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Uitgezonden worden daarover gaat ons Bijbelgedeelte, dat we lezen op de 

zondag dat de oudste kinderen afscheid nemen van de kinderkring. Ze 

doen dat omdat ze, -voor de meesten valt dit samen-, de overgang maken 
van de basisschool naar de middelbare school. Voor de ouders zal dat ook 

voelen als een soort uitzending, een volgende en geweldig grote stap 
vanuit de beschermde wereld van thuis verder de grote wereld in, waar er 

van alles op hen af zal komen. Hoe zal mijn kind in al dat nieuwe zijn of 
haar weg vinden? En hoe zal ik als vader of moeder daarin mijn weg 

vinden? Waarin moet ik blijven sturen, waarin alleen maar goed 
meekijken, en waarin helemaal loslaten? Hoeveel zelfstandigheid kan mijn 

kind aan? En hoeveel zelfstandigheid van mijn kind kan ik zelf aan? 
 

Het is al best heel snel na de roeping van de leerlingen in het eerste 
hoofdstuk van zijn evangelie dat Marcus dit verhaal van hun uitzending 

laat volgen. Jezus stuurt die twaalf de wijde wereld in en blijft zelf achter. 
Hij geeft hen wel iets mee, ze krijgen macht over onreine geesten, zo 

wordt er verteld, een zekere weerbaarheid is er dus wel. En hij zorgt er 

ook voor dat ze allemaal iemand naast zich hebben; twee aan twee zendt 
hij hen uit, ze zullen steun hebben aan elkaar. Maar hij is er zelf niet bij, 

hij laat hen volledig los, de route is vrij en ze mogen zelf hun weg vinden. 
 

Marcus wil vanaf het begin laten zien dat wie een leerling van Jezus is niet 
alleen maar een leerling is, maar ook een apostel, een gezondene. Hem 

volgen betekent niet alleen dat je samen een kring vormt maar ook dat je 
je in de wereld buiten die kring begeeft. Dus dat je de veiligheid en 

vertrouwdheid van de groep gelijkgestemden loslaat en een wereld instapt 
waar geloven niet vanzelfsprekend is en waar je van te voren niet weet 

hoe de mensen die je daar treft denken, voelen, geloven. Wat opvalt, is 
dat Jezus zijn leerlingen voor zich uitstuurt naar plekken waar hij zelf nog 

niet is geweest. Ze worden die wereld ingezonden nog voordat Jezus er 
zelf zal komen. Ze kunnen dus niet naar Jezus als bekendheid verwijzen 

en zich daarachter verschuilen; ze zullen zelf aan de slag moeten met wat 

hij hen geleerd heeft. Zonder brood, zonder reistas, zonder geld moeten 
ze gaan. Waarom is dat? Omdat ze zich ook in materieel opzicht dan 

nergens achter kunnen verschansen. Omdat ze dan geheel afhankelijk zijn 
van de mensen die ze ontmoeten, aangewezen op hun goedheid.  

 
Wat dan in elk geval niet kan is dat ze zich op zullen stellen als mensen 

die wel eens even zullen zeggen hoe het zit en hoe het moet. Wat dan in 
elk geval niet kan is de houding van: wij als kerk hebben een woord voor 

de wereld, wij hebben iets dat jullie niet hebben en nu zijn we zo goed om 
het ook aan jullie te geven: alsjeblieft. De grondhouding van een 

gezondene is een volstrekt andere. Het is de houding van een gast. Een 
gast is iemand die het huis van een ander binnengaat, zich begeeft op het 

terrein van die ander, nieuwsgierig is naar en zich vertrouwd wil maken 
met de wereld van de ander en aangewezen is op diens gastvrijheid. 



Als jullie ergens onderdak krijgen, moet je daar blijven tot je verder reist, 

zo luidt de instructie. Wees ontvanger van het goede dat er in dat huis al 
is en deel dat samen. Ga niet onmiddellijk weer naar de volgende plek om 

daar ook je boodschap te droppen, maar blijf daar, neem de tijd, beleef 

het samenzijn, dat is de basis voor ieder werkelijke geloofsontmoeting. 
Zo’n ontmoeting is altijd een beweging van twee kanten, als het goed is. 

Maar wat als het niet goed is? Heel nuchter staat er dan: als jullie ergens 
niet welkom zijn en de mensen niet naar jullie willen luisteren, moet je 

daar wegggaan en het stof van je voeten schudden ten teken dat je niets 
met hen te maken wilt hebben. Als iemand, wanneer jij in alle openheid 

en kwetsbaarheid de verbinding met hem of haar zoekt dat afwijst en niet 
naar je wil luisteren, voelt dat vaak een klap in je gezicht. Het voelt als 

een afwijzing van je eigen persoon, het is alsof er niets van je overblijft.  
 

Misschien is onze grootste angst wel de angst dat er niets van ons geloof 
en van onszelf overblijft als we er mee naar buiten gaan. Dat andere 

mensen de betekenis die het voor ons heeft van ons af zullen nemen en 
we met lege handen zult staan. Daar tegenin klinkt deze raad van Jezus: 

blijf daar niet bij stilstaan, trek weer verder. Het gebaar van het afvegen 

van het stof is een gebaar van loslaten, van accepteren dat de verbinding 
niet tot stand gekomen is en het vasthouden aan je eigen weg. Dat vinden 

wij vaak moeilijk. Om de een of andere manier blijven we bij negatieve 
ervaringen vaak veel langer hangen dan bij positieve. Maar hier wordt ons 

gezegd: als jij iemand oprecht het goede wenst en je hebt alles gedaan 
om dat op iemand over te brengen en dat wordt niet begrepen, blijf dan 

niet aan mensen trekken, maar laat het los. Laat je niet meevoeren op 
een weg van gekwetstheid en boosheid. Vervolg je weg. 

 
Zie jij jezelf als leerling van Jezus? En dus ook als een gezondene? Of 

schrik je daarvoor terug? Denk je dat er dan misschien dingen van je 
verwacht worden die je echt niet kunt of niet wilt? Hoe zou je je vandaag 

als leerling van Jezus in de wereld moeten begeven? Ik denk door waar je 
ook bent, op je werk, thuis, in je doen en laten uit te laten komen dat je 

anderen consequent het goede wenst, en Gods vrede uit te dragen. En dat 

doe je allereerst door je ontvankelijk en dankbaar te betonen voor het 
goede dat anderen jou bieden, -of ze nu de taal van het geloof spreken of 

niet. En door je niet door de onvrede van anderen af te laten brengen van 
de weg die jij zelf probeert te gaan, met vallen en opstaan, en gericht te 

blijven op de liefde die Jezus heeft laten zien, de liefde van God. 
 

Die liefde is je enige leeftocht, je enige bescherming. In die liefde ligt heel 
je kracht en heel jouw waarde. Dat kun je ook meegeven aan je kind als 

dat een nu nog onbekende wereld betreedt, daar kun je ook zelf je aan 
vasthouden als ouder, als je die stap wel heel erg spannend vindt, -dat je 

mag vertrouwen op de mogelijkheden die deze liefde steeds weer schept. 
Ook en juist als het moeilijk wordt. Liefde is het hemels wapen dat de 

angsten overwint. Ongestraft mag liefde bloeien, vrijuit zoeken naar de 
zon. Liefdesloop verdraagt geen boeien, laat haar stromen als een bron. 


