Bezinning 521: God vertrouwen
Lucas 12,22-31 1

Het Woord
Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘Om deze reden zeg Ik tegen jullie: maak je geen zorgen over jezelf en
over wat je zult eten, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Want het leven is meer
dan voedsel en het lichaam meer dan kleding. Kijk naar de raven: ze zaaien niet en oogsten niet, ze
hebben geen voorraadkamer en geen schuur, het is God die ze voedt. Hoeveel meer zijn jullie niet
waard dan de vogels! Wie van jullie kan door zich zorgen te maken een el aan zijn levensduur
toevoegen? Als jullie dus zelfs het geringste al niet kunnen, waarom maken jullie je dan zorgen
over de rest? Kijk naar de lelies, kijk hoe ze groeien. 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 groen 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? Ook jullie moeten niet nadenken over wat
je zult eten en wat je zult drinken, en jullie moeten je niet door zorgen laten kwellen. De volken
van deze wereld jagen die dingen na, maar jullie Vader weet dat je ze nodig hebt. Zoek liever zijn
Koninkrijk, en die andere dingen zullen je erbij gegeven worden.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Hiervoor staat de parabel over een man die een grote oogst binnenrijft en daarom een heel grote
schuur bouwt. Hij denkt zo zijn ziel te kunnen beschermen tegen de onzekerheid van morgen.
Maar de ziel, ja, het leven horen toe aan God en geen enkel bezit kan die zorg van God
overnemen.
Het leven en het lichaam zijn veel belangrijker dan het voedsel en de kledij. God schiep het leven.
Hij vormde mijn lichaam op een wondere wijze in de schoot van mijn moeder. Mijn leven en
lichaam zijn daarom heilig. En God schept niet alleen, Hij zorgt ook constant voor alles wat Hij
schept. Hij zorgt vandaag zelfs voor het gras dat morgen in de oven geworpen wordt.
De Heer leert ons in onze onmacht staan. Niemand kan een el aan zijn leven toevoegen. En zo zijn
we onmachtig op heel veel domeinen. Maar al die onmacht mag geen basis voor onrust en
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overdreven zorg zijn. Bezorgdheid wijst alleen maar op een klein geloof. Het woord
‘kleingelovigen’, dat we hier in de tekst vernemen, komt enkel bij Lucas voor.
De belangrijkste woorden in deze tekst zijn ongetwijfeld: ‘God voedt de raven’ en ‘jullie Vader
weet dat je voedsel en kledij nodig hebt.’ Een gelovige richt al zijn aandacht op God en op wat God
voor zijn mensen doet. Hij investeert al zijn krachten in de opbouw van het Rijk van God. Dat, en
uiteindelijk alleen dat, doet er echt toe. Zoals we bidden in het Onzevader: ‘Uw Rijk kome.’

Het Woord in mijn leven
Maak ik me teveel zorgen over voedsel en kledij en het materiële in het algemeen? Leeft de illusie
in mij dat het materiële mijn toekomst veilig stelt? Heb ik oog voor wat God doet voor de vogels
en de planten, voor heel de schepping, ook voor de mensen? Wat doet het woord ‘kleingelovige’
met mij? Bid ik met volle overtuiging dat ‘Gods Rijk mag komen’?

Bidden met het Woord
God en liefdevolle Schepper,
U staat aan het begin van alle leven.
Het leven is Uw wonder,
ons lichaam is heel waardevol.
U zorgt voor allen en alles,
voor heel Uw schepping.
U voorziet in onze noden.
Leer ons kijken naar de raven,
laat ons lessen trekken uit de lelies:
we mogen U volkomen vertrouwen.
Als een goede Vader
geeft U ons al het nodige.
Laat Uw Rijk komen, God.
En laat ons zien
wat wij kunnen en mogen bijdragen
om Uw Rijk te realiseren
voor alle mensen. Amen.
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