
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ZONDAGSBRIEF 28 juni 2020 
 
Beste parochiaan, 
 
Als Jezus zijn apostelen uitnodigt om Hem te volgen op zijn weg, spreekt Hij wervende 
en ook moeilijke woorden. In het Evangelie van deze zondag (Mt. 10, 37-42) zet Hij onze 
waardenschaal op zijn kop: “Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, wie zijn leven verliest 
om Mijnentwil, zal het vinden.” Het gaat over een keuze die alles in je leven verandert 
en daarom pijn kan doen. We kunnen ons voorstellen dat het voor vissers een hachelijk 
avontuur was om boot en netten, huis en haard, achter te laten en met Hem op weg te 
gaan met onbekende bestemming. Het beroep van visser is immers moeilijk te 
combineren met dat van een rondreizende apostel!  
 
Jezus zelf had het ook meegemaakt dat zijn roeping en zending niet begrepen werd, ook 
niet door zijn naaste verwanten. Zij waren Hem een keer komen halen, omdat ze 
meenden dat Hij niet goed bij zijn verstand was. Wat Hij verkondigde over het Rijk Gods: 
dat de armen zalig te prijzen zijn, dat het beter is te geven dan te ontvangen, ze snapten 
er niets van. Ze wilde Jezus tegen zichzelf beschermen, zo lijkt het. 
 
Heel lange tijd is het in ons land vanzelfsprekend geweest om christen te zijn, om te 
zeggen dat je bij de Kerk hoort, dat je je kind laat dopen, dat je ’s zondags naar de kerk 
gaat. Die vanzelfsprekendheid is grotendeels verdwenen. In een gesprek met 
doopouders  hoorde ik dat ze bij hun vrienden en collega’s wel iets uit te leggen hadden 
omdat ze kozen voor de doop van hun kinderen.   
 
Vanzelfsprekend is het niet meer…en dat biedt ook kansen, zo denk ik. Wie zijn geloof 
serieus neemt, neemt zichzelf serieus, staat stil bij de waarden die belangrijk en heilig 
zijn en probeert daaraan vorm en inhoud te geven. Dat is geen gemakkelijk proces. Het 
wordt niet automatisch begrepen en bevestigd worden door je omgeving. En 
bovendien: de keuze voor Jezus en het Evangelie, de keuze om bij de gemeenschap van 
de Kerk te horen, vraagt steeds om vernieuwing en bevestiging. Geloof heeft regelmatig 
een ‘update’ van onze kant nodig! Immers, ook als we zeggen te geloven in Jezus en zijn 
Blijde Boodschap, stoppen onze vragen niet. Geloof biedt een fundament en daarmee 
hopelijk ook een diepe vrede, maar heeft ook zijn eigen strijd en aanvechting. 
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Als Jezus zijn leerlingen uitzendt en hen vraagt om Hem te volgen, dan nodigt Hij hen uit 
op een weg van dienstbaarheid en vertrouwen. Ze worden niet uitgerust met wapens en 
proviand maar met zijn Woord en zijn Geest. Ze vervullen hun roeping door te spreken 
over de Blijde Boodschap en die zelf vóór te leven.  
 
Laten we ons zenden door Jezus? Zijn de woorden van het Evangelie een richtsnoer voor 
ons spreken en handelen? We zijn niet allemaal geestelijke krachtpatsers of 
geloofshelden. Ik denk dat Jezus dat ook niet vraagt. De laatste zin van het Evangelie 
spreekt over de waarde van een beker koud water, niets meer, maar ook niets minder! 
 

“Wie van deze kleinen 
al was het maar een beker koud water geeft, 

omdat hij mijn leerling is, 
voorwaar Ik zeg u:  

zijn loon zal hem zeker niet ontgaan.” 
(Mt. 10, 42) 

 
 

ZOMER 
(1936) 

 

De rog staat mals, de bomen zwaar van blaren. 
Ge ruikt de damp die aanwaait op de wind:  
geuren van hooi en vruchten, en de zware  

geur van bloemen die ik ga vergaren. 
Wie vond er weelden als ik heden vind? 

 
‘De rog staat schoon. Kind, ga erdoor, want schoner  

staat in mijn hof de oogst, die overvloeit. 
Kom binnen in mijn hof. En blijf en woon er. 
En word een boom die uit zijn bodem groeit, 

groeit, als de Hovenier u kerft en snoeit, 
 

groeit, tot uit u mijn zomer open bloeit.’ 
 

(zr. Oda M. Swagemakers osb, 1916-2006) 

 


