer liefllebben,
ver\vijdering, \lerdriet, vragen.
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De liefde \'all God lost dat alles lliet op, lnaar Gods liefde houdt ons
~,,1oge

God ons geleiden op al 011ze

wegen~
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