
Beste mensen, 
Vandaag is het evangelie weer uit de Bergrede. Nu is het mooie, poëtische  verhaal van de vogels en de 
bloemen aan  de beurt, Toch hoeven zij zich geen. zorgen te maken, God draagt als een moeder zorg 
voor hen. 
Het is ook een ongemakkelijk verhaal als je het naast de krant en het journaal legt met hun berichten 
over hongersnood in grote delen van Afrika en elders. 
Hoe dit verhaal te lezen? 
in de overweging beschouw ik twee verschillende leeswijzen, waarbij de tweede leeswijze mijn voorkeur 
heeft. Daarbij ga ik in op de vraag: waar is die God te vinden? (maar zelden buiten onze eigen inspan-
ning om, ook om de nood te lenigen) 
Mijn volgende preekbeurt is pas op 19 maart, de derde zondag van de veertigdagentijd. 
Een goede en gezellige zondag en vriendelijke groet, Hans 

 
ACHTSTE ZONDAG DOOR HET JAAR A  

Jesaja  49:13-16 
Matteüs 6:24-34 

Bennekom 2017 
Wie toevallig met het evangelie van vandaag in aanraking komt en met een blanke lei begint te 
lezen, krijgt misschien de indruk dat de evangelist een lezer op het oog heeft, die het in deze 
wereld aardig voor elkaar heeft. Iemand, die geen al te grote geldzorgen kent, want hij of zij 
heeft een goede betrekking, misschien zelfs een eigen huis en een leuk gezin.  
 
En – zo denk je als argeloze lezer – hij wordt nu door Jezus gewaarschuwd om niet al te zeer op 
te gaan in het materiële maar ook te blijven denken aan de spirituele dimensie van het bestaan, 
aan Het Koninkrijk Gods. 
 
Ondertussen kan hij – al lezend - ook nog genieten van de prachtige poëtische kwaliteit van de-
ze tekst en van de lieflijke vergelijking met ‘de vogels des hemels’ en ‘de bloemen op het veld’ 
en van de modieuze en voorname kleding van koning Salomo. 
 
Als u zo de tekst wilt lezen en verstaan… groot gelijk… daar is niets mis mee! Maar trek wel 
uw conclusie: zoek eerst het koninkrijk Gods en wees dankbaar en wees blij én tegelijk verwon-
derd over de toevoeging: en al het overige zal u worden toegeworpen. 
 
Maar als je de tekst in contact brengt met je krant, hem vergelijkt met wat je op het journaal van 
de TV ziet dan slaat je toch de schrik om het hart. Waar is die zorgzame God dan wel te vinden? 
Die God, die als een moeder geen van haar kinderen in de steek kan laten?  
 
Is hij soms in Zuid Soedan met zijn hongersnood? Of in die andere delen van Afrika, waar men-
sen dreigen te sterven door gebrek aan voedsel? 
 
Sommige gezaghebbende Bijbelgeleerden lezen deze tekst uit de Bergrede daarom dan ook ge-
heel anders. Zij gaan er van uit dat Jezus zich hier richt tot werkelijk doodarme mensen van zijn 
tijd. Mensen die in een onmogelijke klemsituatie gevangen zitten. Zij, die geen kant uit kunnen. 
Zij, die gemangeld worden tussen de grootgrondbezitters van hun tijd.  
 
Hun schulden stapelen zich steeds meer op, zonder dat er ooit een mogelijkheid komt, dat zij 
aan de eisen kunnen voldoen, die hun worden opgelegd! Dat zij zelf, dat hun vrouw en hun kin-
deren als slaaf verkocht zullen worden, is het meest waarschijnlijke toekomstbeeld dat hen dag 
en nacht voor ogen staat. 
 
Er waren in de jonge kerk blijkbaar mensen, die er zó hopeloos aan toe waren. Maar zij wisten 
iets radicaals te doen, iets dat je niet voor mogelijk zou houden.  



Zij wierpen alle zorgen, alle gepieker en plannen makerij ver van zich af en zij vertrouwden 
zich blindelings toe aan de Eeuwige, zonder zich nog langer af te vragen: wat zullen we eten, 
wat zullen we drinken, waarmee zullen we ons kleden? ‘wat zal de toekomst ons brengen?’. Die 
radicale levenshouding werd de vormgeving van hun dagelijkse spiritualiteit. 
 
Ook nu – in onze tijd - zijn er mensen, die in een ongeveer zelfde uitzichtloze situatie verkeren. 
Denkt U maar aan uitgeprocedeerde asielzoekers, of aan patiënten, die van de dokter te horen 
hebben gekregen: wij kunnen niets meer voor u doen.  
 
Maar ook in het leven van alledag kan het je overkomen, dat je geen kant meer uit kunt; bij de 
opvoeding van een van je kinderen bijvoorbeeld, of op je werk in relatie met je baas, of in je 
vrienden- of kennissenkring.  
 
 In Boeddhistisch milieu wordt daarom soms als meditatieonderwerp soms het raadsel 
 voorgelegd: wat ga jij doen als blijkt, dat voor jou niets meer werkt…? 
 
Zou het een goed idee zijn om je dan - in die situatie – je te spiegelen aan het evangelie van 
vandaag? Je te scharen bij de mensen, die zich toevertrouwen aan de Eeuwige, zonder zich te 
bekommeren om de afloop? Vol vertrouwen op wat een bekend kerklied ons toezingt: Al wat 
ons overkomt, zal hoop en zegen zijn.  
 
We vroegen ons zojuist af: waar is die zorgzame God van beide lezingen te vinden?  
 
We hebben in de katechismus geleerd: God is alomtegenwoordig, d.w.z. Hij is overal. Sommige 
rabbijnen zouden op die vraag liever een ander antwoord willen geven. Zij vinden ons antwoord 
wel goed, bijvoorbeeld op het moment dat je bezig bent met filosofie. Maar spiritueel bevalt hen 
een ander antwoord beter. Daarbij denken zij aan de zin: God is overal te vinden waar hij door 
jou wordt uitgenodigd. 
 
Ieder mens leeft immers in zijn eigen wereld. Hoe jouw wereld er uitziet, hangt af van je opvoe-
ding, van de godsdienstige bagage, die je al dan niet heb meegekregen, maar vooral hangt jouw 
wereldbeeld af van de bewuste keuzes die je maakt.  
 
Of God ook in jouw wereld aanwezig is, hangt daarom af van jouw uitnodiging. Want als je 
God vraagt, is hij er. Laat jij hem links liggen, moet je niet verwonderd zijn, als hij afwezig 
blijkt in jouw wereld. Dan leef je in een godloze wereld! 
 
We zijn deze viering terecht begonnen met de uitnodiging (ja, zelfs hier in de kerk in Gods 
huis!): wees hier aanwezig, Woord ons gegeven, dat ik U horen mag met hart en ziel. Wees hier 
aanwezig, kom ons bevrijden. 
 
Overigens, onze bijdrage om die nood in de wereld te helpen leningen, is een concrete invulling 
van de bede: wees hier aanwezig! 
 
Het is mijn eigen ervaring, dat je leven van alle dag in religieus opzicht aanzienlijk verandert als 
je van tijd tot tijd de Eeuwige uitdrukkelijk uitnodigt: wees hier aanwezig, wees in mijn leven, 
dat ik U ervaren mag, U horen mag met harten ziel.  
 

Pas dan ben ik in staat  
om te weten wat me te doen staat,  

zelfs als ook voor mij 
niets en niks meer werkt.  


