
 

 

 
Zondag 12 A, Vogelenzang 
 
Jezus stuurt de leerlingen op een fascinerende maar moeilijke missie: zij zullen alles openlijk 
verkondigen wat ze van de Meester hebben geleerd en Hem belijden bij de mensen: dat Hij de 
Zoon van de Vader is. Ze zullen die opdracht eerlijk uitvoeren zonder angst. Geen angst bij het 
vooruitzicht van de dood, en geen angst voor de mensen. God zal hen kracht geven en hen 
verdedigen omdat ze waardevol voor de Vader zijn. 
 
Vrees en angst ontstaan spontaan bij iets gevaarlijks, dat is moeilijk te vermijden. Vrees zet ons 
ertoe te doen wat nodig is om aan dat gevaar te ontsnappen. Vrees kan, zoals alle drijfveren, een 
grote hulp of een grote hindernis zijn voor de mens. Een grote hulp: het meisje vreest dat een dief 
haar 's nachts in een gevaarlijke straat zal aanvallen en zij zal er daarom niet doorheen gaan. De 
angst heeft haar geholpen en haar voorzichtig gemaakt. Een grote hindernis: De jongeman vreest 
zijn baan te verliezen als hij geen misbruik maakt zoals van hem gevraagd wordt.. Hij maakt die 
misbruik: de vrees om zijn baan te verliezen heeft zijn geweten geruïneerd en misschien ook zijn 
leven. Door angst bewogen heeft hij iets verkeerds gedaan. 
 
Jezus zegt dat we het goed moeten doen, dat wat rechtvaardig en correct is, van de waarheid 
getuigen, zonder verlamd te worden door de angst voor het gevaar dat daaruit kan voortvloeien. 
De spiegel voor de apostelen in dit domein is Jezus zelf: bij de Olijfberg had Hij angst voor de 
dood maar Hij heeft de dood tegemoet getreden om het goede van de verlossing te volbrengen .   
 
De apostelen hebben het Evangelie met moed verkondigd: bij de dood van de apostel Johannes 
aan het einde van de eerste eeuw had het evangelie de uiteinden van de bekende wereld bereikt. 
Toen ik in Pakistan was, bezocht ik de plaats waar volgens de overlevering de apostel Thomas 
leefde en onderwees op zijn weg naar de huidige India. Met de genade van God overwonnen ze 
de angst voor de lichamelijke dood om het Evangelie aan de mensen te verkondigen. Ze hebben 
Christus bij de mensen beleden en Christus heeft hen als de zijne erkend bij de Vader: de 
Apocalyps zegt over het hemelse Jeruzalem “en de stadsmuur had twaalf grondstenen en daarop 
de twaalf namen van de twaalf apostelen van het Lam (21:14).” 
 
Br & Zrs, de goede christenen hebben door de eeuwen heen die aanwijzingen van de Heer willen 
volgen: in een samenleving die voor een christelijk leven moeilijk zou zijn of ook in een 
samenleving waarin het christelijk leven je makkelijk  zou afgaan. Het geheim van een moedige 
christen is de heilige vrees voor God. Ja, de enige gerechtvaardigde vrees is: vrees om God en 
onze medemens te beledigen, om vriendschap en gehechtheid aan God te verbergen. De enige 
echte zorg is om te leven op een manier die God behaagt. 
 
De bron van de christelijke vrees en moed komt van het geloof, van het vaste vertrouwen op zijn 
helpende genade en op zijn vaderlijke voorzienigheid. Dat is de leer van de Heer: “Verkoopt men 
niet twee mussen voor een stuiver? En toch zal buiten de wil van uw Vader niet een mus op de 
grond vallen. Bij u echter is zelfs iedere haar van uw hoofd geteld. Weest dus niet bevreesd; gij zijt 
toch meer waard dan een zwerm mussen.” Dieper geloof, minder angst. Minder geloof, meer 
angst voor alles. 
 
  



 

 

Het vertrouwen wordt sterker door het bidden en het ontvangen van de sacramenten. Een 
christen die bidt wordt steeds sterker in zijn geloof en zal een heilige en bevrijdende vrees van 
God levendig houden. Zo kan deze heilige vrees een bron zijn van energie en rechtvaardigheid, de 
bron van de vrijheid van de kinderen van God:"Omdat hij heel veel van Mij houdt, zal Ik hem 
redden. Ik zal hem beschermen, omdat hij Mij kent. Als hij Mij om hulp roept, zal Ik hem 
antwoorden. In moeilijkheden en gevaar zal Ik bij hem zijn. Ik zal hem redden en voor de mensen 
eren. Ik zal hem redden en goed voor hem zijn." 
 
Wees niet bang. Laten wij daarin moed vinden, en de kracht om in alles te blijven beminnen. 
Wees niet bang, maar openen we onszelf in geloof en vertrouwen op Christus, in hoop op Gods 
bescherming, in liefde voor de Vader en allen die wij op onze levenswegen ontmoeten. En laten 
we belijden aan Christus en zijn waarheid zonder angst voor de mens, zodat ook hij ons voor zijn 
Vader in de hemel kan belijden. 
 
Amen. 
 
P. Tristan 
 
 
 
 
 


