
Mattheüs 6:33
Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid

en dit alles zal u bovendien geschonken worden.

Wie kent niet het gedeelte waaruit het gekozen tekstwoord komt, de Bergrede. De vertalers van de NBG vertaling
van 1951 hebben als opschrift boven de betreffende perikoop gekozen voor: ‘Bezorgdheid’. Niet alleen raken zij
daarmee een fenomeen dat geen enkel mens als zodanig vreemd is, maar ook een gegeven dat juist rond deze tijd,
de overgang van het oude naar het nieuwe jaar, ons parten kan spelen. Immers, wat brengt het nieuwe jaar? Een
heel reële overweging, kijkend naar wat zich in een mensenleven zoal niet kan voordoen aan zorgen en moeiten.

Het is de Here Jezus zelf die de toehoorders toen, maar ook ons nu, vanuit de liefde van de Vader oproept om ons
in geen enkel opzicht zorgen te maken. Immers, wat brengt dat ons? Kunnen we een el aan onze lengte toevoegen
door bezorgd te zijn? O zeker, het is juist rond deze tijd dat we weer afgeladen met goede voornemens het oude
jaar uit en het nieuwe jaar ingaan. Alsof we daarmee onszelf verlichting brengen! Maar al te vaak komt er van al
die voornemens niets terecht, en de meeste ervan sneuvelen nog in het vroegste begin van het nieuwe jaar.
Bovendien, de onzekerheid van wat ons te wachten staat, wordt er zeker niet minder door. Het neveneffect van
bezorgdheid is dat het je niet vrolijker maakt.

En dan wijst Jezus op de vogels en de bloemen, daar zien we geen enkele bezorgdheid. Als straks het voorjaar
weer aanbreekt dan wekken de vogels je met hun blijde gezang uit de slaap en de bloemen tooien zich weer met
pracht en verspreiden hun geur… En toch, God laat in zijn Woord heel realistisch weten dat zelfs die prachtige
schepping zucht en in barensnood is, ja wacht op het openbaar worden van de zonen van God. En dat
reikhalzend! In die zin kunnen wij van de schepping leren als het gaat om de hang naar God!

En dan kom je als vanzelf bij het gekozen tekstwoord dat Jezus uitsprak in zijn oproep niet bezorgd te zijn. Dat
tekstvers zou je rond deze tijd het meest waardevolle, aangereikte voornemen, komend uit het hart van de Vader,
kunnen noemen! En juist omdat het van Hem komt, kunnen we, als we daar werkelijk voor willen gaan, ervan op
aan dat het te houden is! Maar willen we Hem, Jezus Christus de Here, op nummer één zetten? Ons bestaan
allereerst en volkomen op Hem richten in het nieuwe jaar? Leven naar en vanuit zijn Woord en gericht op het
Koninkrijk dat, gelet op de tekenen van de tijd, aanstaande is? Dan mogen we ervan overtuigd zijn dat Hij van
zijn kant waar maakt ‘dat al het overige ons bovendien geschonken zal worden’. Daarom, laten we gaan voor zijn
Koninkrijk en zijn gerechtigheid in het nieuwe jaar! Zegen gegarandeerd! Bezorgd zijn overbodig! Durven we
het aan?

Gebed
Dank U Vader dat U in Uw Zoon de oudtestamentische verzekering hebt herhaald, dat we onze weg op U mogen
wentelen en dat U het dan maakt! In het nieuwe jaar moge komen wat komt, U bent met ons! U zorgt als wij
onze prioriteiten juist weten te stellen. Dat we niet alleen in woord, maar ook in daad gaan voor Uw Koninkrijk
en Uw gerechtigheid voor ons eigen leven én, oog hebbend voor de ander! Wees Gij onze gids in Jezus naam en
om Jezus wil. Amen.


