Bezinning 717: Dragers van het Rijk 2
Matteus 9,36-10,8 = 11° zondag A-jaar

Het Woord
Toen Hij de menigte zag, voelde Hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos
uitzagen, als schapen zonder herder. Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘De oogst is groot, maar er zijn
weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst
binnen te halen.’ Daarop riep Hij zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine
geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Dit zijn de namen van de twaalf
apostelen: als eerste Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Johannes, Filippus en
Bartolomeus, Tomas en de tollenaar Matteus, Jakobus, de zoon van Alfeus, en Taddeus, en ten
slotte Simon Kananeus en Judas Iskariot, die Hem zou uitleveren. Deze twaalf zond Jezus uit en Hij
gaf hun de volgende instructies: ‘Sla niet de weg naar de heidenen in en bezoek geen
Samaritaanse stad. Ga liever op zoek naar de verloren schapen van het volk van Israël. Ga op weg
en verkondig: “Het Koninkrijk van de hemel is nabij.” Genees zieken, wek doden op, maak mensen
die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet
moeten jullie geven!’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Het leven van de gewone man en vrouw is niet eenvoudig. Er moet heel wat afgedragen worden
aan de Romeinse bezetter en aan de tempel te Jeruzalem. En wat moet een mens niet doen om
wat te eten te hebben. En wat bij ziekte en handicaps? Alle lasten worden samengevat met twee
woorden: de mensen zijn uitgeput en hulpeloos. Bovendien hebben ze geen herder. Dit laatste is
een zware kritiek op de schriftgeleerden en farizeeërs. Zij zijn officieel de herders. Maar ze trekken
zich het lot van de gewone man en vrouw niet aan.
Maar Jezus kijkt op zijn manier naar die grote menigte mensen: met Gods tedere liefde. Hij ziet
hun diepe goedheid, hun verlangen naar het Rijk van God. Ja, ze zijn als vruchten die rijp zijn voor
de oogst. Vruchten die aan de Schepper kunnen aangeboden worden in functie van het eeuwige
leven. De engelen staan klaar om die oogst binnen te halen in de hemel.
Maar er is ook het aards verhaal. Er zijn goede herders nodig, arbeiders, om al die mensen te
helpen, te begeleiden op die weg naar het eeuwige leven. Om het Rijk nu al op te bouwen.
Herders zoals Jezus zelf, die als enig doel hebben dat de mensen bij God komen en God bij de
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mensen. Zoals in Jezus het Koninkrijk van de hemel nabij is, zo ook moet het Rijk aanwezig komen
in de twaalf apostelen en bij uitbreiding in elke volgeling van Jezus. Het is ontroerend onszelf te
zien als dragers van het Rijk Gods. Een fantastisch geschenk, uit Gods handen ontvangen, om het
als een goddelijk geschenk aan te bieden aan de mensen, vooral aan hen die gebukt gaan onder
allerhande lasten.
Er zijn heel wat exorcisten. Ze laten zich betalen voor hun diensten, soms zelfs heel loyaal. Maar
Jezus wil dat niet. De apostelen hebben alles gratis ontvangen en moeten het gratis doorgeven
aan velen.

Het Woord in mijn leven
Onder welke lasten ga ik gebukt? Wie is voor mij de goede herder? Hoe rijp ben ik voor het Rijk
van God? Tot wie zendt de Heer mij?

Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
in U is het Rijk der hemelen
tot ons gekomen.
We ervaren het
in Uw daden en woorden.
Het Rijk verspreidt zich
door de apostelen en leerlingen.
Aan hen geeft U Uw macht,
in groot vertrouwen.
Ook ons roept U
om dragers te zijn van het Rijk.
In onze daden en woorden
mogen mensen ervaren
dat God liefdevol nabij is,
innerlijk bewogen
door pijn en lijden van mensen.
Alles hebben we gekregen,
zomaar, om niet.
Alles mogen we doorgeven,
zomaar, om niet
en opdat Uw Rijk kome.
Ja, Heer, Uw Rijk kome
op aarde zoals in de hemel. Amen.
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