
Samen leven in het koninkrijk (Matteus 6: 25-34) deel 1 
Waar maak jij je zorgen om…?   

Inleiding 

Kredietcrisis/ Vandaag Micha 
zondag.. Sta op tegen armoede… Een 
nieuwe serie preken… Cursus 
onderling pastoraat.. Voor elkaar 
zorgen en elkaar leren begrijpen. 
Wat is het om alleen te zijn, ziek te 
zijn, oudere te zijn, jongere te zijn, 
te werken, kind te zijn in het 
koninkrijk. Vandaag: Waar maken 
wij ons zorgen om. Bezorgdheid, 
zorg, zorgen voor, verzorgt worden. 
Grote kader: Maak je heen zorgen 
om materieel dingen,maak je zorgen 
om waar het werkelijk omgaat. Wat 
doen zorgen met jou? Zorgen 
benevelen je gedachten…  
 

Wat Jezus niet bedoelt 

1. Denk niet na over je toekomst… 
De bijbel heeft het er vaak over dat 
we vooruit mogen kijken en plannen 
mogen maken. Het gaat om de vraag 
met welke toekomst ben je bezig. 
Carpe diem is geen christelijk 
uitspraak. Onze eigen verlangens 
zorgen altijd voor korte termijn 
oplossingen (kredietcrisis).  
2. Wees lui. Prachtig dat we mogen 
leren van de vogels. Job leert dat al: 
Maar vraag toch het gedierte en het 
zal u onderrichten, het gevogelte van 
de hemel en het zal u inlichten (Job 
12: 7). De waarheid is dat God de 

vogels helemaal niet rechtstreeks te 
eten geeft. In psalm 104 staat: Zij 
allen wachten op u, dat u hen eten 
geeft op de juiste tijd. Geeft u dit 
dan doen zij zich te goed 
(verzamelen zij eten). Geloof en 
werk gaan hand in hand. De enige 
uitzondering daarbij is verlossing… 
Dat doet God alleen.  
3. Heb geen ambities… leg 

verantwoordelijkheden naast je neer. 

Jezus zegt juist dat jij je talenten 
moet gebruiken. Ambitie is verlangen 
naar succes.  Ook hier is de vraag 
waar gaat jou verlangen naar uit. 
Waar gebruik jij je talenten voor…. 
Waar liggen jou ambities…  
4. Maak je geen zorgen… God heeft 
ons geen leven zonder stress beloofd 
maar hij wil wel dat jij de vraag stelt 
waar maak jij je druk om… Is het 
terecht dat je bezorgd bent.  
 

Waar maak jij je zorgen om?  

1. Zomaar kun je het doel van dit 
leven missen als je alleen bezig bent 
met uiterlijke zaken… als eten 
drinken en kleren… Waarschuwing 
tegen materialisme.  Micha… 
2. Zorgen maken is niet logisch. Wij 
zijn Gods meest geliefde schepsel. 
Wij wandelen soms vaker met onze 
hond dan met God en praten soms 
meer met onze papagaai dan met 
God.. maar voor God zijn wij alles… 
Wij gaan de vogels verre te boven…  

3. Je zorgen maken is tijdverspilling. 
Wie kan door zich zorgen te maken 
één el aan zijn lengte toevoegen? Ik 
heb in mijn leven heel veel 
problemen gekend, de meeste in 
mijn gedachten..  
4. Zorgen passen niet bij geloven. 
Het kenmerk van geloven is juist dat 
jij een plek heb waar jij de zorgen 
mag neerleggen (bekenden poster: 
waarom zouden wij bidden als we 
ons zorgen kunnen maken en 
kalmeringspilletjes kunnen 
slikken).Ondanks alles is er bij God 
altijd weer een opening… (Pasen). 
Let op het woordje klein geloof (30) 
= weinig verwachten van God.  
5. Sommige zorgen zijn een teken 

van ongeloof. Naar deze dingen gaat 
het zoeken van de heidenen uit…. 
(32). Jouw hemelse vader weet echt 
dat je dit nodig hebt….  
6. Leef van dag tot dag (34). Geef 
ons heden… mijn genade is genoeg…. 
Iedere dag is een geschenk. Psalm 
118: 24: dit is de dag die de heer 
heeft gemaakt, laten wij juichen en 
ons verheugen.  
 

Zoek eerst...... 

Zoeken… eerst…. Hoe kom je van je 
zorgen af? Als dingen te groot 
worden kan dat alleen maar 
vervangen worden door nog iets 
groters… God geeft je iets groters, 
iets veel mooiers. Het gaat om 

koning Jezus en om zijn mensen. Wij 
zijn burgers van het koninkrijk… van 
liefde, vrede, vergeving, rust, 
genade, vrijheid en ruimte. Het gaat 
in dat koninkrijk om gerechtigheid 
(Micha). Dat mensen tot hun recht 
en bestemming komen. Het gaat om 
mensen en niet om dingen. Alles zal 
u bovendien geschonken worden.  
 

Preekplanning komende 

weken. 

 
• 26 oktober HA. Samen leven in het 

koninkrijk deel 2: Brood daar zit 
wat in …. Samen één brood… 

• 2 november morgendienst: Samen 
leven in het koninkrijk deel 3: Als 
het leven tegen zit … over ziek zijn 
en leven met ziekte. 

• 9 november morgendienst samen 
leven in het koninkrijk deel 4 Happy 
& Single? Wat is het om single te 
zijn en wat zegt de bijbel daarover?   

• 16 november middagdienst (GSK) 
doopzondag 

• 23 november morgendienst: samen 
leven in het koninkrijk deel 5 Oud 
worden en bijna de finish halen. 
Wat zegt de bijbel over ouderdom?  
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