
Overdenking ‘wees niet bezorgd’ 

Gehouden tijdens de oecumenische viering in de Christusgemeente die plaatsvond in samenwerking 

met de Heilige Geestparochie, de Lutherse Kerk Antwerpen en St. Boniface (Anglicaanse kerk) op 22 

januari 2020.  

Schriftlezingen: Lukas 12:22-34, Handelingen 27:23-26 

Lieve broeders en zusters, 

Het lijkt nogal een onrealistische opdracht die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: Wees niet 

bezorgd. Ja, het klinkt misschien wel mooi. Het is iets dat we kunnen zeggen om een ander gerust te 

stellen: ‘Maak je geen zorgen’. ‘Het komt goed’. Maar als je er over nadenkt is de vraag of dat 

eigenlijk wel mogelijk is. Kun je je eigenlijk wel niet bezorgd zijn? Bezorgd zijn en zorgen maken hoort 

immers bij het leven. We geven ons leven vorm door ons zorgen te maken. Wie zich geen zorgen 

maakt om eten, kleding, enzovoorts, lijkt haast niet menselijk.  

Want zorgen maken hoort bij het leven. Wanneer je werkt en het gaat niet vanzelf. Of wanneer het 

juist goed gaat, je hebt net promotie gemaakt en wil je graag bewijzen tegenover je baas. Je maakt je 

automatisch zorgen om je partner, je gezin. Vooral kinderen zijn toch een bron van voortdurende 

zorg, die blijven altijd wel ergens in je achterhoofd, zelfs als ze lang en breed volwassen zijn. Zorgen 

maken hoort bij het leven van alledag.  

Zorgen maken, dat kunnen we ook doen als we nadenken over de kerk. Als we soms horen van 

kerkverlating. Als we merken dat het niet gemakkelijk en vanzelf gaat om dingen te organiseren. Als 

we ons geen zorgen maken, komt het niet goed, zou je toch geneigd zijn te denken. Iemand moet het 

toch doen?  

Kan Jezus dit wel van ons vragen, om niet bezorgd te zijn?  

Groter perspectief 

Wat het evangelie hier doet is volgens mij een poging ons wat perspectief te bieden in de zorgen die 

in het leven op ons pad komen. Het is een relativering. Dat klinkt misschien negatief, maar 

relativering betekent: het zet de dingen in een breder verband, in relatie met de andere dingen. Er is 

meer dan alleen onze zorgen. Want het kan je zo opslokken. Jezus zegt het zelf: er is meer dan 

voedsel, er is meer dan kleding. En dat is nogal wat, want in die tijd -maar ook in onze tijd- zijn dat 

toch voor veel mensen de dagelijkse zorgen, de eerste levensbehoeften. Maar zelfs als het daar over 

gaat wijst Jezus ons op het grotere perspectief.  

De tweede relativering is: je hebt het toch niet onder controle. Je kunt je zoveel zorgen maken over 

zaken en achteraf denken ‘waarom deed ik dat’. Als je eerlijk naar jezelf kijkt was het misschien wel 

niet zo nodig om zorgen te maken. Jezus wijst ons op onze afhankelijkheid. In onze cultuur kan de 

schijn gewekt worden dat we alles wel met techniek onder controle hebben. Voor ons is het 

misschien des te moeilijker om te beseffen dat het leven een gave is en niet iets wat we zelf 

bewerken.  

Het evangelie biedt ons een heel ander perspectief, waarin het gaat om vertrouwen in plaats van 

controle, ontspanning in plaats van altijd maar hard werken om je schaapjes op het droge te hebben. 

Zorgen slokken mensen op. Zorgen maken je klein, ze keren je in jezelf. Zorgen of je de touwtjes wel 

aan elkaar kun knopen kunnen je bezighouden. Ze beïnvloeden je stemming en je manier van kijken 

naar de wereld. Ook in de kerk kan het gebeuren dat we in onszelf gekeerd raken. Er alleen maar op 

gericht om zoveel mogelijk te behouden, zoals het was.  



Wat Jezus eigenlijk zegt is: Kijk om je heen. Kijk naar de bloemen, de vogels de wereld, alles valt 

onder de zorg van de Eeuwige God. Dus niet langer in jezelf gekeerd, maar open, naar alles toe wat 

zich buiten je eigen blikveld bevindt. Dat doen we vandaag ook in de kerk. Naar buiten kijken. Om 

samen van elkaar te leren.  

Koninkrijk van God  

We lazen over Paulus. Hij is onderweg naar Rome om voor de keizer te verschijnen en daar zijn 

rechtszaak uit te vechten. Maar onderweg op de Middellandse Zee is het schip in een storm beland. 

Daar gaan deze hoofdstukken over. Zo beland Paulus op Malta, waar hij zo buitengewoon vriendelijk 

wordt ontvangen. Maar vandaag is Paulus nog in de storm. Maar Paulus maakt zich geen zorgen. Hij 

vertelt de bemanning van een engelverschijning die hem overkwam in de nacht.  

Toen ik de lezing las bleef mijn aandacht hangen bij een heel kort bijzinnetje. Dat heb je soms. Paulus 

vertelt over de verschijning en dan zegt hij: een engel van God ‘aan wie ik toebehoor’. Een andere 

vertaling zegt: ‘van wie ik ben’. Dát maakt alles anders voor Paulus. Zijn toebehoren. Zijn 

verbondenheid met God. Daarom kan Paulus zich geen zorgen maken. Dat relativeert alles voor 

Paulus, zelfs een schipbreuk. Zoals een 19e-eeuws protestants lied zegt: als hij maar van mij is en ik 

ben van hem.  

Het is wat het evangelie volgens mij het koninkrijk van God noemt. Onze verbondenheid met de 

Eeuwige, de Schepper. En dat maakt je bewust van een veel groter perspectief. Van Gods goede zorg, 

die is als een goede Vader. En dat geeft een diep vertrouwen. En Gods goede zorg gaat niet alleen 

over mij, dat gaat ook over jou. Dát is wat in de evangelietekst gebeurt, wat we ook zien bij Paulus.  

Het koninkrijk van God opent ons voor de ander en haar nood. Daarom zegt Jezus precies hier ook: 

verkoop al je bezittingen. Het evangelie leert ons om naar een ander om te kijken, naar de nood van 

de mensen om ons heen. 

Dat alles betekent niet dat je je soms niet eens zorgen kunt maken. Dat is menselijk. Maar het 

evangelie leert ons om even uit te zoomen, om de dingen in hun grotere verband te zien.  Daarom 

zijn dit goede teksten om soms eens te lezen, te overdenken. Goede teksten om boven te halen, op 

een wandtegeltje te schrijven. Goede teksten waarmee we elkaar vandaag als christenen uit 

verschillende gemeenschappen mogen bemoedigen.  

Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.  

Amen.  


