
 

 

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 15 mei 2022 
 
Prediker: Patrick van der Laan 
Titel: Zoek eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid... 
Bijbel: Matteüs 6:25-34 (GNB) 

 

25 “Daarom zeg Ik u: maak u geen zorgen over het eten en drinken dat u nodig hebt om te leven, 
en over de kleren voor uw lichaam. Is het leven niet belangrijker dan voedsel, en het lichaam niet 
belangrijker dan kleding? 26 Kijk eens naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet, ze maaien niet en 
slaan geen voorraden op in schuren. Uw hemelse Vader zorgt dat ze te eten krijgen. En bent u niet 
veel meer waard dan de vogels? 27 Trouwens, wie van u kan door al zijn zorgen zijn leven ook maar 
een klein stukje verlengen? 28 En waarom maakt u zich zorgen over kleding? Let eens op hoe de 
veldbloemen groeien: ze werken niet en spinnen niet. 29 Maar Ik zeg u: zelfs Salomo was in 
zijn staatsiegewaad niet zo mooi gekleed als een van deze bloemen. 30 Zo mooi kleedt God het 
gras, dat vandaag nog op het veld staat en morgen al in de oven wordt gegooid. Zou God u dan 
niet nog veel beter kleden? Wat is uw geloof toch klein! 31 Wees niet zo bezorgd, zeg niet: Wat 
moeten we eten of wat moeten we drinken of waarmee moeten we ons kleden? 32 Want naar dat 
alles vragen de heidenen! Uw hemelse Vader weet dat u dat allemaal nodig hebt. 33 Zoek eerst 
Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid, dan krijgt u al het andere erbij. 34 Maak u dus geen zorgen 
over de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben. Elke dag heeft 
genoeg aan zijn eigen kwaad.” 
 
Bijzonderheden:  
Na het drie-luik rond inzegening en bevestiging van Patrick en Remy, zijn we Goede Vrijdag en 
Pasen ingegaan, daarna gastprediker Christiaan Vos en vervolgens hebben we de Bergrede weer 
opgepakt: Patrick over het Onze Vader, en Remy over Waar je hart is, daar zal ook je schat zijn. En  
Wigle sloot zondag Matteüs 6 af met Zoek eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid... 
 
********************************************************* 
Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer, 
 
In de afgelopen maanden is al een flink deel van de Bergrede ter sprake gekomen. Van belang 
daarbij is het Koninkrijk van God voor ogen te blijven houden als zijnde de rode draad in deze 
beroemde prediking van Jezus. We zien het beginnen in de eerste zaligspreking (Matteüs 5:3) en 
vervolgens als een climax terugkomen/bevestigd in het onze Vader (Matteüs 6:9-10): Onze Vader 
die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede. 
 
Is het niet opvallend en veelzeggend dat we in het ‘voorbeeldgebed’ dat Jezus geeft ons ook 
verbinden om er zelf aan mee te werken? Met de hulp die God ons daarbij door zijn heilige Geest 
geeft en de hulp die we voor elkaar kunnen zijn.  
 
Veel zegen en een hartelijke groet van het PddW(+) team 
 
******************************************************** 
MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN Kies vóór de kringbijeenkomst welke je wilt lezen. 
 

Deuteronomium 6:4, Jeremia 17:7-8, 1 Petrus 5:7, Matteüs 6:21-24, Matteüs 7:9-11,  
Lukas 10:41-42 

 

https://debijbel.nl/bijbel/HSV/1PE.5.7
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/LUK.10.41-LUK.10.42


 

 

******************************************************** 
ENKELE OPMERKINGEN 
 
Het begin van vers 26 ‘Daarom zeg Ik u…’ duidt erop dat het gedeelte van deze zondag direct en 
onlosmakelijk verbonden is met wat er aan voorafgaat en wat we de afgelopen weken bespraken.  
 
Niet alleen dit gedeelte maar de hele Bergrede is een aanmoediging en opdracht om God werkelijk 
te vertrouwen als onze Hemelse Vader, omdat we in Christus het Hoogste Goed hebben gevonden 
en willen leven uit Hem, door Hem en tot Hem (Romeinen 11:36) door Zijn Gods Koninkrijk en Zijn 
gerechtigheid de prioriteit te geven opdat Zijn naam worde geheiligd, Zijn Koninkrijk kome en Zijn 
wil geschiede.  
Jezus roept ons op te denken vóór Hij ons oproept om te handelen. Hij nodigt ons uit om helder en 
rustig de alternatieven te bekijken die voor ons liggen en zorgvuldig af te wegen.  

 

Willen we schatten verzamelen? Welke van de twee mogelijkheden is de duurzame?  

Willen we vrij en doelgericht zijn in onze bewegingen? Hoe moeten onze ogen zijn om dat mogelijk 
te maken?  

Willen we de beste heer dienen? Dan moeten we overwegen welke heer onze toewijding het 
meeste waard is. 

 

Pas als we met ons verstand de houdbaarheid van de twee schatten hebben vergeleken (aan 
bederf onderhevig versus onverwoestbaar), de twee condities van onze ogen hebben vergeleken 
(licht versus duisternis) en de waarde van de twee heren hebben vergeleken (God versus 
Mammon), pas dan zijn we klaar om onze keuze te maken.  
De fundamentele keuze welke van de twee heren we willen dienen, zal onze houding ten opzichte 
van beiden radicaal beïnvloeden. We moeten ons geen zorgen maken over de ene (want die 
hebben we afgewezen) maar onze geest en ons energie helemaal op de andere richten (want wij 
hebben voor Hem gekozen); we moeten weigeren om in beslag genomen te worden door onze 
eigen zorgen, maar in plaats daarvan eerst zoeken naar de zaken die God bezighouden.  
 
Niet alleen in de bijbellezing van zondag, maar ook in Matteüs 7:9-11 lezen we over het hoeveel te 
meer van Gods zorgen voor ons: “Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om brood vraagt, 
een steen zou geven? 10 Of een slang, als het om vis vraagt? 11 Als jullie dus, slecht als jullie zijn, je 
kinderen al goede gaven kunnen schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan niet 
het goede geven aan wie Hem daarom vragen!” 
Zo te vertrouwen op  onze hemelse Vader zet ons vrij om eerst Gods Koninkrijk en zijn 
gerechtigheid te zoeken, vertrouwende dat al die andere dingen ons bovendien geschonken 
worden. 
 
John Stott schreef in zijn boek De Bergrede: 

Het Koninkrijk van God is Jezus Christus die over Zijn volk heerst met alle zegeningen, maar ook 
met alle verplichtingen van dien. 'Eerst Zijn koninkrijk zoeken' is het verlangen naar dat wat van het 
hoogste belang is, namelijk de verspreiding van de heerschappij van Jezus Christus. Zo'n verlangen 
zal bij onszelf beginnen, totdat we ieder terrein van ons leven - ons thuis, huwelijk en gezin, 
persoonlijke moraal, beroepsleven en zakelijke ethiek, banksaldo, belastingen, levensstijl, 
burgerschap - vreugdevol en vrijwillig aan Christus hebben onderworpen. Het gaat verder in onze 
directe omgeving met het aanvaarden van evangeliserende verantwoordelijkheid ten opzichte van 
onze familieleden, collega's, buren en vrienden. Het strekt zich ook uit tot de wereldwijde zorg 
voor het missionaire getuigenis van de kerk. 



 

 

 
Het helpt om de rode draad te blijven zien van de hele Bergrede die immers begint met: 
‘Gelukkig zij die zich arm weten voor God: voor hen is het hemelse koninkrijk’ (Matteüs 5:3) en 
vervolgens een climax vindt in het Onze Vader waar het niet om mij gaat, maar om God, onze 
Vader: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil 
geschiede (Matteüs 6:9-10). 

 
********************************************************* 
LIEDEREN 
 

Hoop in leven en in dood 
Houd vol – Mozaiek0318 

40 – Zoekt eerst het koninkrijk van God 

598 – Machtige Heer, grote Verlosser 

181 – Majesteit                                                                               

815 – Vul dit huis met Uw glorie 

 

********************************************************** 
GESPREKSVRAGEN 
Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk welke je kunt 
gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen 
zijn. 
 
1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Welke verandering brengt dit teweeg in jouw 
eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de 
preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou 
je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten? 
 
2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je 
leven aan het doen is: 
a. in het lezen van de Bijbel (Woord) 
b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed) 
c. in hoe je bidt en je jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending) 
d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg) 
e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen). 
 
3. Een vraag uit het boek van John Stott om samen over na te denken en open over te spreken: 
Geloof ik echt dat God als Vader weet wat ik nodig heb en dat waar Hij voor de vogels en de 
bloemen zorgt, mij zoveel meer waard vindt dan de vogels en de bloemen en dus absoluut voor 
mij zorgt en zal zorgen? Deel met elkaar waarom je dat geloven niet moeilijk of wel moeilijk vindt. 
En op welke wijze je dat ervaart of ervaren hebt. 
 
4. 'Eerst Zijn koninkrijk zoeken' is het verlangen naar dat wat van het hoogste belang is, namelijk de 
verspreiding van de heerschappij van Jezus Christus. Zo'n verlangen zal bij onszelf beginnen, totdat 
we ieder terrein van ons leven  vreugdevol en vrijwillig aan Christus hebben onderworpen.  
Herken je het (verlangen om) - vreugdevol en vrijwillig - je over te geven aan Christus?  

Hoe werkt dat uit in je leven en op welk gebied ervaar je dat dat ook moeilijk is? Wat zijn de zaken 
die je van de keuze voor Gods Koninkrijk kunnen afleiden of afhouden? 

 



 

 

5. Stott schrijft over ‘alle zegeningen van het Koninkrijk van God’ maar ook ‘alle verplichtingen van 
dien’. Aan welke verplichtingen denk je dan? Zie je het als een ‘verplichting’? Waarom/waarom 
niet? 
Neem je dat in gedachten mee bij het bidden van het Onze Vader en je eigen gebeden? 
 
**************************************************** 
GEBEDSSUGGESTIE 
 
Onze Vader die in de hemel zijt, geprezen zij uw Naam! Dank voor uw Koninkrijk en uw 
gerechtigheid die U voor ons heeft bereid. Dank dat U ons wilt toerusten om er in het leven van 
alledag zelf ook aan mee te werken. Mag ons vertrouwen in U, uw Koninkrijk en gerechtigheid 
steeds blijven groeien, en dat alles tot uw eer. Amen.  
 
**************************************************** 
 
 
 
 
 


