
Preek op de 14e zondag door het jaar C - 2019 
 
Inleiding  
Beste mensen, straks horen wij in het evangelie dat Jezus zegt; ‘de oogst is groot 
maar arbeiders zijn er weinig…vraagt de Heer om arbeiders te sturen om te 
oogsten’. 
Hiermee bedoelt Jezus dat de vreugde van het geloof (de vreugde van de blijde 
boodschap) een kostbare schat is, die wij niet voor onszelf alleen mogen bewaren, 
maar ontvangen en weer delen met anderen. 
Mogen wij in deze viering ons geropen voel om aarbeiders te zijn blijde 
boodschap, de blijde boodschap van liefde, vrede en goedheid.  
 
Preek 
Beste mensen, wij zijn al in de zomertijd en we weten dat veel mensen onderweg 
zijn, op zoek naar rust, naar ontspanning, naar vakantie. 
In de vakantie kun je vrienden en familie bezoeken, zelf je tijd indelen, heerlijk 
wandelen door de bossen of in de bergen en de rust vinden om tot jezelf te 
komen. 
Of je kunt naar ander land reizen en daar van alles beleven en geweldige 
ervaringen opdoen. Vakantie is dus nodig om nieuwe energie te krijgen om 
vervolgens weer een jaar verder te kunnen gaan. 
Maar als mensen met de auto op vakantie gaan, merk je dat ze vaak zoveel dingen 
meenemen. Kleren om aan te trekken bij kou en warmte of regenachtig weer.  
Computers, spelletjes en nog veel meer andere dingen. 
Wie op de fiets met vakantie gaat, zal zijn bagage beperken. Want veel bagage 
bemoeilijkt het fietsen. 
Wie wandelend zijn vakantietijd door wil brengen, zal nog minder meenemen.  
Want een wandelaar heeft nog meer last van te veel bagage dan de fietser. 
Veel bagage lijkt gemakkelijk, als je met de auto bent, maar je kunt er ook 
behoorlijk veel last van hebben. 
In ons leven dragen we ook heel wat mee aan bagage: regels, tradities en 
gewoonte, waarden en normen. Ons hoofd zit zo vol dat er niets meer bij kan. 
Velen van ons dragen het verleden mee als een loden last.  
Er is niet meer ruimte om nieuwe waarden te leren kennen en open te staan voor 
elkaar. Dus van veel bagage op je rug en ook in je hoofd kunt je er veel last van 
hebben om je idealen te realiseren.  
Je moet voortdurend op letten, veel tijd ben je kwijt aan de zorg om je bagage,  
die je mee hebt te bewaren en bewaken. Want Je wil tenslotte niets kwijt raken.  



 
 
En zo komt het dat je minder tijd hebt om vrij te zijn, mensen te ontmoeten,  
spellitje te doen met je kinderen en aandacht te hebben voor mensen om je heen.  
Er is steeds minder tijd om te leven, om met datgene bezig te zijn waarvoor  
je op vakantie bent gegaan: vrede te vinden, te genieten van je vrijheid en het 
gezelschap van mensen die je dierbaar zijn.  
Zo iets horen wij in het evangelie van deze zondag. 
Jezus stuurt zijn leerlingen op weg, om de blijde boodschap uit te dragen.  
Ze hoeven niet alleen te gaan. Wie alleen gaat, is kwetsbaar en raakt snel 
ontmoedigd bij de minste tegenslag. Samenwerken is meer vruchtbaar dan alleen. 
Daarom stuurt Jezus hen twee aan twee. Twee aan twee kunt je ook elkaar 
bemoedigen en steunen.  
Dan drukt Hij hen op het hart niet te veel mee te dragen.  
Hoe minder ze meenemen, hoe minder ze hoeven te bewaken en te zorgen.  
Bij hun opdracht gaat het, om alleen maar één ding: vrede brengen bij mensen, 
Gods goedheid laten zien waar ook ze gaan. 
Om Gods goedheid te laten zien en om jezelf goed te zijn voor mensen heb je 
geen geld nodig, heb je geen bezit nodig. Heb je ook geen wetten en regels nodig. 
Wat je nodig hebt is alleen eenvoudige, oprechte aandacht voor mensen;  
een glimlach, een troostend woord voor mensen die verdrietig zijn en moeilijke 
hebben, een paar minuten geven voor mensen die ziek of eenzaam zijn.  
Om Gods goedheid te laten zien, hoef je alleen maar jezelf te zijn en je hart  
openstellen voor de mensen die je ontmoeten, luisteren naar hun verhalen. 
Op deze manier kunnen we de opdracht volbrengen die Jezus vandaag ook ons 
vraagt om uit te dragen; dat wij de verbondenheid doen groeien tussen elkaar  
en  vrede stichten.  
Paulus zegt het zo mooi in de tweede lezing: ‘Het gaat alleen om een nieuwe 
schepping te zijn!’, en die nieuwe schepping, dat is Gods schepping van  
vrede en barmhartigheid, van vreugde en rechtvaardigheid, van nederigheid en 
hulpvaardigheid. Dat is de schepping die Jezus ons heeft voorgeleefd.  
Moge God onze vader ons leven bezielen en ons bekrachtigen om mensen te zijn 
van liefde, vrede en barmhartigheid. Amen.  
 
 
 


