Don Bosco

Bezinning 17: Oogsten
Lucas 10, 1-10 = C-jaar 14° zondag door het jaar

Het Woord
Daarna stelde de Heer tweeënzeventig anderen aan, die Hij twee aan twee voor zich uit zond naar
iedere stad en plaats waar Hij van plan was heen te gaan. Hij zei tegen hen: ‘De oogst is groot, maar
arbeiders zijn er weinig; vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst
binnen te halen. Ga op weg, en bedenk wel: Ik zend jullie als lammeren onder de wolven. Neem
geen geldbuidel, geen reistas en geen sandalen mee, en groet onderweg niemand. Als jullie een huis
binnengaan, zeg dan eerst: ‘Vrede voor dit huis!’ Als er een vredelievend mens woont, zal jullie
vrede met hem zijn; zo niet, dan zal die vrede bij je terugkeren. Blijf in dat huis, en eet en drink wat
men je aanbeidt, want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere. En
als jullie en stad binnengaan en daar welkom zijn, eet dan wat je wordt voorgezet, genees de zieken
die er zijn en zeg tegen hen: ‘Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt’.

Een woord bij het Woord
Deze perikoop is de tegenhanger van het verhaal over de zaaier. Want nu moet er geoogst worden.
En die oogst is groot. In verhouding met de oogst zijn er te weinig arbeiders. Wie heeft dan wel
gezaaid? De Heer zelf! Want even voor dit stukje heeft Hij Galilea verlaten en is op weg gegaan
naar Jeruzalem. Het Woord dat Hij sprak en de daden die Hij stelde zijn vruchtbaar, héél
vruchtbaar. Hij laat het oogsten aan anderen over.
Dit verhaal is nogmaals een tegenhanger, of liever: een echo. In Marcus 1, 16-20 heeft de Heer
tweemaal twee broers geroepen. Hier worden er tweeënzeventig twee aan twee uitgezonden. Twee
staat voor gemeenschap. De Heer laat ons nooit alleen. Altijd worden we samen met anderen
geroepen.

Het Woord in mijn leven
Waar zijn er nu arbeiders te weinig om te oogsten? Waaruit bestaat die oogst? Wie is voor jou die
‘broer’, met wie je samen geroepen bent? Naar welke akker zendt de Heer jou?
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Bidden met het Woord
Heer Jezus,
door jouw spreken en handelen zaai Je het Rijk van God.
Dat Rijk groeit en brengt vele vruchten voort.
Je roept mij, samen met anderen, om te oogsten.
Toon mij het veld waar ik mag oogsten wat Jij zaait.
En laat mij altijd verwijzen naar het belangrijkste,
de kern van jouw boodschap:
het Rijk van uw Vader. Amen.
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