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Gemeente van onze Heer Jezus Christus,
lieve mensen van God

“De zorgeloze vogels melden dat Gij uw schepping niet vergeet”,  zullen we straks in 
ons slotlied zingen. Daarin worden vogels voorgesteld als zorgeloze schepselen. 
Zouden vogels zorgen kennen? Hebben zij zoiets als een geluksgevoel? Ik hoorde 
een kanarie een zo mooi fluitconcert geven, dat ik de indruk kreeg van wel. En zag 
vervolgens een mus in een waterbakje zo heerlijk met water spartelen, een lust voor 
het oog, die mus kwam heel gelukkig over. Als je hoort en ziet hoe plofkippen er aan 
toe zijn, of vogels die op zee in een olieplas terecht komen... dan zou je toch 
bedenken dat die zich
niet zo happy voelen.
Het is in elk geval heel
naar om te zien. Hoe
vogels zich voelen, ze
vertellen het niet met
woorden, maar ze
laten er wel iets van
zien. Ze laten het ons
zien. “Kijk naar de
vogels in de lucht, ze
zaaien niet en oogsten
niet en vullen geen
voorraadschuren aan,
het is jullie Hemelse
Vader die ze voedt.” 

Vogels, vogelen des hemels, en ook lelies, de leliën des velds, ze worden ons door 
Jezus ten voorbeeld gesteld als hij het heeft over zorgen maken. Zijn boodschap is: 
maak je geen zorgen en laat je verzorgen door God. 

In 1632 of 1634 heeft Martinus Luther, Maarten Luther, gepreekt over Matteüs 6: 24-
34, dat gedeelte van Jezus' Bergrede, dat ook wij gehoord hebben. En Luther deed 
dat op de vijftiende zondag na Trinitatis (Drieëenheid) en dat is het vandaag ook. Niet
toevallig, want hij gebruikte hetzelfde Leesrooster als wij dit jaar doen.

Luther vindt dat wij veel kunnen leren van de vogels en de lelies. Hij noemt ze in zijn 
preek hooggeleerd en spreekt ze aan met Doktor. “Denn da fliegen die Vögel vor 
unseren Augen, dass wir woll unseren Hut gegen sie heben” Petje af voor de vogels 
die voor onze ogen vliegen. “Und sagen: Mein lieber Herr Dr.! Ich muss bekennen 



dass ich die Kunst nicht kann, die du kannst.”  Zeer gewaardeerde Doctor Vogel 
(nee, niet die farmaceutische), u verstaat een kunst die ik niet versta. Die vogels, 
zegt Luther, hebben een rijke keukenchef en een kelner en die heet: de Vader in de 
Hemel. En die Vader, wil Jezus duidelijk maken, wil ook onze Vader zijn, als we het 
maar konden geloven. 
De vogels van de hemel, de bloemen op het veld. Prachtige beelden die Jezus 
gebruikt omdat ze voor ogen waren. Hij wijst er op, hij wijst ze aan, Jezus was in zijn 
beelden nogal aanschouwelijk... kijk eens naar die vogels die daar vliegen, kijk eens 
naar die lelies die daar bloeien, concreet voor ogen. 'T is bijna meditatief, dat je je 
iets meer bewust wordt van mooie, kleine dingen om je heen. Zoals die fluitende 
kanarie en die badderende mus. 

Maar wat kunnen wij ermee? Wat kunnen wij met de oproep tot zorgeloosheid als 
zorgen ons leven beheersen? Als situaties je aanvliegen, als je niet weet hoe het 
verder moet, als je het idee hebt dat je niet verder kunt. Neemt Jezus onze zorgen 
dan niet serieus? Wordt de bezorgde moeder die in de nacht van zaterdag op 
zondag geen oog dicht doet voordat de kinderen weer thuis zijn van het uitgaan niet 
serieus genomen? Of de zoon die voor zijn zieke moeder zorgt en met de handen in 
het haar zit over haar situatie? Of als je baan op de tocht staat en je weet dat je bij 
werkeloosheid zeker je hypotheek niet meer kunt betalen? Mogen zulke zorgen dan 
niet? Wordt bezorgd zijn veroordeeld door Jezus? En is er sprake van ongeloof als jij 
je zorgen maakt? Vertrouw je niet genoeg op God, als je bezorgd bent?

God ziet je zorgen, God kent je bezorgdheid, God kent je angsten, God kent je 
slapeloze nachten en je soms verwarde en sombere gedachten. Die ziet en kent Hij 
omdat hij jou liefheeft. Liefheeft, zoals Hij de vogels en de lelies liefheeft en dan nog 
veel meer!

De vraag is over wat voor soort zorgen Jezus het heeft. Luther zoekt het in de hoek 
van de hebzucht. En dát ziet hij als het grootste kwaad dat in de wereld het 
Evangelie in de weg zit en de mens kwaad berokkent. 

Op school stonden ze op het bord geschreven.
Het werkwoord hebben en het werkwoord zijn;
Hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven,
De ene werklijkheid, de andre schijn. 

Hebben is niets. Is oorlog. Is niet leven.
Is van de wereld en haar goden zijn.
Zijn is, boven die dingen uitgeheven,
Vervuld worden van goddelijke pijn. 

Hebben is hard. Is lichaam. Is twee borsten.
Is naar de aarde hongeren en dorsten.
Is enkel zinnen, enkel botte plicht. 

Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken,
Is kind worden en naar de sterren kijken,
En daarheen langzaam worden opgelicht. 



Dat beroemde gedicht van Ed Hoornik, waarin hij het hebben en het zijn tegenover 
elkaar stelt. Ongeveer zoals Jezus de twee heren tegenover elkaar stelt, de twee 
heren die je niet tegelijk kunt dienen. Je kunt niet God en de Mammon dienen, zegt 
Hij. 

“Alle wolle sie mehr haben” roept Luther in zijn preek.
Iedereen wil meer. Nu leerde ik ooit in een van de eerste
colleges over preekleer dat je nooit 'iedereen' moet zeggen.
Iedereen is hebzuchtig, dat is niet zo. Of de héle
samenleving is materialistisch, dat is ook niet zo. Of:
niemand vertrouwt nog op God, ook dat is niet waar. Dus,
hooggeleerde Herr Dr. Luther, u brengt het een beetje erg
zwart-wit. Maar uw boodschap is toch duidelijk. Daar waar
hebzucht de mens beheerst is er geen ruimte meer voor de
verrassing van het bestaan. Dan heb je oogkleppen op, die
jouw blik beperken tot het materiële van meer bezit en meer
macht en zie je niet eens meer dat badderende musje en
hoor je het ochtendconcert van die kanarie niet meer. Wie in
de auto naar z'n werk jaagt en in gedachten al weer
helemaal midden in die kwartaalcijfers zit, ziet niet die
prachtige opgaande zon, of die machtig mooie nevels boven
de rivier. Je bent een gezegend mens als je daar wel ruimte
voor maakt en oog voor hebt. 

Over die preekleer gesproken. Iemand zei kortgeleden: je zegt altijd “lieve mensen 
van God”, maar er zijn toch ook niet-lieve mensen. In de beginjaren dat ik voor mocht
gaan zei ik: “Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen”. Toen, bij een 
college over preken in de nascholing zei de docent: “Meen je dat echt? Vind je ze 
allemaal lief? Dat kan toch niet?” Er zijn toch ook onaardige mensen en mensen die 
kwaad in de zin hebben en er misschien wel heel aardig uit zien maar ondertussen 
de kat in het duister knijpen en die mensen heb je toch ook in de kerk zitten? Mensen
die uit volle borst de liederen meezingen, maar tijdens de preek al weer zitten te 
denken hoe je die nieuwe klant het meest tactisch een poot kunt uitdraaien voor een 
nog hogere weekomzet...? Zulke mensen zijn er toch ook, ook in de kerk...?  
“Daarom”, zei een collega in de nascholingsgroep, “daarom zeg ik 'lieve mensen van 
God'”. Het zijn niet mijn lieve mensen, maar wel Gods beminde kinderen, ook die 
hebzuchtige geldwolf en ook die man die altijd vervelende en kritische vragen stelt en
zelfs die vrouw die haar kinderen verwaarloost. Hun gedrag kun jij niet goedkeuren 
en je hoeft ze ook niet allemaal lief te vinden, maar je moet wel erkennen dat ze 
allemaal kind van God zijn. Dus iedere keer weer naar volle overtuiging: “Lieve 
mensen van God”. 

En volgens mij raakt dat ook precies aan het betoog van Jezus in zijn Bergrede: God 
heeft jou lief. Ook jij zondaar, die behoorlijk van het pad afgeraakt is, God wil je zo 
graag een andere weg wijzen. En ook jij notoire jager naar meer en meer, God wil je 
meer en meer de diepere waarden van het bestaan laten zien, een veel dieper geluk 
dan de onverzadigbare bevrediging, en dat geldt ook voor jou die jezelf afhankelijk 
gemaakt hebt van middelen en aandacht: je bent toch veel meer waard dan dat je 
jezelf zo kapot maakt?! Kijk toch eens naar die vogels, naar die lelies. Moet je toch 



eens zien met hoeveel gratie en schoonheid zij bekleed zijn en ze hoeven er niets 
voor te doen. Hoeveel te meer jij, mensenkind. O, o, o, wat doe jij jezelf toch tekort 
door alsmaar je uitvluchten te zoeken in het materiële, in het oppervlakkige, in het 
goedkope, in het makkelijke... Je moest eens weten hoeveel er van je gehouden 
wordt. Door je Schepper, door je Hemelse Vader. Of zoals Jesaja het zo 
wonderschoon met een vrouwelijk Godsbeeld zegt en we het mooi vertaald zongen: 

Zoals een moeder zorgt 
voor kinderen haar toevertrouwd 
en waarborgt dat zij leven, 
zo werkt een God van liefde 
en geen uur verflauwt haar vuur.

Het is grote liefde die er voor ons is. En ja, die is soms niet te zien of te ervaren, die 
is soms niet te vatten en te begrijpen. Maar toch wil God zijn, haar Intensive Care 
aan ons besteden. Misschien wel op manieren die wij niet herkennen, en misschien 
wel heel anders dan onze logica werkt. Misschien soms wel heel indirect, via 
zorgzame en liefdevolle mensen die voor jou gingen zorgen, terwijl jij het idee had 
dat je dat niet verdiend had, niet waard was en bovendien dat je dan niets terug kunt 
doen. Je mag het aanvaarden. 

En over Intensive Care gesproken: de afgelopen week was ik een aantal kerel op 
een Intensive Care en zag hoe toegewijd, liefdevol en geduldig de mensen daar aan 
het zorgen en verzorgen waren en dan te bedenken dat die Intensive Care van God 
dat alles nog ver te boven gaat. 

In de gratie en schoonheid van de vogelen des hemels en de leliën des velds, zit ook
de gratie en schoonheid waarmee God ons wil bekleden. En dat is gratie, dat is 
gratis, dat is er voor ons. Aan ons de uitdagende uitnodiging om onze blik meer te 
verruimen en onze harten meer te openen. Ruimte maken en creëren door datgene 
dat je bezet houdt te proberen aan te pakken, er mee aan de slag te gaan. En je 
daarbij steeds te realiseren hoeveel er van je gehouden wordt, door God. En 
misschien ook wel meer door mensen dan je altijd had gedacht.

Amen  


