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Wees niet bezorgd! 
 
Mattheüs 6 
19 Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft, en waar de 
dieven doorgraven en stelen; 
20 Maar vergadert u schatten in den hemel, waar ze noch mot noch roest verderft, en waar 
de dieven niet doorgraven noch stelen; 
21 Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. 
22 De kaars des lichaams is het oog; indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele 
lichaam verlicht wezen; 
23 Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht, dat 
in u is, duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelve zijn! 
24 Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal den enen haten en den anderen 
liefhebben, of hij zal den enen aanhangen en den anderen verachten; gij kunt niet God 
dienen en den Mammon. 
25 Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten, en wat gij drinken zult; 
noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult; is het leven niet meer dan het voedsel, en 
het lichaam dan de kleding? 
26 Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de 
schuren; en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelve; gaat gij dezelve niet zeer veel te 
boven? 
27 Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, een el tot zijn lengte toedoen? 
28 En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerkt de leliën des velds, hoe zij wassen; zij 
arbeiden niet, en spinnen niet; 
29 En Ik zeg u, dat ook Salomo, in al zijn heerlijkheid, niet is bekleed geweest, gelijk een van 
deze. 
30 Indien nu God het gras des velds, dat heden is, en morgen in den oven geworpen wordt, 
alzo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? 
31 Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of 
waarmede zullen wij ons kleden? 
32 Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse Vader weet, dat gij al deze 
dingen behoeft. 
33 Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u 
toegeworpen worden. 
34 Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het zijne zorgen; elke 
dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. 
 
Woorden uit de Bergrede 
 
Dit zijn woorden uit de Bergrede. (zie ook de studie ‘De Bergrede’) Vooraf gezegd; er is niks 
mis mee als men schatten bezit hier op aarde, wat het ook zijn mag. Maar de gedachte is, 
dat men het verzamelen daarvan, niet bovenaan zijn lijstje zou hebben staan. Het zou niet 
onze eerste ambitie zijn. Het gaat niet alleen om bezit, maar het gaat om wat we nastreven 
in ons leven. Waaruit bestaat ons leven? Dat is waar het hier om gaat. 
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In een notedop 
 
Mattheüs 6 
19 Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft, en waar de 
dieven doorgraven en stelen; 
-- 
33 Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u 
toegeworpen worden. 
 
Als je bovenstaande twee verzen leest, dekt dat de hele lading van al de andere verzen. De 
hoofdgedachte staat in vers negentien, en waar het om draait in dit stuk, staat in vers 
drieëndertig.  
 
De mot en de roest 
 
Als je schatten, oftewel bezit, vergaderd in deze oude Schepping, is dat voor tijdelijk. Zoals 
alle zienlijke dingen voor tijdelijk zijn hier op aarde. Alles gaat voorbij in deze Schepping; het 
ene geslacht komt, en het andere gaat, de ene cultuur komt, en de andere verdwijnt. Er is 
niks blijvend in deze wereld, en daarom is er hier per definitie ook niets waardevol. Alles is 
tijdelijk. Hoe graag de mens ook iets nalaat. Ook alle wereldse kennis, en wetenschap gaat 
verloren. Alles is aan bederfelijkheid onderhevig. 
 
2 Korinthe 4 
18 Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet; 
want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig. 
 
Zijn Lichaam, de Gemeente, is reeds in de Hemel gezet 
 
Efeze 2 
5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit 
genade zijt gij zalig geworden), 
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; 
 
Kolossensen 1 
12 Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der 
heiligen in het licht; 
13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk 
van den Zoon Zijner liefde; 
 
We zouden dus schatten verzamelen in de Hemel, in plaats van op aarde. Het is voor ons, in 
deze tegenwoordige Bedeling, een voor de hand liggende gedachte. Dat ligt voor ons voor de 
hand, omdat ons Hemels burgerschap, en Hemelse Erfenis, en Hemelse toekomst is beloofd. 
(zie de studie ‘Buiten de wereld’) De Gemeente, Zijn Lichaam, is een Hemels Volk. Het is de 
groep gelovigen vanaf Zijn Opstanding tot aan Zijn Wederkomst. Onze wandel is in de 
Hemel. Wij zijn, samen met de Heere Jezus Christus, in de Hemel gezet. Hij het Hoofd, en wij 
als Zijn Lichaam. Logisch dat we dáár onze schatten zouden verzamelen… 
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1 Petrus 1 
3 Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote 
barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van 
Jezus Christus uit de doden. 
4 Tot een onverderfelijke, en onbevlekkelijke, en onverwelkelijke erfenis, die in 
de hemelen bewaard is voor u. 
 
Filippensen 3 
20 Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk 
den Heere Jezus Christus; 
 
Onmogelijk 
 
In de tijd dat de Heere Jezus zei dat ‘men schatten in de Hemel zou verzamelen’, was dat 
onmogelijk! Het was voor de mens in het algemeen, en voor de Jood in het bijzonder, 
destijds niet mogelijk om ‘schatten in de Hemel te vergaderen’. Hen was namelijk niks 
Hemels beloofd, maar een aards Koninkrijk. Een Koninkrijk dat zich zou uitbreiden van de 
Hemel naar de aarde. Men zou daarom gereageerd moeten hebben; ‘hoe kan dat dan, 
schatten in de Hemel verzamelen’? Toch reageerden de omstanders niet, toen Jezus dit zei. 
Maar zij verwachtten dan ook een aards Koninkrijk, met een aardse Koning. Bovendien was 
de Heere Jezus nog niet gestorven, en opgestaan. Ze hebben niet begrepen wat Hij zei. 
 
Gemeentelijke Waarheid 
 
Wij kijken er niet van op, omdat wij geleerd hebben dat gelovigen, als eerstelingen van het 
Nieuwe Verbond, een Hemelse positie hebben gekregen. Op grond van het 
eerstgeboorterecht. Samen met de Heere Jezus Christus, zijn wij eerstelingen van de nieuwe 
Schepping. Wij zijn al nieuwe schepselen. Dit stuk uit de Bergrede, geldt dus alleen voor Zijn 
Lichaam, de Gemeente. Daarmee is het Gemeentelijke Waarheid. Waarheid die alleen van 
toepassing is op onze tegenwoordige Bedeling. Geen enkele andere groep gelovigen kan zich 
‘schatten in de Hemel verzamelen’, dan alleen de Gemeente.  
 
2 Korinthe 5 
17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, 
ziet, het is alles nieuw geworden. 
 
Jakobus 1 
18 Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord der waarheid, opdat wij zouden zijn 
als eerstelingen Zijner schepselen. 
 

Het Koninkrijk breidt zich uit van de Hemel naar de aarde 
 
In onze dagen is dit Koninkrijk gevestigd in de Hemel, en straks bij Zijn Wederkomst, zal dit 
Koninkrijk zich uitbreiden over de aarde. (zie ook de studie ’het onze Vader’) Maar voor 
zowel de Joden, in de volgende Bedeling, als voor ons geldt; ‘zoekt eerst het Koninkrijk Gods 
en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden’. In kolossensen drie 
wordt dit, voor onze Bedeling, mooi samengevat; ‘zoek de dingen die Boven zijn’. 



4 
 

Kolossensen 3 
1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus 
is, zittende aan de rechter hand Gods. 
2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 
 
Parallel 
 
Hierboven in Kolossensen drie, staat dat wij zouden ‘zoeken en bedenken’ de dingen die 
Boven zijn. Wat is er Boven? Het onzienlijke, geestelijke, Hemelse Koninkrijk van God! We 
hebben nog een parallel in Romeinen acht, waar staat; ‘bedenk de dingen die van de Geest 
zijn’. Dus op drie plaatsen staat eigenlijk exact hetzelfde; ‘zoekt eerst het Koninkrijk Gods, zo 
zoekt de dingen die boven zijn’, en ‘bedenken, dat des Geestes is’. 
 
Romeinen 8 
5 Want die naar het vlees zijn (= de oude, natuurlijke mens naar Adam)), bedenken, dat des 
vleses is; maar die naar den Geest zijn (=wedergeboren, nieuwe mens in Christus), bedenken, 
dat des Geestes is. 
6 Want het bedenken des vleses is de dood; maar het bedenken des Geestes is het leven en 
vrede;  
 
Zoeken en bedenken 
 
Het zoeken, of bedenken, wil zeggen dat onze redeneringen, oftewel gedachten, gericht 
zouden zijn op dat Koninkrijk. Ofwel dat onze bedenkingen gefocust zijn op de Hemelse 
dingen. Onze overleggingen, de dingen die ons bezighouden, de dingen die wij nastreven, 
zouden geen schatten op de aarde zijn. Schatten bezitten is niks mis mee, maar je zou je niet 
alleen bezig houden met schatten verzamelen. Op de eerste plaats zouden we het Koninkrijk 
Gods zoeken. Dat we daarna, of daarnaast, nog wat anders zoeken, is prima. Maar niet als 
prioriteit. Niet bovenaan de lijst. 
 
Zijn Gerechtigheid 
 
Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid. De mens is van nature geneigd te 
zoeken naar zijn eigen gerechtigheid. Daarmee vestig je het koninkrijk van jezelf! De 
vleselijke, oude mens, is gericht op zichzelf. De natuurlijke, zondige mens van zowel 
gelovigen als ongelovigen, kan geen geestelijke zaken bedenken, oftewel zoeken. Zijn 
bedenkingen gaan namelijk altijd over zichzelf, en aardse zaken. Daarbij is God buitenspel 
gezet. Maar God heeft, door de dood en Opstanding van de Christus, uit deze oude 
Schepping een nieuwe Schepping gemaakt. Iedere gelovige, oftewel iedere wedergeborene, 
Is een nieuw schepsel. Deze nieuwe mens is wél in staat om zich te richten op de Heere. 
 
1 Korinthe 2 
14 Maar de natuurlijke mens (de oude, zondige mens) begrijpt niet de dingen, die des 
Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij 
geestelijk onderscheiden worden. (de Geest van God woont in elke gelovige, oftewel 
wedergeborene) 
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De oude en de nieuwe mens 
 
1 Korinthe 15 
44 Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid (de vleselijke, zondige, oude mens), een 
geestelijk lichaam wordt er opgewekt (de geestelijke, wedergeboren, nieuwe mens in 
Christus). Er is een natuurlijk lichaam, en er is een geestelijk lichaam. 
45 Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de 
laatste Adam tot een levendmakenden Geest. 
46 Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke. 
47 De eerste mens (de natuurlijke mens) is uit de aarde, aards (Adam werd uit de zondige 
aarde genomen); de tweede Mens is de Heere uit den Hemel.(Christus) 
48 Hoedanig de aardse is, zodanige zijn ook de aardsen (ieders natuurlijke, oude mens, 
stamt af van Adam, en is zondig. De erfzonde); en hoedanig de Hemelse is, zodanige zijn ook 
de hemelsen.(door geloof kan men worden wedergeboren, uit God geboren worden, de 
nieuwe mens in Christus is zonder zonde. De Heere Jezus Christus heeft het erf-
zondeprobleem opgelost in Zijn dood en Opstanding) 
 
Efeze 4 
21 Indien gij naar Hem gehoord hebt, en door Hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is; 
22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die 
verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding;(= de natuurlijke mens) 
23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds, 
24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en 
heiligheid.(= de wedergeboren mens, de gelovige krijgt de Heilige Geest inwonend) 
 
Slaven 
 
Het gaat in dit stuk niet over de dingen waarmee wij, eventueel, bezig zijn. Het gaat er om, 
dat als wij bepaalde idealen of ambities hebben, en wij eraan werken om die te bereiken, wij 
allert zouden zijn om geen dienstknechten te worden van die ambities. Dan wordt het een 
moeten. Slaven van de beginselen die wij nastreven.  
 
Onbevredigende ambities 
 
De wereld schreeuwt; ‘Jij kán dat; als je het maar genoeg wilt, kun je het bereiken; jij moet 
het maar even laten zien; hou je doel voor ogen, dan kom je er wel; maak je dromen 
waarheid enz enz’. Vaak gaat het dan ook nog om onhaalbare doelen. Je eigen ambitie komt 
op deze manier op het niveau van religie te staan. Het staat dan boven alles, en je wordt er 
dienstbaar aan gemaakt. Alles moet er dan voor wijken. Op deze manier verlies je je eigen 
vrijheid, en leid je een zeer onbevredigend leven.  
 
Kolossensen 2 
8 Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de 
overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus; 
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Niemand kan twee heren dienen 
 
Mattheüs 6 
24 Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal den enen haten en den anderen 
liefhebben, of hij zal den enen aanhangen en den anderen verachten; gij kunt niet God 
dienen en den Mammon. 
25 Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten, en wat gij drinken zult; 
noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult; is het leven niet meer dan het voedsel, en 
het lichaam dan de kleding? 
 
Men kan wel eens wat voor de één doen, en dan voor de ander, daar gaat het hier niet over. 
Het gaat hier over een dienstbaarheid, in de zin van slavernij. Je kunt niet de lijfeigene zijn 
van twee heren. Dat is onmogelijk. Het is óf de één, of de ander, maar niet allebei tegelijk.  
Omdat je geen twee heren kunt dienen, daarom zeg ik u; ‘zijt niet bezorgd voor uw leven’. 
Met andere woorden; als je wél bezorgd bent over eten, en drinken, en kleding, dan dien je 
dus de verkeerde heer!! Je zou alleen God dienen als Heere.  
 
1 Korinthe 6 
19 Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien 
gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt? 
20 Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke 
Godes zijn. 
 
1 Korinthe 7 
23 Gij zijt duur gekocht, wordt geen dienstknechten der mensen. 
 
Per dag leven 
 
Als het in de praktijk van ons leven wat zou betekenen dat wij een kind van God zijn, dan 
zouden wij ons geen zorgen maken over het leven. Als men, in de praktijk, God dienstbaar 
wil zijn, dan zal God voor ons zorgen. Die andere heer ben je in feite zélf. In hoger verband is 
de andere ‘heer’ de duivel. Het bezorgd zijn voor je leven, is kenmerkend voor de mens. De 
meeste mensen hebben een ingebouwde overlevingsdrang, waaruit die bezorgdheid 
voortkomt. Degenen die zich geen zórgen maken, noemen wij onder-ontwikkeld. Zo nemen 
wij het mensen in ontwikkelingslanden hoogst kwalijk dat, als zij hout nodig hebben, zij een 
boom omhakken, en er geen nieuwe voor in de plaats zetten. Zij leven namelijk per dag. 
 
Je weet niet wat er morgen gebeurt 
 
Het gaat natuurlijk niet om de details, maar in het algemeen streeft de mens ernaar om zijn 
toekomst veilig te stellen. En daar gaat het hier om. En daar kan men zich vréselijk druk om 
maken. Zal er straks nog AOW zijn, en wat doen de pensioenfondsen, en is er dan nog 
betaalbare medische zorg? Enzovoort. We verzekeren ons dan ook voor van alles. Terwijl 
Jakobus ons zegt, dat we zover niet vooruit kunnen denken, het is hoogmoed zover vooruit 
te plannen. We leven bij de gratie Gods! 
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Mattheüs 6 
34 Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen (=de toekomst); want de morgen zal voor het 
zijne zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. 
 
Jakobus 4 
13 Welaan nu gij, die daar zegt: Wij zullen heden of morgen naar zulk een stad reizen, en 
aldaar een jaar doorbrengen, en koopmanschap drijven, en winst doen. 
14 Gij, die niet weet, wat morgen geschieden zal, want hoedanig is uw leven? Want het is 
een damp, die voor een weinig tijds gezien wordt, en daarna verdwijnt. 
15 In plaats dat gij zoudt zeggen: Indien de Heere wil, en wij leven zullen, zo zullen wij dit of 
dat doen. 
16 Maar nu roemt gij in uw hoogmoed; alle zodanige roem is boos. 
 
Druk met morgen 
 
Als we een uitgestippeld plan hebben, en ons leven alleen daarop gericht is, dan hebben we 
God buitengesloten. Dan verzuim je om te leven. We zijn druk met morgen, en alles is 
geregeld van wieg tot graf. En als er nog wat tijd over is, proppen we de Heere ergens tussen 
in onze overvolle agenda. Maar we weten toch dat het leven een avontuur is dat zowiezo 
slecht afloopt?! Het eindigt in de dood. Dit staat gewoon zo in de Bijbel hoor! En Mattheüs 
zes is hier een onderdeel van. En er staat ook nog bij hoe we ons leven dan wél zouden 
inrichten; zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u 
toegeworpen worden 
 
Onze toekomst begint stráks 
 
Kolossensen 3 
4 Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met 
Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. 
 
Onze toekomst begint eigenlijk pas ná dit aardse leven. Als wij met Hem geopenbaard zullen 
worden. Dát is in werkelijkheid onze toekomst. En voor de rest zouden we ons niet bezorgd 
maken. En anders zouden we die zorgen bij Hém neerleggen, staat er in Filippensen vier. Zijn 
Vrede zal onze harten vullen.  
 
Filippensen 4 
4 Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u. 
5 Uw bescheidenheid zij allen mensen bekend. De Heere is nabij. 
6 Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met 
dankzegging bekend worden bij God; 
 
Leren accepteren 
 
Wij zouden leren om de omstandigheden waarin wij in dit leven terechtkomen, te 
accepteren zoals ze zijn. Leren leven in vertrouwen dat de Heere ons niet loslaat, en als een 
Vader voor Zijn kinderen zorgt. (zie ook de studie ‘Hij zorgt voor u’) 
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De mens wikt, maar God beschikt 
 
De Heere heeft geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Als het een 
kalme reis zou zijn, zouden we niet veel geleerd hebben! We zouden het Koninkrijk van God 
zoeken, en Hem dienen. En Hij heeft beloofd dan voor ons te zorgen. Op Zijn wijze 
welteverstaan. Wij zijn immers Zijn dienstknechten; Hij kan met ons doen wat Hij wil. Hij zal 
voor ons zorgen, maar Hij bepaalt onze weg. Op de eerste plaats zouden wij Zijn 
Gerechtigheid zoeken. Als je probeert grip te houden op je leven, zal blijken dat dat niet lukt.  
 
Mattheüs 16 
24 Toen zeide Jezus tot Zijn discipelen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene 
zichzelven, en neme zijn kruis op, en volge Mij. 
25 Want zo wie zijn (praktische) leven zal willen behouden(wie er grip op wil houden), die zal 
hetzelve verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil, die zal hetzelve 
vinden.(als wij de zogenaamde regie van ons leven loslaten, heeft het leven ons wat te 
bieden) 
 
Gebakken lucht 
 
Prediker 1 
2 IJdelheid der ijdelheden, zegt de prediker; ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. 
3 Wat voordeel heeft de mens van al zijn arbeid, dien hij arbeidt onder de zon? 
 
Lucht en leegte, alles is leegte zegt Prediker. Het is geen populair Bijbelboek. Sommigen 
vinden het zelfs depressief. Er wordt in gezegd dat het geen nut heeft om aan deze wereld te 
bouwen. Omdat dat zinloos is. Deze oude Schepping is dood, en zal straks weggedaan 
worden. Je kunt hier niks definitiefs tot stand brengen. Alles is aan bederfelijkheid 
onderhevig. Dus waarom zouden we hier in de wereld alles moeten opleuken? Alles van de 
wereld is lucht en leegte. Straks zal de Heere definitief orde op zaken stellen in deze wereld, 
maar uiteindelijk doet Hij deze oude Schepping weg.  
 
Nieuwe Hemel, en nieuwe aarde 
 
Jesaja 66 
22 Want gelijk als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor Mijn 
aangezicht zullen staan, spreekt de HEERE, alzo zal ook ulieder zaad en ulieder naam staan. 
 
2 Petrus 3 
13 Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke 
gerechtigheid woont. 
 
Openbaring 21 
1 En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste 
aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer. 
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Er komt een nieuwe aarde, en nieuwe Hemel voor in de plaats. Dat doet Hij omdat deze 
oude Schepping niet deugt. God gebruikt hem een tijdje om Zijn Heilsplan te volvoeren; als 
voedingsbodem voor een nieuwe Schepping. Wij zouden ons als gelovigen daarvan bewust 
zijn. Dan zouden we begrijpen dat we ons leven in deze wereld niet al te serieus hoeven 
nemen. Onze oude, natuurlijke mens, maakt deel uit van deze oude Schepping, en God 
gebruikt Hem als voedingsbodem voor de nieuwe mens in Christus, voor de nieuwe 
Schepping. Hij beproeft ons in dit oude leven, om ons voor te bereiden op zijn eeuwige 
toekomst. (zie ook de studie ’stage lopen’) 
 
Roepen uit 
 
Prediker 9 
10 Alles, wat uw hand vindt om te doen, doe dat met uw macht(=overgave); want er is geen 
werk, noch verzinning, noch wetenschap, noch wijsheid in het graf, daar gij heengaat. 
 
Prediker is vertaald vanuit het Hebreeuws. Het betekent geen ‘prediken’. In het Hebreeuws 
staat er; ‘roepen uit’. Prediker deelt ons niks mee, en drukt ons niks op het hart. Prediker 
roept zijn toehoorders uit de wereld. Prediker roept ons uit deze boze tegenwoordige eeuw. 
Zodat we ervan verlost zouden worden. Verlost worden van de zinloosheid van deze oude 
Schepping. 
 
Het leidt allemaal tot niets 
 
Prediker 7 
13 Aanmerk het werk Gods; want wie kan recht maken, dat Hij krom gemaakt heeft? 
14 Geniet het goede ten dage des voorspoeds, maar ten dage des tegenspoeds, zie toe; want 
God maakt ook den een tegenover den ander, ter oorzake dat de mens niet zou vinden iets, 
dat na hem zal zijn. 
13 Bezie het werk van God: wie maakt recht wat hij krom heeft gemaakt?  
14Geniet dus op de goede dagen van het goede, maar zie op de slechte dagen in dat God 
naast de goede ook de slechte dagen heeft gemaakt. Geen mens kan in de toekomst zien. 
 
Wat men ook van het leven probeert te maken, wat men er ook van verwacht, het levert 
altijd een negatief resultaat op. Dat ligt niet zozeer aan ons, maar aan de aard van het leven. 
De oude Schepping, de oude natuur, is nou eenmaal krom. Je hoeft niet te proberen het 
recht te krijgen, want het leidt tot niks. Wij kunnen niet voor onszelf zorgen, ons eigen leven 
inrichten, en we kunnen onze eigen toekomst niet bepalen. Dat te denken, is hoogmoed. 
Dan stel je jezelf gelijk aan God. 
 
Slaaf van de zinloosheid 
 
Romeinen 8 
20 Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil, die het 
der ijdelheid onderworpen heeft; 
21 Op hoop, dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der 
verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. 
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Romeinen acht zegt dat heel de oude Schepping, dus ook wij, van nature aan de ijdelheid zijn 
onderworpen. Paulus noemt het ‘dienstbaarheid der verderfenis’. Hij legt uit dat dit schepsel 
vrijgemaakt zou worden van deze slavernij der verderfenis. Onderworpen zijn aan de 
ijdelheid, betekent dat men slaaf is van de zinloosheid. De natuurlijke, oude mens heeft geen 
doel. Er is immers níks blijvend, en uiteindelijk gaan we allemaal dood. De natuurlijke mens 
met zijn denken, en zijn gedachten, en filosofie en met al zijn streven, zijn allemaal slavernij 
van zinloosheid. Het leidt tot niks. Eigenlijk geeft Paulus hier een korte samenvatting van het 
Boek Prediker. De ene generatie volgt de andere op , maar de wereld verandert niks. 
 
Waarom zijn wij hier? 
 
Wat is het antwoord op de vraag ‘waarvoor zijn wij hier’? Het antwoord is; nergens voor! 
Wat is de zin van het bestaan? Niks! Alles onder de zon is onderworpen aan de ijdelheid. 
Hierboven zegt Paulus dat toch tegen gelovigen?! De bedoeling is dat de Schepping op de 
Jongste Dag verlost wordt. En ook wij zuchten in ons zelven, en verwachten verlost te 
worden van ons lichaam. Het enige wat wij kunnen doen, is onze dagen doorbrengen op 
aangename wijze. En dit is inclusief het dienstbaar zijn aan de Heere. Vanuit ons hart, en met 
volle overtuiging, worden wij geacht dat graag te willen… 
 
Romeinen 8 
22 Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is 
tot nu toe. 
23 En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook 
zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderende aanstelling 
tot zonen, namelijk de verlossing onzes lichaams. 
 
1 Petrus 1  
8 Denwelken (=de Heere Jezus Christus) gij niet gezien hebt, en nochtans liefhebt, in 
Denwelken gij nu, hoewel Hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een 
onuitsprekelijke en heerlijke vreugde; 
 
Loslaten van wereldse idealen, geeft Vrijheid 
 
Romeinen 12 
1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een 
levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. 
2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws 
gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil 
van God zij. 
 
Onze dienstbaarheid aan de Heere zou ons Blijdschap en Vrede geven. Wij zouden onze 
harten vullen met het Woord van God. Dan zal Zijn Woord onze wijze van denken 
veranderen. (zie de studie ‘verandering van denken’) We zouden alles wat we doen, met 
overgave doen. Waar we mee bezig zijn, zou ons aardigheid brengen, het zou ons blijdschap 
geven. Dat laatste geldt voor gelovigen en ongelovigen. We moeten niks in ons hoofd halen, 
wij moeten beseffen dat al die hoge idealen hier tot niks leiden. Wij zouden enkel onze 
lichamen aan de Heere ter beschikking stellen. Dat is verlossing! Dát geeft Vrijheid. zonder 
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stress. De Heere bezorgt ons geen burn-out, Hij roept ons er juist uit!! Hij zal niemand boven 
zijn kunnen beproeven. 
 
Kolossensen 3 
22 Gij dienstknechten, zijt in alles gehoorzaam uw heren naar het vlees, niet met 
ogendiensten als mensenbehagers, maar met eenvoudigheid des harten, vrezende 
God(=ontzag hebben voor God). 
23 En al wat gij doet, doet dat van harte als den Heere en niet den mensen;(Doe alles wat je 
doet, alsof je het voor de Heere doet, vierentwintig uur per dag) 
 
Hij heeft ons een Erfenis in Zijn Koninkrijk beloofd 
 
Kolossensen 3 
23 En al wat gij doet, doet dat van harte als den Heere en niet den mensen; 
24 Wetende, dat gij van den Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis; want gij dient 
den Heere Christus. 
 
De Heere heeft ons een Erfenis beloofd, en wat Hij beloofd heeft, zal Hij doen. Maar als wij 
hier in deze wereld schatten willen verzamelen, komen wij bedrogen uit. Als wij betrokken 
raken in het wereldse streven naar meer en beter, raken wij verstrikt in de netten van de 
duivel. Werken aan een betere toekomst hier op aarde, wordt geïnspireerd door de satan. 
Als wij als gelovigen leven vanuit wereldse, menselijke en vleselijke beginselen, komen wij in 
de macht van de tegenstander. En de Beloften zijn op grond van geloof, en niet op grond van 
ons eigen menselijk streven…   
 
Wijzelf, en de wereld deugen niet 
 
1 Petrus 5 
6 Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te Zijner tijd. 
7 Werpt al uw bekommernis (=zorgen, zaken waar wij ons druk over maken) op Hem, want 
Hij zorgt voor u. 
8 Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, 
zoekende, wien hij zou mogen verslinden; 
 
Wij zouden onder leiding van de Heere, de Satan en zijn inspiraties, negeren. Als wij leven 
vanuit Zijn Woord, en dus in gemeenschap met de Heere, zijn wij meer dan overwinnaars. 
Als wij dit leven hier willen verliezen, zullen we het vinden. Hier en nu. Als we het leven in 
onze greep willen krijgen, zal er niks van terechtkomen. Integendeel. Als we het loslaten, zal 
de Heere het geven. Wij zouden nederig zijn, en accepteren dat wijzelf, en deze wereld niet 
deugen. De Heere heeft niet voor niets uit deze Oude Schepping een nieuwe gemaakt. Wij 
als gelovigen, zijn door wedergeboorte al een nieuw schepsel.  
 
Johannes 16 
33 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij 
verdrukking hebben, maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen. 
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Dienaren van het Nieuwe Verbond der Genade 
 
2 Korinthe 3 
5 Niet dat wij van onszelven bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelven; maar onze 
bekwaamheid is uit God; 
6 Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments, niet 
der letter, maar des Geestes; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. 
 
Wij zouden daarom nú al leven vanuit die nieuwe mens, en God dienen. Wij zijn immers 
dienaren van het Nieuwe Verbond. We zouden tevreden zijn met wat God ons geeft. Het 
leven is, met vlagen, best wel aangenaam, en we zouden er ook van genieten, zegt Prediker. 
Wij zouden leven uit de Genade van God. Zoek eerst het Koninkrijk van God, en al deze 
dingen worden u toegeworpen. Zoek geen eigen recht, maar Gods Gerechtigheid. Als wij 
Hém dienen, zal Hij voor ons zorgen. (zie ook de studie ‘Hij zorgt voor u’) 
 
Efeze 6 
24 De genade zij met al degenen, die onzen Heere Jezus Christus liefhebben (praktisch 
liefhebben= dienen) in onverderfelijkheid .(=de nieuwe mens aandoen, en jezelf 
beschikbaarstellen aan de Geest. Naar de mate waarin wij de Geest Zijn Werk laten doen, 
naar die mate ontvangen wij straks Erfenis)  
 
 
 
 
                                                              Amen. 
 
 
 


