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Don’t worry, be happy!

Gelukkig de mensen die niet bezorgd zijn (Matteüs 6:34)
‘Wees niet bezorgd!’ Dat zegt Jezus in de Bergrede tegen de
mensen die voor hem zitten en naar hem luisteren. En vandaag
zegt hij het tegen ons. Maakt dat van Jezus niet een heel
wereldvreemd iemand? Hoe kun je dat nu vragen? Want we
maken ons allemaal zorgen. Er zijn ook veel moeilijke dingen in
onze levens (ziekte, geldgebrek, gebroken relaties enzovoort). We
moeten toch ook plannen maken voor de toekomst? Er moet toch
brood op de plank komen? En de opleiding die we doen moet toch
worden afgemaakt?
Drie keer
Jezus bedoelt niet dat we geen plannen mogen maken, dat we
niet mogen zorgen voor elkaar, dat we geen voorzorgsmaatregelen mogen nemen of dat we met de armen over elkaar
moeten gaan zitten. Dat doen ook die vogels in de lucht niet
(6:26)! En toch zegt hij tot drie keer toe: ‘Wees niet bezorgd!’
Jezus werkt hier verder uit wat het betekent om te bidden: ‘Geef
ons vandaag het brood dat wij nodig hebben’ (6:11). Die bede
komt ná: ‘Laat úw koninkrijk komen’ (6:10). Als Jezus in zijn
Bergrede spreekt over bezorgdheid (hij erkent dus dat die er is),
wil hij nog weer een keer onze blik richten op het koninkrijk, op
die nieuwe wereld die bezig is gestalte te krijgen daar waar God
zelf aan het werk is. Als we zo hard aan het zorgen zijn, vergeten
we dat het geluk ons op een andere manier ten deel valt dan we
denken. Daarom: ‘Don’t worry, be happy’. Jezus wil ons
meenemen in een beweging van bezorgdheid naar de zegen van
door God gegeven geluk (5:3-10).
Preoccupatie en ambitie
Jezus raakt twee problemen in onze levens aan. 1) Onze
preoccupatie: constant in gedachten en doen maar bezig zijn
met datgene waar het uiteindelijk niet om gaat. Vergelijk Marta
die ‘helemaal in beslag genomen wordt door de zorg voor haar
gasten’, die ‘bezorgd en veel te druk’ is (Lucas 10:38-42). We

worden beheerst door een angstige, obsessieve bezorgdheid
rond wat zich steeds maar aandient in ons leven en wat daardoor
steeds de boventoon blijft voeren: eten, drinken, lichaam,
opleiding, geld, gezondheid, ziekte, relaties enzovoort. We
worden overspoeld door de veelheid van de dingen die dagelijks
aan de orde zijn in onze levens. Maar Jezus zegt: ‘Jullie hebben
toch een Váder die voor je zorgt!?’ 2) Onze ambitie: waar gáán
we nu eigenlijk voor in ons dagelijkse leven? Wat geven we
prioriteit? Wat staat echt op de eerste plaats? Aan ons dagelijkse
leven te zien: eten, drinken, lichaam, opleiding, geld, ziekte,
relaties enzovoort. Maar Jezus heeft gezegd: ‘Het koninkrijk van
God is nabij!’ Hij leert ons hoe te leven in dat koninkrijk, hoe we
kunnen leren leven onder Góds leiding en regering, hoe we
steeds meer gericht kunnen raken op wat de Heer aan het doen
is in onze levens. Niet waar wíj ons zorgen om maken, maar waar
Gód voor zorgt - dat moet centraal staan in onze levens als
christen. Niet onze plannen, maar Gods plan - daar moeten we op
gericht zijn. Spreuken 16 vers 9: ‘Een mens stippelt zijn weg uit,
de HEER bepaalt de richting die hij gaat.’ De ambitie van elke
christen: ‘Eérst Gods koninkrijk zoeken’. En dan ontdekken dat al
die andere dingen erbij gegeven worden (6:33).
Leven in het nu van God
‘Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag
van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan
zijn eigen last’ (6:34). Niet bezorgd zijn is niet alleen iets wat
beter past bij leven met Gód, het is ook ‘common sense’: we
weten uiteindelijk allemaal dat we door ons angstig bezorgd te
maken over vele dingen niet langer leven. Wie zich alleen maar
zorgen heeft over wat er gisteren is misgegaan en wat er morgen
mis kan gaan, kan niet meer leven in het nu, het heden van Gods
genade. Leef niet morgen. Leef vandaag. Dat is vaak al moeilijk
genoeg. Maar wie leeft bij deze dag komt dichterbij Gods
koninkrijk, dichter bij de Vader die echt weet wat je nodig hebt.

Om te lezen
Matteüs 6:25-34
Lucas 10:38-42
Filippenzen 4:4-9
Spreuken 16:1-9
Om over te praten
1. Waarover ben jij vaak bezorgd?
2. Wat leer jij van de vogels en van
de bloemen?
3. Wat hebben ‘bezorgdheid’
enerzijds en ‘het koninkrijk van
God’ anderzijds met elkaar te
maken?
4. Herken je de ‘preoccupatie’ van
Marta in jouw leven (Lucas
10:38-42)? Hoe kun je meer op
Maria gaan lijken?
5. Wat is jouw grootste ambitie?
6. Hoe vertaal jij voor jezelf de
oproep ‘Don’t worry, be happy’?
Wat moet er daarvoor veranderen
in jouw leven?
7. Hoe kun je meer van Gods
leiding en van Jezus’ werk in je
leven ontdekken?
Websites
www.josdouma.nl
www.levenindekerk.nl
www.plantagekerkzwolle.nl

