
OVERDENKING 

Maak je geen zorgen… 

Er is heel wat zorg, overleg, geregel, en werk vooraf gegaan aan dit moment dat we 

hier buiten zitten, tussen de bloemen en de vogels. Zonder die zorgen en 

inspanningen was het echt niet gebeurd.  

Maar nu zijn we hier dan en op dit moment wordt er ook niets anders van ons 

gevraagd dan er te zijn. Nu. Hier. Hoe is dat voor u? 

Vaak zijn wij er veel beter in om druk bezig zijn, te zorgen, te regelen, te werken dan 

er gewoon alleen maar te zijn. We zijn ook vaak geneigd te denken dat we er pas 

mogen zijn als we er eerst hard voor gewerkt hebben, een bepaalde prestatie 

geleverd hebben, dat we ons er mogen zijn eerst moeten verdienen, en we zijn vaak 

op zoek naar bevestiging van anderen dat we er mogen zijn. 

De woorden die Jezus hier zegt, in de bergrede, confronteren ons met die manier 

van denken en leven. Die past bij de heidenen, zegt Jezus, en niet bij mensen die 

gelovig in het leven willen staan. 

En hij nodigt zijn gehoor en ook ons uit om eens goed om ons heen te kijken, om te 

kijken naar de bloemen, -de lelies van het veld staat er, en ik vind het wel een beetje 

jammer dat die lelies verdwenen zijn in de vertaling van de BIGT – en om te kijken 

naar de vogels van de hemel. Om ons deel te voelen van het leven rondom, 

opgenomen in een tuin van leven. 

Naar de bloemen kijken, doet u dat wel eens? Dus niet alleen hard in de tuin aan het 

werk zijn om bloemen te laten groeien, maar ook naar die bloemen kijken, echt 

kijken, goed kijken. 

De dichter Angelus Silesius schreef deze woorden over een bloem, over de roos:  

De roos kent geen waarom,  

zij bloeit omdat zij bloeit: 

zij denkt niet om zichzelf;  

vraagt niet of men haar ziet. 

Wat wij kunnen leren van de bloemen is er zijn, er gewoon alleen maar zijn. Zonder 

te denken dat we eerst iets moeten doen om er te mogen zijn, en zo de grond van 

ons leven te zoeken in iets anders dan die wonderlijke liefde van God, die de 

bloemen en de vogels en ook ons dit leven geeft. Gewoon, zomaar, om niet. 

De grandioze bloemen die groeien bij de vleet, in kleuren en in geuren vertellen zij 
van God, zullen we zo zingen. Hoe doen die bloemen dat, vertellen van God?  Ze 
brengen God lof, alleen maar door bloem te zijn, en te doen wat bloemen eigen is, 
groeien, bloeien, zolang dat kan. Door zich open te stellen voor de gave van het 
leven, zich uit te strekken naar het Licht en dat licht terug te geven in wat zij zijn.  
 



Matteüs 6: 26  LET OP DE VOGELS 
 
 
1 Let op de vogels...dat horen we Jezus zeggen. Ja, de vogels hebben ons wat te 
vertellen. Ze kunnen ons dichter bij een geheim brengen. Net als de bloemen. Maak je geen 
zorgen (Iemke zei het al). Let ook op vogels; hoor ze fluiten en zingen. Zie eens hoe zij 
vliegen.  Ik dacht in mijn studeerkamer: laat ik dat doen dan. En ik liet mijn studieboeken 
over Matteüs 6 links liggen en keek naar buiten. Ineens ik zag een fraaie duif op het hek van 
onze tuin. Deze duif zat daar prinsheerlijk te genieten van het zonnetje. Zij keek om zich 
heen en nam de tijd om alles goed te bekijken. Alsof zij me zeggen wilde: wat sloof je je toch 
uit, Hans. Maak je niet druk. 
 
2 Wie Jezus echt wil volgen, moet op z’n minst onze ‘gevleugelde vrienden’ zien vliegen 
en hen horen zingen in de tuin. Ik dacht terug aan een oude vrouw uit mijn eerste gemeente. 
Zij woonde in een armoedig huisje midden in de natuur. Ze zei: ‘Dominee, ik hoor hier elke 
dag de vogels fluiten. Zo mooi. Zij zingen een loflied voor God.’ Ik ben deze vrouw nooit 
vergeten. 
Let op de vogels...ze kunnen ons dichter bij het geheim van Gods nieuwe wereld brengen, 
dichter bij de goede boodschap van Jezus. Vogels fladderen ook in de Bijbel rond. Ik denk 
aan de arend. Kijk eens hoe deze grote moedervogel haar jongen draagt op haar vleugels. 
Welnu, zo wil God nou ook jou en mij dragen. En kijk eens naar de kleine mus en de zwaluw 
in de tempel, zingt de dichter van psalm 84. Zij horen ook thuis in Gods schepping, in Zijn 
tuin van het Goede Leven. En dan zien we verder nog enkele duiven vliegen. Eerst de duif die 
Noach in de ark een takje brengt als teken van nieuw leven; dan de duif op het hoofd van 
Jezus bij zijn doop in de Jordaan als symbool van Gods liefde, en tenslotte de Pinksterduif die 
verwijst naar de heilige Geest die mensen zoals u, jou en mij in vuur en vlam kan zetten. 
 
3 Ja echt, wie Jezus wil volgen, moet stil en aandachtig naar de vogels leren kijken. Zij 
brengen ons Gods verhaal te binnen: maak je niet druk, het mooiste krijgen we gratis, 
helemaal voor niks: de zon, de lucht, de levensadem, de vruchten van het land...onze 
hemelse Vader voedt ons en Zijn hele schepping dag in dag uit. 
 
Afgelopen week stuitte ik op mooie woorden van de mysticus Thomas Merton. Merton was 
een 20ste -eeuwse monnik en kluizenaar. Het liefst stond hij elke dag vroeg op, om de nacht 
te zien veranderen in de dag. En als hij dan de eerste vogels hoorde tjilpen, was hij in de 
zevende hemel. Hij noemde dat een paradijservaring. De vogels zongen volgens hem een 
gebed, een loflied, net zoals dat gold voor de oude vrouw die ik zojuist noemde. 
Merton schreef in zijn dagboek: ‘Dit is het moment van ontzag. God opent stil de ogen van 
de vogels. De vogels vragen zich af of het tijd is om ‘te zijn’. En God zegt hun: ‘Ja’. Ook mijn 
ogen gaan wijd open. Ik ben in het onuitsprekelijke paradijs. Ik zie het geheim dat voor 
iedereen is, gratis, en niemand schenkt er aandacht aan.’ Tot zover. 
 
4 Lieve mensen, dat kunnen we dus van Jezus leren. Onbekommerd en zorgeloos. 
Wees als de vogels. Maak je geen zorgen. God houdt van ons. Hij zegt ‘Ja’ tegen ons. Elke 
dag weer. Daar kun je vleugels van krijgen. En van zingen, als nachtegalen zo mooi. Amen. 

 


