
 

Want Hij zorgt voor u 
God zij ons genadig en zegene ons, 
De twee teksten komen uit: 1 Petrus 5 vers 7 en Psalm 67 vers 2 
 
Waar wij geen wegen meer zien, ziet God nog altijd wegen. Waar wij geen oplossingen meer 
zien heeft God nog altijd oplossingen.  

Gisteren is geweest, 
morgen is nog niet gekomen, 
en vandaag is er de HEER 

 
Schilderij voor de 40-jarige bruiloft van Alex en Joke. 
 
Trouwtekst 
1 Petrus 5 vers 7 

Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. 
 
9 jaar in de zending gewerkt in Nigeria 
 Psalm 67 

Loflied op Gods zegen over alle volken 
1Een psalm, een lied, voor de opperzangmeester, op de Neginôth. 
2God zij ons genadig en zegene ons; Hij doe Zijn aanschijn aan ons lichten. (Sela.) 
3Opdat men op de aarde Uw weg kenne, onder alle heidenen Uw heil. 
4De volken zullen U, o God! loven; de volken, al te zamen, zullen U loven. 
5De natiën zullen zich verblijden en juichen, omdat Gij de volken zult richten in 
rechtmatigheid; en de natiën op de aarde, die zult Gij leiden. (Sela.) 
6De volken zullen U, o God! loven; de volken, al te zamen zullen U loven. 
7De aarde geeft haar gewas; God, onze God, zal ons zegenen. 
8God zal ons zegenen; en alle einden der aarde zullen Hem vrezen. 

Note: 
Sela betekent, muzikale herhaling van een belangrijke tekst 
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Belijdenis tekst voor beiden is: 
Mattheüs 16 vers 24 
Toen zeide Jezus tot Zijn discipelen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene 
zichzelf, en neme zijn kruis op, en volge Mij. 

25
Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar zo wie zijn leven 

verliezen zal, om Mijnentwil, die zal het vinden. 
26

Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint, en lijdt schade aan zijn ziel? Of wat 
zal een mens geven, tot lossing van zijn ziel? 
27

Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, met Zijn engelen, en 
alsdan zal Hij een ieder vergelden naar zijn doen. 

 
We gaan de teksten beter bekijken om zo tot een beeld te komen. 
Om een Bijbelgetrouw beeld in het schilderij te krijgen. 
 

Overdenkingen en bestudering 
 

1 Petrus 5 vers 7 
7Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. 
8Weest nuchter, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een 
briesende leeuw, zoekende, wie hij zou kunnen verslinden; 
9En weerstaat hem, vast zijnde in het geloof, wetende, dat hetzelfde lijden aan uw 
broederschap, die in de wereld is, volbracht wordt. 

 

Het woord 'bekommernis' wordt bijvoorbeeld in de HSV vertaling vertaald met 'zorgen'. 
Ook het woordenboek geeft deze betekenis er aan. Zelfs met aanhaling van: 1 Petrus 5.  
 

Bezorgd zijn en zorgen voor 
Er is een verschil tussen bezorgd zijn en zorgen voor. Bezorgd zijn betekent 
dat je onaangename zaken verwacht en je daar helemaal door in beslag laat 
nemen.  
Als je voor iets zorgt, dan verwacht je ook wat, en dat kan iets onaangenaams 
zijn, maar je neemt maatregelen met het oog op wat je verwacht.  
Het klinkt vreemd, maar het staat vaker in de bijbel om niet bezorgd te zijn, 
het is een gebod. 
Dat wil niet zeggen dat de duivel in onze twijfels geen deel heeft.  
Maar dan ook weer, naar de HEERE in gebed, telkens weer.  
 

Rechts in het schilderij is een tulp geschilderd. Een tulp staat voor 
bidden. Het is een tulp met tranen. 
Onder de tulp is een donkere vlek geschilderd, die lijkt op een bek met 
doornen.  

 
Niet bezorgd zijn 
De Bijbel roept ons op om niet bezorgd te zijn. Het is een gebod! 
Een paar teksten waarin staat om niet bezorgd te zijn: 

Matteüs 6 vers 25, 27, 31, 34 
Lukas 12 vers 22, 25 
25Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten, en 
wat gij drinken zult; noch voor uw lichaam, waarmee gij u kleden zult; is het leven niet 

meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding? 
26Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, 
noch maaien, noch verzamelen in de schuren; en uw 
hemelse Vader voedt ze nochtans; gaat gij ze niet zeer 
veel te boven? 
27Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, één el tot 
zijn lengte toedoen? 
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28En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerkt de leliën des velds, 
hoe zij groeien; zij arbeiden niet, en spinnen niet; 
29En Ik zeg u, dat ook Sálomo, in al zijn heerlijkheid, niet is bekleed 
geweest, gelijk een van deze. 
30Indien nu God het gras des velds, dat heden is, en morgen in de oven 
geworpen wordt, alzo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, gij 
kleingelovigen? 
31Daarom weest niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat 
zullen wij drinken, of waarmee zullen wij ons kleden? 
32Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse Vader weet, 
dat gij al deze dingen behoeft. 
33Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze 
dingen zullen u toegeworpen worden. 
34Weest dan niet bezorgd tegen de morgen; want de morgen zal voor het 
zijne zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. 
 
De linkerzijde van het schilderij 
Zijn de herinneringen aan de zending in Nigeria geschilderd. 
Vrouwen met Nigeriaanse hoofddoeken en een kind. 
Daar doorheen is een lelie geschilderd. 
Een lelie staat voor afhankelijkheid. 

 
Pilippenzen 4 vers 6 en 7 
Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles,  
door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; 
7En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen 
bewaren in Christus Jezus. 

 
Onze zorgen zijn: ziektes, aanslagen, je werk, hoe het in de kerk gaat, je gezin, enz.  
Maar geef deze zorgen een plek bij de HEERE. Ze zijn daar veilig. Hij zorgt! 
 
Om te voldoen aan deze opdracht om niet bezorgd te zijn, is voor ons westerlingen niet zo 
moeilijk, als het om eten gaat. Ons natje en droogje staat meestal wel klaar. Voor mensen in 
hongergebieden, bijvoorbeeld in Afrika, ligt dat wel even anders. Zij weten vaak niet wat ze 
de volgende dag zullen eten.  
Nu is de opdracht om niet bezorgd te zijn geen opdracht aan alle mensen in de wereld, maar 
aan de gelovigen en zij mogen bedenken dat niet mensen hun die opdracht geven, maar dat 
het een opdracht van de HEERE is.  
God roept ook de christenen in hongergebieden op om op Hem te vertrouwen dat Hij in hun 
nood zal voorzien. Maar christenen in het rijke westen hebben de opdracht om God daarbij 
“een handje te helpen”.  
Zo deed indertijd Paulus een beroep op de christenen in Korinthe om geld bijeen te brengen 
voor de arme gelovigen in Jeruzalem ( 2 Korinthe 8:1-15; 9:1-15).  
Gelukkig zijn er christelijke organisatie die dit beginsel ook in deze tijd in toepassing willen 
brengen. Het gebod van Christus is, om alle volken Zijn boodschap en geboden te leren. 
Dus ook het gebod om niet bezorgt te zijn. De HEERE wil niet anders dan Zijn grootheid en 
zorg, voor Zijn gelovigen aan de hele wereld laten zien. 
 

Mattheüs 28 vers 19 en 20  (Markus 16 vers 15 en 16) 
De opdracht aan de discipelen 
19Gaat dan heen, onderwijst al de volken, hen dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons 
en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. 
20En ziet, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen. 
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Zo komt Psalm 67 heel dicht bij de trouwtekst 
Met als doel mensen voor God te winnen tot de voleinding der wereld. 
 
In Pilippenzen 4 vers 6 en 7 wordt niet slechts aan bezorgd zijn voor je eten en drinken  
gedacht en ook niet aan wat je in geval van verantwoording zeggen moet, nee de opdracht  
is veel algemener. We mogen alles wat ons anders bezorgd zou maken, bekend maken bij  
God. Met gebed en smeking staat erbij en...met dankzegging.  
De tekst zegt niet dat we dan al onze verlangens ook ontvangen, maar als we zo handelen zal de 
vrede van God onze harten en zinnen bewaren. Dan worden we bewaard voor ongeduld, 
opstandigheid of een andere verkeerde instelling. Een geweldige belofte is dit! 
Deze beloften geldt ook voor een zware last, die je niet kunt tillen, maar alleen maar kunt duwen en 
rollen. 
 

Psalm 37 vers 3-6 
3Vertrouw op de Heere, en doe het goede; bewoon de aarde, en voed u met 
getrouwheid. 
4En verlustig u in de Heere, zo zal Hij u geven de begeerten van uw hart. 
5Wentel uw weg op de Heere, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken; 
6En zal uw gerechtigheid doen voortkomen als het licht, en uw recht als de middag. 

 
Geen zorgeloosheid 
Kijken we naar vers 8 (van 1 Petrus 5) dan zien we dat het werpen van onze last op de Heer 
niet een zaak is van zorgeloosheid. We zullen wel degelijk rekening houden met het feit dat 
er een tegenstander is die ons onderuit wil halen. Hij kan ons zo doen bezig zijn met de 
problemen dat we er onder doorgaan.  
 
Petrus denkt aan het lijden dat ons als christenen overkomt. We moeten ons daardoor niet uit 
ons evenwicht laten brengen, maar de duivel weerstaan in het geloof.  
Dus niet slaperig wegsoezen en ook niet bibberen van angst maar vol vertrouwen alles wat ons 
moeite en zorgen geeft bij de Heer brengen en onze hulp en bijstand van Hem verwachten, terwijl 
we zelf onze plicht doen, ons verstand gebruiken. 

 
Lees de uitleg van de zaaier in 
Matteüs 13 vers 22 en 23 
(Marcus 4 vers 18-20 / Lucas 8 vers 14 en 15) 

 
22En die in de doornen bezaaid is, deze is degene, die het Woord hoort; 
en de bekommernis van deze wereld, en de verleiding van de rijkdom 
verstikt het Woord, en het wordt onvruchtbaar. 
23Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene, die het Woord 
hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de een 
honderd-, de ander zestig-, en de ander dertigvoud. 
 
De doornen-bek 
Er was zaad dat in de doornen viel. De Here Jezus vergeleek dit met 
diegenen die zichzelf laten overwinnen door de zorgen van deze 
wereld. Zoals de doornen het zaad verstikten voordat het wortel kon 
schieten, zo richten wij onze ogen op de doornen in het leven, in 
plaats van onze wortels in God’s Woord, in Zijn lijden, dichtbij het 
kruis te laten groeien.  
Je zou kunnen zeggen in de vruchtbare grond van Zijn bloed. 
Met Hem gekruisigd, begraven en opgestaan. 
De tulp en een kiemplant, bij de voet van het bloedende kluis. 
Een beter voedingsbodem kun je niet krijgen. 
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Zo komen we bij de belijdenis tekst.  
Mattheüs 16 vers 24 en 25 
24Toen zeide Jezus tot Zijn discipelen: Zo iemand achter Mij wil komen, die 
verloochene zichzelf, en neme zijn kruis op, en volge Mij. 
25Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar zo wie zijn 
leven verliezen zal, om Mijnentwil, die zal het vinden. 

 

De HEERE zal de rechtvaardigen tot in eeuwigheid helpen. Hij beloofd het!!! 
Psalm 55 vers 23 
Werp uw zorg op de Heere, en Hij zal u onderhouden; Hij zal in eeuwigheid niet 
toelaten, dat de rechtvaardige wankelt. 

 

De boer en de rugzak 
Er was eens een reiziger onderweg met een loodzware rugzak. 
Een boer kwam hem achterop en riep hem aan dat hij wel mee mocht rijden. 
De reiziger klom op de wagen. Na een tijdje zag de boer dat de reiziger nog steeds z'n rugzak 
op de rug had. De boer vroeg waarom doe je, je rugzak niet af. 
Het antwoord was 'o ik dacht dat de wagen de last niet zou kunnen dragen'. 
Moraal, als je, je zorgen bij de HEERE brengt, moet je ze daar ook laten en toch niet zelf een beetje 
willen zorgen. Het is of jij probeert je zorgen de baas te worden, of je laat die voor 100% bij HEERE. 
Dus ook verborgen zonden waarmee je probeert te leven 
De wegen van de HEERE zijn soms wonderbaarlijk en niet zoals verwacht. 
 

Het is niet de vraag of God zal voorzien.  
Het is alleen de vraag op welke manier God het zal doen.  
Jezus zegt: 

Johannes 14 vers 13 en 14 
13En zo wat gij begeren zult in Mijn Naam, dat zal Ik doen; opdat de Vader in de 
Zoon verheerlijkt worde. 
14Zo gij iets begeren zult in Mijn Naam, Ik zal het doen. 

 

De Here Jezus geeft ons hier een blanco cheque. 
We mogen hem zelf invullen. 
“Wat je ook vraagt” ..... dat kan van alles zijn. 
Hij laat dat aan ons over. 
Wij mogen kiezen en wat hebben we al vaak gekozen. 
Wat hebben we al veel gevraagd. 
Maar hebben we het ook gekregen? 
Vaak niet, denken we. Of toch? 
Maar anders, en is ons de zegen ervan ontgaan. 
Iemand met die ervaring zei later: 
 

Ik vroeg om kracht  
en God gaf mij moeilijkheden om sterk te worden. 
Ik vroeg om wijsheid 
en God gaf mij problemen die ik op moest lossen. 
Ik vroeg om welvaart 
en Goed gaf mij verstand om er voor te werken. 
Ik vroeg om moed 
en God gaf mij gevaren waar ik doorheen moest. 
Ik vroeg om liefde 
en God gaf mij mensen in problemen, die ik kon helpen. 
Ik vroeg om allerlei gunsten 
en God gaf mij veel nieuwe kansen. 
 

ik heb niets gekregen waarom ik vroeg, 
maar ik heb alles ontvangen wat ik nodig heb!                               5 



 

De Schrift waarschuwt ons voor bepaalde dingen, waarop wij  
niet ons vertrouwen mogen stellen. 
 
Wij mogen niet op eigen inzicht vertrouwen 

Spreuken 3 vers 1-7 De zegen der godsvrucht 
1Mijn zoon! vergeet mijn wet niet, maar uw hart beware mijn geboden. 
2Want lengte van dagen, en jaren van leven, en vrede zullen zij u vermeerderen. 
3Dat de goedertierenheid en de trouw u niet verlaten; en bind ze aan uw hals, schrijf 
ze op de tafel van uw hart. 
4En vind gunst en goed verstand, in de ogen van God en van de mensen. 
5Vertrouw op de Heere met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet. 
6Ken hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken. 
7Wees niet wijs in uw ogen; vrees de Heere, en wijk van het kwade. 

 

Wij mogen ons vertrouwen niet op mensen stellen 
Psalm 118 vers 8 en 9 / Jeremia 17 vers 5-8 
 

Wij mogen niet op militaire macht vertrouwen Jesaja 31:1 
 

Wij mogen niet op rijkdom vertrouwen 
Spreuken 11: vers 28  / 1 Timoteüs 6 vers 17-19  
 

Soms laat God toe dat wij moeilijkheden ondervinden. 
Moeten lijden in Zijn beschermende handpalm. 
Opdat wij zouden leren op Hem te vertrouwen. Paulus schreef:  

2 Korintiërs 1 vers 5 en 6  
Dankzegging van Paulus voor de troost in verdrukking 
5Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus 
onze vertroosting overvloedig. 
6Doch hetzij dat wij verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid, 

 
Er zijn nog heel veel teksten in de 
Bijbel, die aangeven dat je zorgen bij 
de HEERE in goede handen zijn. Dat 
we Hem aan Zijn beloften mogen 
houden en bij Hem mogen schuilen.  
 
Psalm 112 vers 7 /Psalm 56 vers 4 / 
5 Jesaja 12 vers 2 / Psalm 32 vers 10 
 

 
 
 
 
Het middendeel 
van het schilderij 
We zien de rechterhand van God, 
geschilderd als een landschap met 
een rivier van levend water daarin 
In die hand staan koren halmen, buigend naar het kruis. 
Die halmen symboliseren, Alex en Joke met hun kinderen. 
In de achtergrond, in het stralende licht zien we en graan korrel. Geborgen in Zijn licht leeft 
het kindje dat de HEERE na een dag tot Zich nam. 
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Hoe kan je, je bezorgdheid overwinnen? 
1. Door een goede relatie met de Heer te hebben.  
2. Neem al uw lasten en zorgen in gebed mee naar God en laat ze daar! 
3. Sta ondanks stormen en ziektes op de beloften uit God’s Woord. 
4. Isoleer uzelf niet. Zorg ervoor dat u onder positieve, geloofsopbouwende mensen komt. 

Satan is dol op gelovigen die zich isoleren van andere gelovigen, die zich van het 
Lichaam  hebben losgemaakt, die zich hebben afgezonderd van God’s gezin en die 
geen verantwoording afleggen tegenover geestelijke leiders. Hij weet namelijk dat ze 
weerloos zijn tegen de tactieken die hij toepast. 

5. Zing veel over de Here Jezus! Geef Hem al de lof en de aanbidding uit uw hart. 
6. Lees en onderzoek Zijn Woord. 
7. Wees getrouw in al de activiteiten van de gemeente. 
8. Praat met anderen over wat de Here Jezus in uw leven gedaan heeft.  
             Vertel aan anderen wat Hij voor u betekent. 
9. Matteüs 11 vers 28-30 

28Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. 
29Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij 
zult rust vinden voor uw zielen. 
30Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht. 

De tekst, onder punt 9, komt ook weer dicht bij de belijdenistekst. 
 

Jesaja 49:14-16 
14Doch Sion zegt: De Heere heeft mij verlaten, en de Heere heeft mij vergeten. 
15Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermt over de zoon 
van haar buik? Ofschoon deze vergate, zo zal Ik toch u niet vergeten. 
16Zie, Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd; uw muren zijn steeds voor Mij. 

 
 
 
 

 
De lucht boven de hand van God  
De lucht is in de regenboog kleuren geschilderd. In kleurvlakken, die onze veelkleurig zorgen 
symboliseren. 
Het bijzondere, als je het schilderij 180 graden omdraait zie je de weg die wij gaan, 
beschermd door Gods hand in de kleuren van Gods beloften, de regenboog. 
En zowel Gods weg als onze aardse weg komen in het Licht van God samen. 
Ik zou bijna zeggen, hoe je het wendt of keert, wegen met dalen en bergtoppen,  
maar altijd Zijn wegen, ... 

 ...waar Hij jouw zorgen draagt en gedragen heeft aan het kruis. 
 

De HEERE zorgt 
Kees Aalbers 
O321 320 322 / 0653 660 499 
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