Bezinning 478: De vrijheid van de vogels
Matteus 6,24-34 = 8° zondag A-jaar; weekdagen 11° week zaterdag

Het Woord
Jezus zei: ‘Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal
juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de
mammon. Daarom zeg Ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken,
noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het
lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en
vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan
zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? En
wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze
werken niet en weven niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van
hen. Als God het koren dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met
zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal Hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Vraag je dus
niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons
kleden?” – dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie
dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al
die andere dingen je erbij gegeven worden. 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.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Jezus houdt ons een spiegel voor. Hij laat ons zien hoe bekommerd we zijn. Hoe we ons veel
onnodige zorgen maken. Elke dag heeft een portie negativiteit of kwaad. Hij aanvaardt dat. Maar Hij
vindt het niet wijs de negativiteit en het kwaad van de komende dagen al binnen te halen in de
huidige dag. Het is verloren energie. Ik mag erop vertrouwen dat God me morgen de kracht zal geven
om het kwade van morgen te dragen en er creatief mee om te gaan. Zijn naam is toch ‘Ik zal er zijn!’
Hij stelt de vogels als voorbeeld. Vogels zijn vrije wezens. Ze kennen geen grenzen. Ze zijn voor Hem
het tegendeel van activisme. En ook het gras dient ons tot voorbeeld. Vogels en gras zaaien niet,
maaien niet, verzamelen niet in schuren, zwoegen niet en spinnen niet. Allemaal menselijke
activiteiten, waarin we ons al snel verliezen. We kunnen er zo in opgaan dat we het allerbelangrijkste
vergeten: het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Daarom is activisme het tegengestelde van
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geloof. Want activisme vertrouwt uiteindelijk enkel op de eigen inzet en sluit het handelen af voor
wat God doet.
Want God voedt de vogels, zonder dat ze er iets moeten voor doen. Hij tooit het gras. God weet wat
we nodig hebben, ook op materieel vlak. Hij bouwt zijn Koninkrijk en zijn gerechtigheid op. Hij geeft
ons eten, drinken en kledij.
Moeten we dan helemaal niet actief meer zijn? Toch wel. Maar onze eerste en belangrijkste activiteit
moet zijn het zoeken naar het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Onze inspanningen moeten
ingeschakeld worden in Gods werk, dat aan ons handelen vooraf gaat en er ook aan voorbij gaat. Niet
ik ben de eerste en de laatste, maar God.

Het Woord in mijn leven
Over welke materiële zaken maak ik me teveel zorgen? Leef ik voldoende in het nu-moment of teveel
in de zorgen van morgen? Ervaar ik de vrijheid van de vogels in de hemel? Doorleef ik de schoonheid
van mezelf? Ben ik voldoende gefocust op God, zijn werk, zijn Koninkrijk, zijn gerechtigheid?

Bidden met het Woord
Vader, goede God,
U bent een al liefde
en zorgt intens
voor ieder van ons
en voor de hele schepping.
U voedt de vrije vogels
en tooit de prachtige planten.
U voedt ook ons
en tooit ons met pracht.
U wilt dat de vrede,
Uw eigen sjalom
altijd in ons hart is.
Het stemt ons tot dank en vreugde.
U wilt dat we ons inschakelen
in alles wat U doet:
in Uw Koninkrijk en gerechtigheid.
Schenk aan iedere mens op aarde
Uw grote sjalom,
Uw echte vrijheid. Amen.
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