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Zorgen maken…  
 

is dat werkelijk wat God wil dat we zullen doen? Is dat werkelijk zo normaal zoals een 

ieder in de wereld ons lijkt voor te schrijven? 

 
Allereerst wil ik u aangegeven dat God ons oproept om ons denken te vernieuwen. U 

vindt dit terug in de bijbel in de Romeinen brief. God roept ons op onze gedachten te 

vernieuwen. Dat is een actieve zaak. Dat is een zaak die u met de Heilige Geest dient 

aan te pakken en actief mee aan de slag te gaan.  

 

Waarom? Omdat de overleggingen van ons hart (onze gedachtegang) de oorsprong des 

levens is. Alles wat je bedenkt resulteert vroeg of laat in een actie. De juiste (volgens 

Gods woord) of het verkeerde (volgens het wereldse denken). 

 

Het is belangrijk om te leren ons denken actief te vernieuwen door te ontdekken wat God 

wil waar wij onze gedachten op zetten. Waar wij over denken. Of in een duurder woord: 

over mediteren. Mediteren is niets anders dan continue denken aan een bepaald 

onderwerp. Zodat, uiteindelijk, ook onze acties zullen volgen naar Gods Woord. 
 

2 Timoteüs  1: 7 

7 Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van 

liefde en van bezonnenheid 

 
Matteüs 6:25-34 

25 Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten [of drinken], 

of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het 

voedsel en het lichaam meer dan de kleding? 26 Ziet naar de vogelen des hemels: zij 

zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse 

Vader die; gaat gij ze niet verre te boven? 27 Wie van u kan door bezorgd te zijn één 

el aan zijn lengte toevoegen? 28 En wat zijt gij bezorgd over kleding? Let op de leliën 

des velds, hoe zij groeien: 29 zij arbeiden niet en spinnen niet; en Ik zeg u, dat zelfs 

Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze. 30 Indien nu God het 

gras des velds, dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt, zó bekleedt, zal 

Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? 31 Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: 

Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? 

32 Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse 

Vader weet, dat gij dit alles behoeft. 33 Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn 

gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. 34 Maakt u dan niet 

bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen 

hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.  

 

Filipenzen 4:6 

Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking 

met dankzegging bekend worden bij God 
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Ter illustratie het denken zoals God bedoeld heeft versus wat God niet bedoeld heeft: 

 

Maar God zegt: Maak u over geen ding bezorgd!!! Doe het dan ook niet. Maar laat alles 

waar u zorgen over maakt bekend worden bij de Here God onder dankzegging! 

 

Het stuk uit Matteüs 26 en Filipenzen 4 wat we zojuist lazen, geeft heel duidelijk aan, dat 

wij ons geen zorgen moeten maken. De eerste reactie die ik altijd krijg als ik 

zeg……….maak je geen zorgen...........Ja, maar dat hoort bij het leven. Alle moeders 

maken zorgen ….zorgen om hun kinderen dat hoort erbij. En de vaders tja die moeten 

zorgen maken of ze hun baan wel houden…want tja die moeten toch ervoor zorgen dat er 

brood op de plank is………Dat is toch normaal…dat doet iedereen…zorgen maken is een 

onderdeel van het leven?! O?? De wereld zegt: Het is normaal om zorgen te 

maken…..Het is het wereldssysteem…zorgen maken…Als je geen zorgen hebt dan hoor je 

er niet bij!! Dat is normaal???!! O?? 

 

U moet begrijpen dat zorgen maken niets anders is dan een angstige gedachtegang 

……..o jee als dat maar niet gebeurd…………o jee als dit maar niet plaatsvindt……….o, 

jee..als dat maar goed gaat…… 

 

U moet begrijpen dat God niet wil dat wij leven met angst( zorgen). Vol van Zijn Liefde 

drijft de angst uit. Waarom? Waarom zouden we angstig zijn? We hebben niks te vrezen! 

God houdt van ons en wil alleen het aller allerbeste voor ons! Wanneer we in Zijn 

Liefdevolle nabijheid komen, ga je steeds meer de gigantische Liefde ervaren die de Here 

God voor ons heeft. Voor een ieder persoonlijk. Zijn Liefde doorstroomt je hele wezen! 

En er kan geen ruimte meer zijn voor angst.  

 

In Zijn aanwezigheid, doorstroomt Hij jou, zodat je kan gaan genezen en herstellen. Alle 

pijn en verdriet die u heeft opgelopen, Hij gaat het wegnemen, in de mate zoals u dat 

aankan. En steeds meer en meer zullen alle pijnen en al het verdriet worden 

weggenomen. En kan God u steeds meer volledig vullen met Zijn liefde. 
 

Zijn liefde, de volmaakte Liefde, is de Liefde die elke vrees uitdrijft! Elke angst, verdwijnt 

als wij volledig geworteld en gevuld zijn met Zijn Liefde. 
 

1 Johannes 4: 18-19 

18 De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst 

veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. 

19 Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad 

 

Ja, en dan zijn er toch nog christenen die dat toch nog doen… en als zij dan klaar zijn 

met bidden…..pakken ze net zo hard het zorgen maken weer op……en piekeren en 

peinzen heel de dag over hoe zij het op kunnen lossen??? En tegen een ieder die ze 

tegen komen spreken ze niet anders dan over hetgeen ze zojuist bij de Here hadden 

neergelegd. 

 

Zou God het toch niet oplossen denkt u? Denkt u dat u het beter weet dan God? Beter op 

kan lossen?? Of vertrouwt u toch uw zorgen aan hem toe…..en richt u zich verder op de 

zaken waarop God u aanraad om over na te denken? Al de zaken die goed zijn. Bedenk 

die!!! 
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Zegt Jezus hier ook…….maak u niet bezorgd over de aardse dingen…Zoek eerst het 

Koninkrijk van God……..en AL het andere zal u gegeven worden bovendien!! 

 

Wanneer wij Zijn nabijheid zoeken, kan God Zijn zegen uit gaan storten. En zal u 

gezegend worden. En zal u gezegend worden met alle dingen die u nodig heeft. 

 

Jesaja 55: 8 

 Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt 

het woord des HEREN. 

 

Gods Gedachten zijn hoger dan die van ons, wij hebben een gedeeltelijk zicht. En dat 

geldt ook voor ons als mens zijnde. Voor onszelf en onze medemens. Er is maar een 

volwaardige raadgever, onze Heilige Geest. Die ons te allen tijde terzijde wil en zal staan. 

 

Het actief veranderen van onze gedachtegang vergt discipline. Het is belangrijk je bewust 

te worden waarover je piekert. Denk ik aan de zaken waar ik aan zou moeten denken? Of 

bedenk ik me steeds een zaak waar ik me zorgen over maak? Vraag ook de mensen om 

je heen elkaar te helpen om het leren denken op de wijze zoals God het bedoeld heeft. 
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