Als schapen onder wolven
Liturgiesuggesties:
Opwekking 281, Opwekking 222, Opwekking 366
Psalm 100: 1 en 2
1e Schriftlezing: Mattheüs 10: 1-23
Psalm 67: 1
2e Schriftlezing: Mattheüs 10: 24 - 11:1
Psalm 67: 2
Na verkondiging: Gezang 481: 1, 2, 3 en 4
Psalm 145: 1
Psalm 145: 2
***
Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes,
Dagelijks komen we met tientallen mensen in aanraking.
Mensen met verschillende achtergronden.
Mensen met uiteenlopende interesses en met totaal verschillende geloofsbelevingen.
Er zijn er die nog regelmatig naar de kerk gaan ...
En er zijn er die nooit (meer) in een kerk komen ...
Er zijn er voor wie het geloof een niet-meer-weg-te-denken onderdeel van het leven is ...
En er zijn er voor wie het geloof helemaal niets (meer) zegt.
Veel van de mensen die wij ontmoeten geloven-het-wel!
Ze denken weinig of nooit over God en Jezus Christus na.
Toch is God ook in deze groep mensen geïnteresseerd.
En er ligt voor ons, christenen, een taak en tevens een uitdaging om bij deze groep
mensen de blijde boodschap van de Bijbel te brengen.
Iedere christen heeft de plicht om van het evangelie te getuigen.
Als schapen onder wolven.
*
Twaalf discipelen worden door Jezus als apostel aangesteld.
Je zou kunnen zeggen: Ze worden in het ambt van apostel bevestigd.
Zíj zullen als de gezandten/zendelingen, als de ambassadeurs van het Koninkrijk van God,
de komst van de Koning aankondigen.
Ze ontvangen daarbij "last en macht" om onreine geesten uit te drijven en om alle ziekte
en alle kwaal te genezen.
Zij zijn de arbeiders, die in de wijngaard uitgezonden worden om de oogst voor te
bereiden.
Want ... "de oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig."
Twee aan twee gaan ze op pad.
Ze worden met name genoemd:
- Simon met Andreas, zijn broer;
- Jacobus met z'n broer Johannes;
- Philippus en Bartholomeüs;
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- Thomas en Mattheüs;
- Jacobus, de zoon van Alpheüs, samen met Thaddeüs;
- Simon, de verzetsstrijder en Judas Iskariot.
Zo heb je ze alle twaalf bij elkaar.
Twaalf mannen, die de twaalf stammen van Israël vertegenwoordigen.
Twaalf apostelen: gezondenen, zendelingen.
Jezus zendt hen uit.
Twee aan twee.
Want op het getuigenis van minstens twee staat een zaak vast.
Is een getuigenis betrouwbaar.
En daar gaan ze dan.
Hun koffers moeten ze thuislaten.
Ook hun portemonnee.
Je zou zelfs uit het schriftgedeelte kunnen afleiden, dat ze op blote voeten - zonder
schoenen of sandalen - op reis moeten gaan.
Als boetelingen.
Als de boet-profeten onder het Oude verbond.
En ze krijgen als opdracht van Jezus mee:
"Onderzoekt wie het waard is om je intrek te nemen.
En indien iemand je niet ontvangt of je woorden niet hoort, verlaat dat huis of die stad en
schudt het stof van je voeten af."
Als schapen onder wolven.
*
Een paar aanwijzingen die ik vanuit dez tekst graag wil doorgeven:
1. Allereerst ... Jezus Zélf is het die zijn arbeiders roept en ze uitzendt.
"Zie, Ik zend u!"
Jezus roept.
Jezus zendt uit.
Hij kiest zijn arbeiders.
Hij geeft hen de opdracht om de komst van het Koninkrijk aan te kondigen.
Maar dat niet alleen.
Jezus geeft ook de kracht om die opdracht uit te voeren.
Zelfs voor stadhouders en koningen zullen zij getuigen.
En "wanneer zij je gevangen nemen, maak je dan niet bezorgd, hoe of wat je spreken zult;
want het zal je op dat moment gegéven worden wat je spreken moet."
Jezus geeft de opdracht.
Jezus geeft ook - door de Heilige Geest - de kracht om te getuigen.
Van die opdracht om van Jezus te getuigen willen wíj, broeders en zusters, jongelui,
meestal niet weten.
U mag best weten dat ik er persoonlijk ook moeite mee heb, om van Jezus te vertellen,
buiten de beschermde omgeving van het kerkgebouw en de gemeente.
Is dat gebrek aan vertrouwen?
Is het misschien valse schaamte?
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De Heilige Geest zal ons immers - zelfs als we om ons christen-zijn voor de rechtbank
zouden moeten spreken - de woorden in de mond geven.
De Heilige Geest werkt dóór ons.
We zijn zijn instrumenten.
Maar dan moeten we ons wel door Hem laten gebruiken.
Dan zullen we ons hart en onze mond moeten laten spreken.
Dat is het eerste wat we in de tekst van vanmiddag tegenkomen.
Jezus zéndt.
Hij geeft de opdracht en de kracht.
*
2. Het tweede dat we ontdekken is het opmerkelijke feit dat de apostelen twee-aan-twee
worden uitgezonden.
Dat doet je denken aan Jehova's-getuigen.
En afgezien van de moeite die we kunnen hebben met hun opdringerigheid en hun
verminkte/verknipte evangelie ...
Zij nemen - zij het dan gedwongen door de hoge raad in Amerika ...
Zij nemen de opdracht om te getuigen tenminste serieus.
Twee aan twee langs de deuren?
Het is in ieder geval een bijbels gegeven!
*
3. Het derde dat we ontdekken is dat je moet onderzoeken wie het waard is om bij binnen
te gaan.
Hoe je dat in praktijk zou kunnen brengen?
Want niet iedereen is het blijkbaar waard om bij aan te bellen en vervolgens binnen te
stappen.
Een paar opmerkingen die ik hierover las in het kader van vriendschapsevangelisatie:
- Ga eens na aan wie je graag het evangelie zou willen doorgeven.
Ga eens na bij jezelf ... van wie je in je vriendenkring of in je kennissenkring graag zou
willen dat ze Jezus Christus zouden willen leren kennen.
Aan wie zou je het evangelie van redding en eeuwig leven willen doorgeven?
Vraag God daarbij of Hij je wil leiden in het maken van een goede keuze.
- Bid vervolgens regelmatig voor hen en vraag God of Hij de harten van deze mensen wil
voorbereiden door zijn Geest.
Het is immers uiteindelijk de Heilige Geest die mensen tot geloof brengt.
Jezus zei hierover: "Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft,
hem trekke!" (Johannes 6:44).
- Begin of verstevig de relatie met hen.
Bouw eraan.
Nodig uit voor een kop kofie.
Vooral kinderen zijn vaak een natuurlijke manier om kontakten te leggen en te verstevigen.
- Bid en zoek naar mogelijkheden om rustig en ongedwongen te kunnen praten over het
evangelie.
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Je merkt gauw genoeg of iemand ervoor open staat of niet.
- Is men niet geïnteresseerd?
Dan kun je vaak niet meer doen dan door je levenshouding te laten zien wat het geloof
voor je betekent. Misschien dat je er later nog eens op terug kunt komen.
Toont die ander interesse?
Dan zijn deze dingen belangrijk.
- Help steeds de ander in het zoeken naar antwoorden op z'n vragen.
- Probeer niet te óver-tuigen van het belang dat die ander moet gaan geloven.
Val z'n eigen overtuiging niet aan.
Je bereikt er eerder het tegenovergestelde mee.
- Probeer door vragen te stellen er achter te komen wat hem of haar ten diepste bezig
houdt.
Praat daar samen open en eerlijk over.
- Nodig die ander eens uit om met je mee te gaan naar een gastendienst in de kerk.
Praat samen na afloop ná over die dienst, over de dingen die ter sprake kwamen.
- Misschien is er wel iets te lezen, een boekje, een folder, een blad dat ingaat op de
vragen waar de ander mee is blijven zitten.
Niet voor niets hebben we een boekentafel ter beschikking.
Doe er een beroep op!
- Verwacht niet dat de ander nu van de ene dag op de andere tot geloof zal komen.
Je weet immers zelf maar al te goed hoelang het geduurd heeft voordat jezelf je leven in
de handen van de Here Jezus durfde te leggen.
- Laat je niet ontmoedigen.
God staat achter je.
Hij zal je ook hierin door zijn Heilige Geest leiden.
Moeilijk zegt u?
Toch zijn het vaak jongeren die graag hun - onkerkelijke - vriend of vriendin op de weg van
de Here Jezus willen brengen.
Geweldig, vind u niet?
Je hoeft het niet te zoeken in het grootse, het spectaculaire.
We zijn niet allemaal Leger des Heils soldaten.
Overigens ... wat een respect dwingen zij ons af.
Begin maar gewoon bij jezelf.
Hoe is je eigen persoonlijke relatie met de Here Jezus?
Als je vól van Hem bent, dan kost het je ook minder moeite om van Hem te getuigen!
Kijk dus om je heen.
Wie is het waard om het evangelie te ontvangen?
*
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"En indien iemand je niet ontvangt of je woorden niet hoort, verlaat dat huis of die stad en
schudt het stof van je voeten af.
Voorwaar, Ik zeg u, het zal voor het land van Sodom en Gomorra draaglijker zijn in de dag
van het oordeel dan voor die stad."
Voel je, broeders en zusters, jongelui, hoe het evangelie als een twee-snijdend-scherp
zwaard dwars door allerlei verbanden heensnijdt?
Best wel moeilijk als je merkt, voelt, hoort, dat iemand Gods Woord niet wenst te
ontvangen.
Als iemand voorbij gaat aan de schat en de parel uit de gelijkenissen van vanmorgen.
Het zal je eigen man of vrouw maar zijn.
Het zullen je eigen kinderen, je vader of je moeder, maar zijn.
Moeilijk hoor.
Maar ze kunnen later niet zeggen: We wisten er niets van.
We hebben nooit van de Here Jezus Christus gehoord.
*
4. Jezus zendt zijn apostelen "als schapen midden onder wolven".
"Als schapen!"
Een schaap is een zwak dier.
Het heeft geen scherpe nagels of vervaarlijke tanden.
Het staat weerloos in de wrede arena van het dierenrijk.
Daarom heeft het andere schapen nodig.
Een schaap dat van de kudde afdwaalt is altijd een verloren schaap.
Ten dode opgeschreven.
Ik lees hierin dat Jezus van ons vraagt om het kontakt met Zijn kudde, met Zijn gemeente
te blijven vasthouden.
Ook het kontakt met de Goede Herder zelf.
Alleen de herder kent de weg en de gevaren.
Hij verjaagt de wolven en de beren.
Hij is erbij, die voor de kudde Zijn leven gaf.
En wie zijn de wolven?
Zij die de schapen verslinden!
In de tijd van Jezus zijn dat de geestelijke en godsdienstige leiders van het joodse volk.
Onder hen: de Farizeeën en de schriftgeleerden.
Niet voor niets is de Here Jezus - in het gedeelte dat aan Mattheüs 10 vooraf gaat - met
ontferming bewogen met de scharen, omdat zij voortgejaagd en afgemat waren, als
schapen die geen herder hebben.
Opgejaagd worden ze, afgemat, door de wolven van hun tijd.
Wie zijn de wolven van onze tijd?
Ik heb lang moeten nadenken wie die wolven van onze tijd zouden kunnen zijn.
Zouden het niet gewoon de mensen kunnen zijn ... om ons heen?
Zeker, ze staan niet met hun verscheurende tanden tegen ons te grommen.
Maar hoevelen zijn er vandaag niet van de duivel bezeten?
Normen vervagen steeds meer.
'Nieuwe normen ... nieuwe Revue' staat er op de billboards te lezen.
In kabinet Paars-1 zijn er heel wat christelijke normen en waarden gesneuveld.
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Er ergens hoorde ik de uitspraak dat een Paars-2-kabinet hard nodig is om ook het laatste
stukje van wat nog christelijk Nederland heet af te breken.
"Als schapen midden onder wolven".
Het beeld is in ieder geval wel duidelijk.
We kunnen ons als schapen niet terugtrekken in de veilige en warme stal van de
gemeente.
We zullen ook moeten uitgaan: de wereld in.
We zullen ons onder de wolven moeten begeven.
*
5. Hoe dan?
Op de manier van slangen en duiven: "Weest dan voorzichtig als slangen en argeloos als
duiven."
- Als slangen: positief bedoeld.
Voorzichtig als slangen: de situatie goed in het oog houdend, op je hoede zijn, waakzaam
en oplettend.
Wáár zijn openingen om het evangelie aan de man of de vrouw te brengen.
Er ook allert en attent op zijn uit welke hoek er aanvallen te verwachten zijn.
Op je qui-vive zijn.
Waakzaam en oplettend.
- En argeloos als duiven.
In de Bijbel is de duif het symbool van zuiverheid, eenvoud en argeloosheid.
Het gaat hier om het karakter van een duif: zuiver, integer, open, onbevangen,
onbedorven.
We zullen die ander open en onbevangen moeten benaderen.
We zullen over allerlei weerstanden op een eerlijke en zuivere manier moeten
heenstappen.
Beide beelden wijzen ons erop dat wij ons positief moeten opstellen ten opzichte van de
taak waartoe Christus ons roept.
*
6. Maar Jezus geeft ons tenslotte ook nog een waarschuwing en een bemoediging mee.
"Wacht u voor dé mensen."
Zij zullen u overleveren, geselen, zij zullen u haten om mijns naams wil.
"Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden."
Christen zijn, getuige-zijn brengt lijden met zich mee.
In zijn brief aan de Kolossenzen schrijft de apostel: "Thans verblijd ik mij over hetgeen ik
om uwentwil lijd, en ik vul in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van
Christus, ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente." (1:24)
Paulus is blij dat hij mag lijden.
Zijn lijden staat in dienst van Christus en Zijn gemeente. Want zegt hij: "Hem verkondigen
wij."
*
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Als schapen onder wolven.
Zo zendt Christus zijn apostelen de wereld in.
De blijde boodschap gaat naar oost en west, naar noord en zuid.
Gezondenen gaan de wereld rond.
De boodschap, dat het rijk van God gekomen is, gaat onstuitbaar door.
Het is het werk, dat God in Christus Jezus begonnen is en door middel van zijn apostelen
verder gaat.
Dat werk gaat door.
Totdat onze Heiland weer terugkomt!
Met het oog op zijn komst zendt Hij zijn reddingsbrigades de wereld in.
Want de Bijbel leert ons immers dat een mens die zonder God leeft ... geen toekomst
heeft.
Daarom moet het evangelie van redding en verzoening worden doorgegeven.
Om mensen te redden van hun ondergang.
Als ze daarheen niet op weg zouden zijn, zou ons getuigenis niet nodig zijn en eigenlijk
dwaasheid zijn.
Het is zinloos om luchtalarm te geven en mensen in schuilkelders te laten vluchten als er
geen vijandelijke vliegtuigen of raketten in de lucht zijn.
Als er geen oordeel van God was, waar zou je je dan nog druk om maken?
Dan hadden Simon Petrus en Andreas en al die andere apostelen ook beter thuis kunnen
blijven.
Dan hadden ze in hun bootjes kunnen blijven vissen en in hun volkstuintjes kunnen blijven
wieden.
Als er geen vuiltje aan de lucht is vaart er geen reddingsboot uit.
Alleen maar als er mensen moeten worden gered wordt een reddingsoperatie opgestart.
Zo zendt Jezus, broeders en zusters, jongelui, nog steeds zijn reddingsbrigades uit in deze
wereld.
Wij mogen daarvan deel uit maken.
U en jij en ik.
Want je wilt toch niet dat er iemand omkomt en verloren gaat?
"Zie, Ik zendt ú", zegt Jezus.
Als schapen onder wolven.
Wees alert en attent.
Benader de ander open en onbevangen.
Knoop vriendschapsrelaties aan om die ander voor Christus te winnen.
Da's dankbaar werk, maar ook moeilijk werk.
Maar wie heeft ooit beweerd dat christen-zijn gemakkelijk zou zijn?
Amen.
Ds..Jan K.C. Kronenberg, Leeuwarden 15 maart 1998 (toerustingsdienst)
! Graag een mailtje wanneer deze preek in een gemeente wordt gelezen. !
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