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Hallo allemaal, 

Kijk eens naar de vogels en de bloemen. Hoe weinig ze nodig hebben en hoe mooi die er 

uit zien! Weet je hoe dat komt? Zij hebben geen zorgen, God zorgt voor hen. 

‘Maak je geen zorgen’ dat zegt Jezus ook tegen ons. Maar mogen we dan niet bezorgd 

zijn? 

In Matteüs 6:25-34 legt Jezus uit dat God voor ons zorgt zoals Hij ook zorgt voor de 

vogels en de bloemen in het veld, als wij vertrouwen op God. Maak je geen zorgen over 

morgen. Bewaar die zorgen maar voor morgen

 

Bloemen en vogels 

Jezus gebruikt het voorbeeld van de bloemen om iets 

duidelijk te maken over hoe goed God voor de mensen 

zorgt. Tijdens zijn toespraak staat Jezus op een berg in 

Galilea. En in Galilea heb je een heleboel soorten 

bloemen: anemonen, gladiolen, krokussen en nog veel 

meer.  

Als God het gras al zo mooi versiert met bloemen, zal 

God zeker ook voor de mensen zorgen.  

Met zijn voorbeeld over vogels wil Jezus ook vertellen 

dat God voor de mensen zorgt: als God al zo goed 

voor de vogels zorgt, zal Hij dat ook voor de mensen doen.  

 

 

In Psalm 84 gaat het ook over vogels: ‘Machtige Heer, mijn 

koning, mijn God, zelfs mussen wonen in uw tempel. 

Zwaluwen maken een nest bij uw altaar, ze zorgen er voor 

hun jongen.’ Hoewel ze maar klein zijn, hebben zelfs vogels 

een plekje dicht bij God.  

  



 

Matteüs 6:25-34 

Maak je geen zorgen!

 

‘Is er nog brood?’ vraag ik. We hebben net gegeten, maar ik heb maar één stuk brood gehad. Ik lust 

nog wel meer. Want we moeten straks een heel eind lopen. We gaan naar Jezus toe. ‘Sorry, Joas,’ 

zegt mama tegen mij. ‘Het meel in de schuur is bijna op. We hebben nog maar voor een paar dagen. 

En papa heeft gezegd dat het nog een paar maanden duurt voordat het nieuwe koren rijp is.’ Mama 

legt haar hand op haar dikke buik. Over een poosje krijg ik een broertje of zusje. Ik hoop een 

broertje. Ik kan niet wachten tot hij er is. Maar mama maakt zich alleen maar zorgen. ‘Hoe kom ik 

nou aan kleertjes?’ zucht ze. ‘We hebben helemaal niets meer. Geen doeken. Geen wol. Geen geld. 

En jij moet eigenlijk een nieuw jasje, Joas. Kijk nou, wat je aan hebt is helemaal versleten. Hoe moet 

dat nou straks, als de baby er is…’ ‘Weet ik niet, mama,’ zeg ik. ‘Misschien kunnen we het wel aan 

Jezus vragen. Gaan we nou? Gaan we nou eindelijk?’ Mama lacht. ‘Goed dan,’ zegt ze. ‘We gaan.’ We 

hebben gehoord dat Jezus op de grote heuvel is. Het is een heel eind lopen vanaf het meer waar we 

wonen. Het is warm. De zon is heet. En mama loopt zo langzaam. 

Eindelijk zijn we er. Daar, boven op de heuvel, zitten een heleboel mensen in het gras. En Jezus is er 

ook. Hij is aan het vertellen. Ik wil naar Hem toe rennen. Ik wil horen wat Hij zegt. Ik wil vragen: 

‘Jezus, wat moeten we doen, we hebben bijna geen meel meer!’ Maar mama loopt zo langzaam. Ze 

hijgt en ze puft. Er glijden zweetdruppeltjes van haar hoofd. Ik geef haar een hand. Ik trek haar 

helemaal naar boven. Als we boven zijn, zoek ik een mooi plekje voor haar uit, onder een boom, 

zodat ze in de schaduw kan zitten. En ik ga naast haar zitten, en ik luister naar wat Jezus zegt.  

 

  



‘Beste vrienden,’ zegt Jezus. ‘Jullie hoeven je geen zorgen te maken of je wel genoeg eten en drinken 

hebt. Of hoe je aan kleren kunt komen.’ Huh? Geen zorgen over eten en drinken? Weet Jezus soms 

dat mama zich daar zorgen over maakt? Een vogel vliegt hoog door de lucht. Een paar andere vogels 

vliegen erachteraan. Ze stijgen en dalen, ze glijden en duiken. Het lijkt wel of ze tikkertje spelen. ‘Kijk 

eens naar die vogels,’ zegt Jezus. ‘Ze werken niet op het land. Ze bewaren geen meel in een schuur. 

Maar toch zorgt God ervoor dat ze genoeg te eten hebben. Jullie zijn veel belangrijker voor God dan 

een vogel. Dus maak je geen zorgen. God zorgt echt ook voor jullie!’  

Ik stoot mama aan. Ze zit tegen de boomstam, haar ogen dicht. Luistert ze? Of is ze in slaap gevallen? 

‘En maak je ook geen zorgen over je kleren,’ gaat Jezus door. ‘Kijk eens naar al die mooie bloemen 

om je heen.’ Ik kijk om me heen. Overal in het gras staan bloemen. Roze en gele en rode en paarse. Ik 

pluk er één. Een rode klaproos. ‘Mooi zijn ze hè?’ zegt Jezus. ‘Bloemen werken niet. Bloemen naaien 

geen kleren.’ Haha, Jezus maakt een grapje. Bloemen die kleren naaien! Dat kan natuurlijk niet. 

‘Maar toch hebben de bloemen eigenlijk de mooiste kleren aan,’ zegt Jezus. ‘Ze zijn zelfs mooier dan 

de kleren van de koning.’ Hé, wat is dat? Er valt een bloemblaadje van mijn klaproos af. En nog een 

bloemblaadje. Mijn mooie bloem! Er blijft niks van over! Het lijkt wel of Jezus het ziet. ‘Bloemen 

bloeien maar heel even,’ zegt Hij. ‘Als het gras wordt gemaaid, zijn ze weer weg. En toch versiert God 

het gras ermee. God houdt nog veel meer van jullie dan van bloemen. Dus maak je geen zorgen. God 

zorgt echt wel voor jullie.’  

Ik kijk naar mama. Ze zit nu rechtop, haar handen op haar buik. Ze kijkt naar Jezus. Ze luistert. ‘Vraag 

niet: “Hoe komen we aan eten en drinken?” zegt Jezus. ‘Zeg niet: “Hoe komen we aan kleren?” Houd 

je bezig met Gods nieuwe wereld. Doe wat God van je vraagt. God is jullie Vader. Hij ziet jullie vanuit 

de hemel. Hij houdt van jullie. Hij zorgt er wel voor dat je krijgt wat je nodig hebt.’ Zou dat waar zijn? 

Ik kijk naar mama. Ze glimlacht. Ze ziet er ineens weer een beetje blijer uit. Ook al hebben we nog 

steeds te weinig meel. Ook al zitten er gaten in mijn jas, en ook al hebben we nog geen kleertjes voor 

de baby.  

‘We hoeven ons geen zorgen te maken, hè mama?’ zeg ik, als we aan het eind van de middag 

teruglopen naar huis. ‘Je hebt gelijk, Joas,’ zegt mama. ‘Dat gaan we proberen. Om ons geen zorgen 

meer te maken. We gaan vanaf nu proberen om te denken aan God en aan zijn nieuwe wereld.’ ‘Ik ga 

het onthouden!’ roep ik. ‘Ik ga het straks tegen papa zeggen. Van de vogels en de bloemen. Dat ga ik 

zeggen.’

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God weet wat je nodig hebt. Hij zorgt niet alleen voor de 

vogels, de bloemen en het gras. Hij zorgt ook voor jou. 

Maak bloembommetjes! Die kunnen jou eraan herinneren 

dat je je geen zorgen hoeft te maken. God zorgt voor je! 

 

 

Wat heb je nodig voor 5 bloembommetjes: 

 5 eetlepels potgrond 

 4 eetlepels kleipoeder (bentoniet, te koop bij 

tuincentrum/bouwmarkt) 

 1 theelepel chilipoeder (tegen beestjes, die de zaden opeten) 

 1 theelepel bloemenzaadjes* 

 Een mengkom of bakje 

 Een kleine eierdoos om je bloembommetjes in te doen 

Dikke vrienden show – Herman Boon 

https://youtu.be/9mqQNWclyGU 

 

Maak je niet druk - https://www.youtube.com/watch?v=rkylYyY0-Sc 

Kijk eens naar de vogels – https://www.youtube.com/watch?v=XI8f9rAEilw 

Geen zorgen - https://www.youtube.com/watch?v=pQ2dES-wDi8 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bartimeus.nl%2Fnieuws%2Fmuziek-op-de-bosschool&psig=AOvVaw02zltuEnAg6C3TlSsD4w1T&ust=1588076127212000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODFrvHKiOkCFQAAAAAdAAAAABAM
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fclipartspub.com%2Fexplore%2Fdrama-clipart-film%2F&psig=AOvVaw31rMziejGnHpkbX4RdAEFt&ust=1588075792088000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODYpr3JiOkCFQAAAAAdAAAAABAG
https://youtu.be/9mqQNWclyGU
https://www.youtube.com/watch?v=rkylYyY0-Sc
https://www.youtube.com/watch?v=XI8f9rAEilw
https://www.youtube.com/watch?v=pQ2dES-wDi8


 *Deze zaadjes kun je nu nog zaaien: viooltjes, phacelia (vinden bijen 

en vlinders heel lekker), cosmea, goudsbloem, korenbloem, 

slaapmutsje, juffertje in het groen, klaproos 

 

 

 

Volgende week: David en Goliat 

  

https://www.youtube.com/watch?v=EbI0GWB8TaY hier kun je in een 

filmpje zien hoe je bloembommen kunt maken 

… maar je kunt natuurlijk ook de zaadjes zaaien in een mooie 

bloempot       (niet vergeten af en toe water te geven) 

https://www.youtube.com/watch?v=EbI0GWB8TaY


 

 

 

 

 

Trouwe God, 

Dank U wel voor de mooie verhalen die Jezus vertelt. 

Jezus vertelt dat we erop mogen vertrouwen dat U voor ons zorgt. 

Dat is soms best lastig. We maken ons soms zorgen. 

Dank U wel dat we U mogen vertellen waar we ons zorgen over maken. 

We vertrouwen erop dat U dicht bij ons wilt zijn. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende keer: De balk en de splinter 

Bronvermelding: Bijbel Basics en Dagelijkse Broodkruimels 


