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Imagine – Jean Jullien 

 
Slim als een slang en naïef als een duif 
 

Voorganger: Ds. Heleen Weimar 

Regenboogkerk Hilversum 

 

Schriftlezing Oude Testament: Psalm 1 
Schriftlezing Evangelie: Mattheüs 10: 7-16 

 

 

Overweging 

 

Lieve overstapkinderen, lieve gemeente van Jezus, 

 

Van de basisschool naar de brugklas gaan is een hele stap. 

Dan verandert er heel veel. 

Van vertrouwd ga je naar onbekend. 

Spannend is dat. 

 

Het heeft een opwindende kant, iets avontuurlijks.  

Je bent er ook aan toe: aan zelfstandiger worden en nieuwe dingen leren. 

 

Maar het is ook wel een beetje eng. 

Kun je het allemaal wel, al die nieuwe dingen die er van je gevraagd worden? 

En zullen ze wel aardig zijn, je nieuwe klasgenoten en de docenten? 

 

Iets nieuws, iets onbekends beginnen, dat zal nog veel vaker gebeuren in je leven. 

Alle mensen in de kerk hebben daar ervaring mee. 

Een nieuwe opleiding gaan doen. 

In een ander huis gaan wonen. 

Een nieuw gezinslid erbij, of juist in je eentje gaan wonen. 

Veranderingen in het werk. Veranderingen in de kerk, en ga zo maar door. 

Alle mensen hier in de kerk hebben daar ervaring mee, met een grote stap zetten in hun leven. 

Soms omdat ze er zelf voor kiezen. Soms omdat het moet, omdat het niet anders kan. 

 

Daarom komt het goed uit, dat we vanmorgen in de Bijbel lazen over Jezus, die zijn leerlingen op weg 

stuurt. 

Dat was nog eens eng!! Zomaar op weg gaan, naar onbekende mensen en onbekende plaatsen, om 

te vertellen over Gods nieuwe wereld, het koninkrijk van God. 

 

Voordat ze op weg gaan, geeft Jezus zijn leerlingen adviezen. Hebben wij daar ook wat aan? 

Hebben jullie er wat aan? 

 

Het eerste advies dat Jezus geeft is: ga met een droom, bewaar je droom. Ga op weg met jouw 

droom voor ogen. Zoals de duif in het verhaal voor de kinderen. 
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En zoals dat meisje waar Coldplay over zingt. Zij droomt van het paradijs. En ze houdt die droom vast. 

Als het moeilijk is, als ze gekwetst wordt, als ze wordt teleurgesteld, dan droomt ze van het paradijs. 

Dat is geen vlucht. Zo houdt ze het juist vol. Met die droom houdt ze haar hoop levend. 

 

Dus: ga met een droom en koester die droom. Dat is de eerste raad die Jezus geeft.  

 

Het tweede wat Jezus zegt is: neem geen bagage mee. Geen tent, geen slaapzak, geen schone kleren, 

zelfs geen geld. Moet je je voorstellen! Wat kan daar de bedoeling van zijn? 

Jezus wil daarmee zeggen: je hoeft niet zelf overal voor te zorgen. Je mag je ook laten helpen. Dat 

geldt voor de leerlingen van Jezus, die gaan kijken of ze uitgenodigd worden, om te blijven slapen, 

om mee te eten. 

Het geldt ook voor jullie: je hoeft niet alles zélf op te knappen. Je mag je ook laten helpen, als je iets 

moeilijk vindt. Door je mentor; of je vrienden; of je ouders. A little help from your friend, dat is heel 

normaal, het is juist goed dat je daar op rekent. 

Je kunt ook God vragen jou te helpen. Gewoon door naar jou te luisteren. Of door je moed te geven, 

als je iets spannend vindt. 

 

Het bijzondere van je laten helpen, is dat het aanstekelijk werkt. Als je merkt hoe belangrijk het is om 

geholpen te worden, dan zie jij ook weer situaties waarin jíj iemand kunt helpen. 

 

Daarom dus dat tweede advies van Jezus: neem geen bagage mee. Dat wil zeggen: je hoeft niet alles 

zelf te kunnen. Je mag je ook laten helpen. 

 

En het derde wat Jezus zegt is: wees slim als een slang en argeloos als een duif. 

Wie wil er nou net als een slang zijn? 

Toch: een slang is geen agressief dier. Eerder voorzichtig. Een slang laat niet op zich trappen. 

Wees slim als een slang, daarmee wil Jezus zeggen: doe geen domme dingen, waardoor je bezeerd 

kunt raken. Wees verstandig / slim voor jezelf. 

 

Maar maak je ook niet teveel zorgen. Niet teveel leeuwen en beren op je weg zien. 

Wees ook argeloos, zorgeloos als een duif. Je van geen kwaad bewust. Vlieg maar uit en strijk maar 

ergens neer, vol vertrouwen. 

 

Jezus vertrouwde het zijn leerlingen toe. Om een grote stap te zetten, naar iets heel nieuws. 

En Jezus vertrouwde erop, dat God hen zou helpen. Dat God er voor hen zou zijn. 

 

En zo is het ook met jullie. 

Wij hebben er alle vertrouwen in, dat jullie het kunnen, die grote stap te zetten, de sprong te wagen. 

En wij vertrouwen erop, dat ook God er voor jullie zal zijn. 

Amen 

 
 


