
Preek
Zondag 25 september: ‘De vierde zondag in september’

Deel 1

Landgenoten, of misschien nu toepasselijker gezegd: Slandgenoten.

“Wij leven in een tijd van tegenstrijdigheden en onzekerheid. Het is
tegenstrijdig dat bestaanszekerheden onder druk staan en armoede toeneemt

in een periode van economische groei en lage werkloosheid.”

Met die zin begon Koning Willem-Alexander de troonrede afgelopen dinsdag. 
In mijn nog relatief korte leven zijn dit inderdaad misschien wel de meest 
onzekere en tegenstrijdige tijden die ik heb meegemaakt. Tijden van oorlog in 
Europa. Tijden van recessie. Tijden waarin de crisissen zich opstapelen. Tijden 
waarin het Rode Kruis hier in Zuidland met een collectebus voor mijn deur 
staat. Om te collecteren voor de steeds groter wordende groep kinderen die 
zonder brood naar school worden gestuurd. 

In mijn nog relatief korte leven zijn dit inderdaad misschien wel de meest 
onzekere en tegenstrijdige tijden.

Maar als ik zo de zaal in kijk. Als ik denk aan gesprekken die ik in het verleden 
voerde met mensen van een andere generatie, dan realiseer ik mij dat dat voor 
sommigen van u anders kan zijn. Voor degenen die zijn opgegroeid in of net na
de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld.

Aan het begin van de dienst zei ik al dat afgelopen week diverse ingrediënten 
voor deze preek voor mij bij elkaar kwamen. 

 Het verhaal van onderkoning Jozef waar de kinderen het nu over hebben. 
Met de magere en vette jaren. Zijn dit dan nu de magere jaren vroeg ik 
mij af? En als dat zo is? Wat heb ik dan meegenomen of bewaard in de 
vette jaren die ik tot nu toe hiervoor kende? Hoe heb ik mij voorbereid?



 We hebben de actualiteit. Met alle zorgen en crisissen waarvan ik er net 
een paar aanstipte. Ik wilde er iets mee. Maar doe mijn best om hier geen
politiek verhaal te houden. Dat doen ze in de Tweede Kamer maar.

 Hier zijn we in Gods huis. Lezen we uit de Bijbel. De Bijbel die ons 
vanmorgen twee teksten aanreikt. Psalm 146 en een deel uit Matteüs 6. 
Teksten die haast wereldvreemd lijken. Zorgeloos. 

6:34Maak je geen zorgen over morgen. 
Bewaar die zorgen maar voor morgen.

Dat kwam bij elkaar. Daarover zou de preek moeten gaan. Daar was ik al snel 
over uit. Het sloot té mooi op elkaar aan. Wat ik echter niet wist is of ik er uit 
zou komen. Of het me zou lukken u daarvan te overtuigen. En of ik mezelf zou 
kunnen overtuigen. 

Deel 2

Luister naar mijn woorden: Maak je geen zorgen over eten en drinken. Want je
leven is veel belangrijker dan eten en drinken. En maak je geen zorgen over

kleren. Want je lichaam is veel belangrijker dan kleren.

Jezus spreekt hier heel nadrukkelijk. Het tekstgedeelte is onderdeel van de 
Bergrede. Een langere toespraak die Jezus volgens de traditie uitsprak op een 
berg in Galilea. Een langere toespraak waarin we veel bekende teksten zoals de 
zaligsprekingen en het Onze Vader terugvinden.

Ook het gedeelte dat we vanmorgen lazen is misschien bekend voor u. Maar ik 
vraag me af of we de werkelijke impact daarvan ook durven laten doordringen.

6:34Maak je geen zorgen over morgen.
Bewaar die zorgen maar voor morgen.

Wie van u hier in de zaal zich nooit zorgen heeft gemaakt...die is een gezegend
mens. Het is slechts weinigen gegeven. En als er hier iemand is die durft te 



beweren dat ie zich nooit zorgen heeft gemaakt dan mag die wat mij betreft nu 
hier vooraan komen staan. Daar kunt u dan meer van leren dan van mij.

Iemand?

Ik kan het namelijk niet zeggen. Ik heb me wel eens zorgen gemaakt over 
school toen ik jonger was. Of het met een bepaalde toets wel ‘goed’ was gegaan. 
Zorgen of ik er wel ‘bij’ hoorde. Later kwamen er andere zorgen. Zou ik iemand 
vinden om mijn leven mee te delen? Zou ik een kerk vinden? Zorgen over de 
gezondheid van geliefden. Die soms vanwege spannende operaties in een 
ziekenhuis lagen. Zorgen of het goed zou gaan met de bevalling van Pieter-
Bouke. En Niels. En ‘nummer drie’. 

Zorgen over in wat voor wereld zij opgroeien. Zorgen of ze gezond blijven.

Het is niet zo dat ik me alleen maar zorgen maak. Dat ik een pessimist ben. 
Eigenlijk niet. Maar ik kan me geen leven zonder zorgen indenken. Juist omdat
we van mensen houden, kunnen we ons ook zorgen maken als er iets met hen 
is.

Dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als u een vader of moeder. Partner. 
Kind. Vriend of vriendin hebt. Waarvan u houdt. Dan zullen er ook momenten 
zijn geweest. Of momenten komen waarin u zich zorgen over hen maakt.

Het is slechts weinigen gegeven. Leven zonder zorgen. Het maakt die oproep 
uit Matteüs 6 zo confronterend. In deze zaal durfde niemand zijn vinger 
omhoog te steken. Dat durfde ik vooraf al wel op papier te zetten.

Zorgeloos. Onbevangen leven. Ik zie het eigenlijk alleen terug in mijn 
kinderen. En zelfs daar zie ik hoe ouder ze worden hoe fragieler dat wordt. 
Onbevangen leven. Gaandeweg zullen ook u en ik dat kwijt zijn geraakt. Omdat
het leven met ons aan de haal ging. Omdat we groter werden. We op een 
gegeven moment geen kinderen meer waren.



Deel 3

Geen kind meer.

Toen ik die woorden opschreef vielen ineens de stukjes op hun plaats. Want als 
er één ding is dat de Bijbel mij vertelt over hoe God naar mij kijkt. Dan is het 
wel dat ik Zijn kind ben. En dat wij hier allemaal over Hem mogen spreken als 
Vader. En over elkaar als broers en zussen. Of broeders en zusters als u daar 
iets meer mee heeft.

Als ik naar mijn kinderen kijk dan zie ik een zekere zorgeloosheid. 
Onbevangenheid. Jaloersmakend haast. Ik maak me in hun plaats zorgen. Hun
zorgen, zijn als het ware mijn zorgen. 

In het gedeelte hier vlak voor leert Jezus ons dat beroemde gebed. Dat de 
eeuwen door de geschiedenis in is gegaan als het ‘Onze Vader’. Vernoemd naar 
de eerste twee woorden. De aanhef. Omdat die eigenlijk boekdelen spreken. 

Als God onze Vader is. Dan is Hij ook degene die over ons waakt. Ons leven 
misschien meer overziet dan wij dat zelf doen. Die het ons gunt dat we 
zorgeloos en onbevangen in het leven staan. Zo vrij als een vogel. Zo teer, 
kwetsbaar en mooi als een bloem in het veld.

Dat beeld van God als vader heeft alleen betekenis als het u gegund is dat u een 
goede band heeft of heeft gehad met uw vader. Soms is dat anders in een 
mensenleven. Omdat we onze vader nooit gekend hebben. Of omdat de band 
met je vader niet zo was zoals dat hoort te zijn.

Ik hoop dat je dan toch een beeld vindt of woorden die uitdrukken wat Jezus 
hier je probeert duidelijk te maken. God wil zijn armen om je heen slaan. Je 
leven dragen. Je beschermen met zijn vleugels.



Vertrouw niet op mensen met macht, zegt Psalm 146, maar vertrouw op God. 
De God die zich Vader laat noemen. Is de God van Psalm 146.

De God die hemel en aarde heeft gemaakt, 
de zee en alles wat daar leeft.

De God die trouw is tot in eeuwigheid
Die recht doet aan de verdrukten
Die brood geeft aan de hongerigen. 
Hij bevrijdt de gevangenen
Hij opent de ogen van blinden
Hij richt de gebogenen op
Hij heeft de rechtvaardigen lief
Hij beschermt de vreemdelingen
Wezen en weduwen steunt hij
Wie kwaad doen, richt hij te gronde
De HEER is koning tot in eeuwigheid.

Een indrukwekkende God. Als die God met je is. Als een goede Vader voor je 
zorgt. Wat kan je dan nog deren? Waar zou je dan nog bang voor zijn? 

Deel 4

Ik zie het soms, die onbevangenheid, in mensen die uit lijken te stijgen boven 
zichzelf. Die in deze tijd, de magere jaren, nog hun harten en huizen durven te 
openen voor vluchtelingen. Ik zie het in mensen die zich inzetten voor de 
voedselbank. In jongeren die de luxe en het comfort van hun kamer verlaten 
om een nacht te midden van wat kartonnen dozen door te brengen. Ook daar 
zie ik het. Misschien in het klein. Maar daar ontkiemt het. Ik zie het bij 
mensen die de ander niet zien als bedreiging voor het eigen leven. Die de ander
niet zien als concurrent, maar als medemens. Die ervoor kiezen om niet te 
vechten om wie het hele brood krijgt. Maar die ervoor kiest om het brood te 



breken. En te delen. Zoals het ons is voorgedaan. Ik zie het in de mens die de 
ander durft te zien als kind van diezelfde God.

En als ik dan in de spiegel kijk. Besef ik me dat het niet vanzelfsprekend is om 
zo mens te zijn. En om zo onbevangen en open in het leven te staan. In deze 
tijd. Deze magere jaren.

Jozef verstond de kunst om als mens gematigd te leven in de vette jaren. En om
uit te delen in magere jaren. En om zo een bepaalde constante lijn. Een rode 
draad te vinden door het leven.

Hoe doe je dat? Onbevangen en open leven? Als een vogel die vliegt in de lucht 
en zich geen zorgen maakt. Als een bloem, teer, kwetsbaar en mooi. In een 
open veld? Stralend bijna?

Het antwoord dat ik afgelopen week op het spoor ben gekomen. Als ik het in 
één zin zou moeten samenvatten. Wat ik u mee wil geven...

Besef dat je kind van God bent. Sta stil bij de impact van die woorden. Dat dát 
je relatie tot God is. Dat is voor mij de rode draad die ik wil volgen. Die ik 
vandaag opnieuw op het spoor ben gekomen. 

Die mij ertoe uitdaagt om uit te delen. Niet alleen in de jaren van overvloed. 
Maar juist ook in de magere jaren. Besef dat je kind van God bent. En de ander 
ook. En leef daarnaar. Ook in deze magere jaren.

Of zoals een schrijver uit de vroege kerk ooit zei:

“Het zijn slechte tijden! Het zijn moeilijke tijden! Dat zeggen de mensen 
tenminste. Laten we liever goed leven, dan worden de tijden vanzelf goed. Wij 
zijn de tijden. Zoals wij zijn, zo zijn de tijden.”

Amen!


