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PREEK OVER  MATTEUS 6,31-33      ds. R.T. te Velde 

Pijnacker-Nootdorp, Biddag 9 maart 2011 

 

Liturgie 

 
Votum/groet  
Zingen Liedboek 479:1, 2, 3 
Gebed  
Lezen Matteüs 6:19-34 
Zingen Gezang 159:1, 2, 3 
Kindermoment Werkgroep Kind&Eredienst, 

afgesloten met lied op CD 
Tekst Matteüs 6:31-33 
Preek  
Zingen Gezang 38:1, 2, 3 [in canon, in 

totaal 3½ vers] 
Gebed voor 
gewas en arbeid 

In drie delen, afgewisseld met zingen 
Na deel 1: Gezang 37:1, 3 
Na deel 2: Gezang 37:5 
Na deel 3: Gezang 37:8 

Collecte  
Slotzang Psalm 145:1, 3, 4 
Zegen  
 
 
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 
 
De vragen die Jezus noemt in vers 31, die klinken nogal eens bij ons thuis. “Wat gaan we 
eten vandaag?” Als een van ons beiden aan het eten koken is, moeten we zeker drie of 
vier keer antwoord geven op die vraag. En de reacties verschillen nogal: “ha, lekker!” of 
“nee hè, dat lust ik niet!” “Wat wil je drinken” – “Mag ik cola?” – “Nee, dat doen we 
alleen op zondag, dat weet je best.” En die laatste vraag: “Wat voor kleren zullen we 
aantrekken” – ik denk dat velen van ons, vooral de vrouwen en de meisjes, regelmatig 
met die vraag voor de kast staan. 
 
Dat zijn toch eigenlijk heel normale dingen om mee bezig te zijn: eten, drinken, kleren. 
Ze horen er in ons dagelijks leven helemaal bij. Ik weet wel, de vorm waarin wij de vraag 
stellen, heeft iets van luxe. Als je elke dag iets anders te eten krijgt, heb je geluk. Als je 
op zondag cola krijgt, hoef je op dinsdag niet te mopperen op de sinaasappelsap. En de 
vraag waarmee je voor de linnenkast staat om kleren uit te zoeken is ook niet meteen 
een vraag uit armoede. Wij hebben er meestal meer dan genoeg van, eten, drinken, 
kleren. En toch blijven we ons er druk over maken, en besteden we een groot deel van 
ons budget en van onze tijd en energie eraan. 
 
Zijn dit ook niet de vragen waarmee we vanavond in de kerk gekomen zijn? We houden 
biddag voor gewas en arbeid, zoals het plechtig heet. Het gewas, dat is wat groeit op het 
land of in de glastuinbouw. Een belangrijk deel van ons voedsel komt er vandaan. Waar 
zouden we zijn zonder rijst of aardappels, zonder sla en broccoli, zonder tarwe waar ons 
brood van wordt gebakken en de macaroni van gedraaid? En bij het “gewas” denk je 
meteen aan de “arbeid”. Er moet flink gewerkt worden om voedsel van het land te 
krijgen. Eten voor iedereen, dat komt er niet zomaar vanzelf. Dat is nu net het verschil 
dat Jezus aanwees tussen de mensen en de vogels en de bloemen. Vogels en bloemen 
bestaan gewoon, die kennen geen planning en logistiek om hun leven veilig te stellen. 
Wij zijn mensen, en dus werken we er hard voor om te voorzien ons levensonderhoud. 
Als wij vanavond samen bidden, vragen we daar een zegen over. 
 



 2 

Maar nu zegt Jezus: dat is iets voor heidenen. Dus eigenlijk zegt Jezus tegen jou en mij: 
jullie zijn heidenen! Je bent een heiden als je zo druk bent met wat je moet eten en 
drinken, en als je tijden voor de kast staat om het mooiste setje kleren uit te kiezen. En 
wij zijn heidenen, als wij hier vanavond komen om te bidden voor gewas en arbeid, als 
we ons inkomen en onze welvaart en ons natje en droogje willen veiligstellen door God 
erbij aan te roepen. 
 
Dat is nogal een harde: zou het echt een heidense gewoonte zijn om biddag te houden 
aan het begin van het landbouwseizoen, en dankdag aan het eind van de oogsttijd? Ik 
ben er niet helemaal gerust op. Toch kan het ook anders, daar kom ik straks nog bij 
terug. Maar eerst even dit: hoe zit het eigenlijk met die heidenen? En waarom zegt Jezus 
dat zij deze dingen najagen: eten, drinken, kleding? 
 
Lange tijd zijn de heidenen nogal ver uit ons beeld geweest. Tegenwoordig hoef je alleen 
maar vlak om je heen te kijken om te herkennen wat Jezus zegt: heidenen jagen achter 
eten, drinken, kleding en dat soort dingen aan. Draait het daar niet om voor veel mensen 
in Nederland? Winkelstraten puilen uit van eet- en drinkgelegenheden, een beetje stad 
heeft een rijtje wijnhandels en delicatessenzaken, en als je van mode houdt, kun je in 
boetieken en brand shops te kust en te keur gaan. Nog iets verdergaand merk je dat er 
een cultus is van het menselijk lichaam: je doet er alles aan mooi en jong en gezond te 
blijven. Een hele cosmetica-industrie leeft ervan. 
 
De heidenen in de tijd van Jezus hadden er nog goden voor nodig, als verpersoonlijking 
van de natuurkrachten en de levensbehoeften. In onze tijd kunnen we zonder goden, 
maar de drijfveer om achter je eigen succes en genot en geluk aan te jagen, is nog net 
zo sterk als toen. En wees maar eerlijk: ook als christen ben je er best gevoelig voor. De 
basisbehoeften van eten en drinken en kleding bepalen ook ons leven voor een belangrijk 
deel. Misschien ben je dus wel als “heiden” in de kerk gekomen vanavond, om voor al die 
basisbehoeften te bidden, dat God daar weer goed voor zal zorgen de komende tijd. Ik 
hoop dat je straks als christen kunt bidden, en dat je daarna ook als christen weer het 
leven in gaat. 
 
* 
Want het kan anders. De vragen waar we mee begonnen, zijn heel normaal. Je hebt het 
gewoon nodig als mens, dat je eten en drinken krijgt en dat je kleren hebt om aan te 
trekken. Ook al hebben wij er eerder een luxeprobleem mee, het zijn toch echt de eerste 
levensbehoeften. Maar je kunt er anders mee omgaan dan de heidenen doen, die alles op 
alles moeten zetten om hun portie mee te krijgen. 
 
Want, zegt Jezus, “Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben.” Daar 
heb je Hem weer, de hemelse Vader. Zondag hebben we over Hem gehoord, dat Hij 
onvoorwaardelijk zijn liefde geeft aan alle mensen, Hij laat de zon opgaan over slechten 
en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Wat de Heer 
Jezus nu zegt, gaat nog een stapje verder. Jullie hemelse Vader zorgt voor jullie, want 
Hij weet precies wat je allemaal nodig hebt. Ik vind dat altijd zo’n vertederende wending, 
die je af en toe in de bijbel tegenkomt, dat gezegd wordt: God weet het wel. Wij kunnen 
ons zo vreselijk druk maken over dingen, alsof het van ons afhangt wil het goed komen. 
Maar dan laat God ons vertellen: ik weet het wel. Maak je maar niet zo druk, het komt 
wel goed, ik weet wel wat je nodig hebt. Heerlijk toch, als je zo’n hemelse Vader hebt? 
Aan Hem kun je echt de zorg over je leven wel uit handen geven. Je hoeft je niet alleen 
te redden, je hoeft je niet kapot te werken voor een karige boterham, maar ook niet voor 
een leven in luxe en overvloed. Laat het maar aan je Vader over.  
 
Hij weet dat je dat alles nodig hebt – dat klinkt ook nog eens heel royaal. Alles: eten, 
drinken, kleding – dat heeft God heus wel in beeld. En Hij gunt het je ook. Wat Jezus hier 
uiteindelijk zegt, heeft Hij al voorbereid in het stukje dat ervóór staat. Prachtig, zo 
concreet als Jezus je laat kijken naar de vogels en de bloemen. Juist als je je 
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voortdurend zorgen maakt over hoe je zult overleven, kun je de wereld om je heen uit 
het oog verliezen. Het is alleen al zo bevrijdend om even op te kijken van je drukke 
baan, even weg te kijken van je strijkplank met de manden vol wasgoed, even naar 
buiten te kijken en dan de vogels te zien die hippen over het gras, naar de bloemen te 
kijken die alweer voorzichtig hun kopjes boven de grond steken in het vroege voorjaar. 
Kijk eens, zegt Jezus, hoe mooi ze zijn en hoe goed ze het hebben, en ze hoeven er niets 
voor te doen. Natuurlijk, wij zien ook wel hoe de vogels met strootjes en takjes vliegen 
om een nest te bouwen, en hoe ze daarna de ene worm na de andere aanslepen voor de 
hongerige snavels van hun jongen. Ze hebben het best druk, op hun manier. En toch: 
wat leven ze ongecompliceerd, zonder zorgen voor de dag van morgen. Kijk maar goed, 
zegt Jezus: het is jullie hemelse Vader die de vogels voedsel geeft, en die de bloemen 
aankleedt in de prachtigste kleuren – dat doet geen modeontwerper Hem na. Een bloem, 
die hoeft alleen maar mooi te zijn, heel anders dan wij die ons mooi moeten maken. 
Jullie hemelse Vader – en die besteed aan de vogels en de bloemen al zoveel zorg. 
Hoeveel beter zullen jullie er dan wel niet af komen, want jullie zijn de kinderen van deze 
hemelse Vader! 
 
* 
Als je zo leert leven in vertrouwen op je Vader in de hemel, dan gaat er een wereld voor 
je open. Waar maak je je eigenlijk druk over? Wij kunnen wel eens met een steek van 
jaloezie kijken naar de mensen die het helemaal gemaakt hebben in deze wereld. De 
landhuizen die worden neergezet naast de tuinbouwkassen, blijkbaar de kwekers die 
goed op de markt hebben ingespeeld. De patsers die met hun felgekleurde sportauto’s 
een extra rondje rijden door het dorp. De advocaten en accountants die op hun vijftigste 
met pensioen kunnen. Sjonge, dan heb je het wel gemaakt. Wat hebben die mensen 
veel, en wat heb ik weinig. 
 
Maar als je naar Jezus luistert, ontdek je: wat hebben zulke mensen weinig! De 
heidenen, die aanjagen achter delicatessen en drank en drugs en wat niet al, die zoeken 
niet te veel, maar te weinig. Alles waar zij hun zinnen op zetten, blijft binnen de horizon 
van het aardse leven. Als je de Vader in de hemel kent, dan krijg je uitzicht op een leven 
in de hemel. Van God mogen we méér verwachten dan alleen ons natje en ons droogje. 
Vandaag mogen we om méér bidden dan weer een jaar voorspoed en welvaart. Dat is 
wat Jezus bedoelt als Hij zegt: “Zoek eerst het Koninkrijk van God”. Het Koninkrijk van 
God, daar is de prediking van Jezus helemaal op gericht. En daar wil Hij ons helemaal op 
richten. Het Koninkrijk uit de hemel komt onze horizon binnen, nu al, wanneer we het 
evangelie van Gods genade horen. Want dat is troost en bevrijding, een boodschap die je 
losmaakt uit de verslaving aan voedsel, kleding, geld en bezit, luxe en genot. Je leert een 
heel ander leven kennen, een leven dat helemaal vervuld is door God.  
 
Gods Koninkrijk, dat is de toestand waarin God de wereld weer helemaal goed zal 
maken, zodat alles klopt, zodat mens en dier en plant en heel de schepping volledig tot 
bloei zal komen. Gods Koninkrijk, dat is de grote toekomst, waar je nu al een beginnetje 
van krijgt. “Verzamel schatten in de hemel”, heeft Jezus gezegd. Leef zo dat je niet 
opgaat in wat je hier en nu te pakken kunt krijgen, maar besef dat je oneindig veel meer 
te wachten staat als je straks bij God in de hemel bent. En die schatten van de hemel 
krijg je niet pas straks, maar daar deelt Jezus nu al van uit. Nu al heb je meer dan 
genoeg aan hoe je God mag kennen, hoe je door Jezus mag genieten van genade en 
verzoening en vergeving. Allemaal schatten die je hemelse Vader je aanreikt, en die je 
mag doorgeven aan iedereen die je tegenkomt. Laat dat je eerste levensbehoefte 
worden: toeleven naar dat Koninkrijk. Daar kun je mee bezig, bij alle gewone dingen die 
je ook te doen hebt. Je werk op het land of in de kas of op kantoor of achter de 
strijkplank. De manier waarop je eet en drinkt en boodschappen doet, je vrije tijd achter 
de tv of de computer. Tuurlijk, het hoort erbij. Maar ga er niet in op, want er is maar een 
ding waar je echt in op kunt gaan: het koninkrijk van God, het volmaakte leven bij Hem. 
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Bij dat Koninkrijk van God hoort meteen ook zijn gerechtigheid. Waar God Koning is, 
daar komen de dingen weer recht te staan. En als jij daar bij hoort, ga jij je richten op 
wat God wil en wat God goed vindt. Dat is zijn gerechtigheid. Denk niet dat het iets 
onbelangrijks is, een beetje onpraktisch vergeleken met die normale dingen van het 
leven, de eerste levensbehoeften van eten en drinken en kleding. Wat heb je aan brood, 
als een ander het van je afpakt? Wat heb je aan een kast vol kleren, als je weet dat 
kinderen er krom voor liggen in een fabriek in Bangladesh? Wat heb je aan welvaart en 
luxe, als er geen recht gedaan wordt? 
 
Zoek eerst Gods Koninkrijk en zijn gerechtigheid – daarmee laat Jezus je ontdekken wat 
echt belangrijk is. In Gods Rijk komen alles en iedereen pas tot hun recht. Als je daar 
naartoe leeft, wordt je leven nu al een feest, vrij als een vogel in de lucht, prachtig als 
een bloem in volle kleuren. “Dan is het aardse leven goed, omdat de hemel mij begroet” 
– zo staat er ook nog in het lied waar we zo straks mee begonnen zijn, Lied 479.  
 
Denk niet dat Jezus’ woorden je alleen maar laten zweven, een eind boven de aarde, en 
dus eigenlijk niet haalbaar voor mensen die gewoon hun basisbehoeften hebben van eten 
en drinken en kleren. Het heeft alles met elkaar te maken. Richt je eerst op Gods 
Koninkrijk en zijn gerechtigheid – dat is jouw taak als christen, je levensbehoefte als je 
kind bent van de hemelse Vader. En de rest komt dan wel, want dat is Gods zorg. 
Morgen zorgt wel voor zichzelf. Voor vandaag heb ik genoeg – zo heeft Jezus ons leren 
bidden om brood voor één dag. Want morgen – wie weet is het dan wel zover, wie weet 
komt dat Gods Rijk in volle glorie, het Rijk waar ik nu naar op zoek ben. Dan hoef ik 
morgen niet meer te zoeken, omdat ik ben gevonden. 
 
Amen 
 


