
Verhaal:  
 
Wat heeft Jezus veel te doen. Hij reist maar rond, van de ene plaats naar de 
andere. En dan weer verder. Want het is nu niet de tijd om te niksen. Overal 
waar hij komt zijn er mensen. Mensen met problemen, of verdriet, of zorgen. 
Mensen die zich in de war voelen of eenzaam of ongelukkig zijn. Jezus voelt dat 
juist die mensen bij hem horen. Hij heeft medelijden met hun verdriet. Hij voelt 
mee met hun pijn en zorgen. Hij ziet het als ze bang zijn of in de war. En hij 
helpt ze. Hij jaagt hun ziekten weg en laat hun zorgen en hun angsten 
verdwijnen. De mensen begrijpen niet hoe hij het doet, maar ze kunnen weer 
vrij ademhalen en glimlachen. Jezus vertelt ook over God en over het Koninkrijk 
van God. ‘Het komt eraan’, zegt hij. De mensen die dat horen, krijgen weer een 
beetje hoop. De leerlingen reizen met Jezus mee. Twaalf vrienden. Petrus en 
Andreas en Johannes en Jakobus en die andere acht. Ze zijn steeds bij Jezus. Ze 
zien en ze horen alles wat hij doet. Op een middag zitten ze onderweg even uit 
te rusten, bij een korenveld. Wat doen al die mensen daar tussen het koren? 
Kijk, hoe hoog dat koren staat. Dat is al helemaal rijp. Het moet nodig van het 
land af. De stengels moeten afgesneden worden. En alle korenkorrels moeten 
in zakken gedaan worden en dan de schuur in. Maar ja, dat is zoveel werk, dat 
kan de boer niet in z’n eentje doen. Iedereen moet meehelpen, de knechten, 
de buren, ja, zelfs de kinderen van de boer helpen mee. Jezus zegt tegen zijn 
leerlingen: ‘Kijk, zo moeten wij het ook doen. Zoals het bij die boer is, zo is het 
ook bij het werk dat ik doe. Er is zoveel werk te doen, jullie moeten allemaal 
helpen. Daarom wil ik jullie eropuit sturen om hetzelfde werk te doen dat ik 
doe. De velden staan vol koren en voor de oogst zijn dus heel veel mensen 
nodig. Bid dat God veel mensen geeft om dat werk te doen. Luister naar de 
mensen, help ze en vertel ze over het Koninkrijk van God. Ik zal jullie kracht 
geven om de dingen te doen die ik ook doe. Dan kunnen jullie doen wat ik heb 
voorgedaan. Maak je geen zorgen over geld, of hoe je aan eten kunt komen. 
Vraag ook geen geld aan mensen die jullie helpen. Jullie zullen alles krijgen wat 
je nodig hebt. Vertrouw daarop.’  
 


