
                                         Mattheus 6:33 
“Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid,  
  en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.” 
 
Gods rijk 
1 de voorgang 
2 de voortgang 
 
 Gemeente, 
 Het zou zomaar kunnen, dat je aan het begin van 2012 bezorgd 
bent. Dat daar ook alle aanleiding voor lijkt te zijn. Dat je je zoveel dingen 
af kunt vragen. Wat zullen we meemaken met onze kinderen, hoe zal het 
gaan met onze gezondheid, met onze werkgelegenheid, ons bedrijf? Hoe 
zal het aflopen met mijn schooljaar, opleiding, verkering? Het zou zomaar 
kunnen dat die vragen zoveel beslag op je leggen, die onzekerheid, dat je 
bezorgd bent. Bezorgd dat is: ermee bezig blijven, er komt geen eind aan, 
heel de dag niet, en als je ermee stopt dan gaat het in je hoofd nog verder 
dg en nacht, je kunt het niet loslaten. Dat is bezorgd zijn. En dat is ook: 
denken en leven alsof het van jou afhangt. Van wat jij kunt bedenken en 
eraan kunt doen. Van hoe jij het bekijken kunt. Alsof dat de hoogste 
wijsheid is. En doen alsof God niet bestaat of geen invloed heeft. Dat is 
bezorgd zijn. En dan laten de gevolgen zich raden: je geestelijk leven 
verstikt, het bezig zijn met de eeuwige dingen wordt de keel 
dichtgeknepen en wordt minder en minder. Dat gebeurt als je zo bezorgd 
bent over wat je missen moet, of als je zo bezet bent met wat je hebben 
mag. Wie kan zeggen dat dat geen gevaar zal zijn in 2012?  
 
1 de voorrang 
 De Heere Jezus heeft vanmorgen de beste raad voor ons is die er is, 
de beste remedie, het best medicijn tegen bezorgheid over wat onzeker 
lijkt en bezetheid over wat zeker lijkt: zoekt eerst het Koninkrijk van God 
en Zijn gerechtigheid. Dat moet wel iets heel moois zijn, als je het 
Mattheus Evangelie doorneemt over het Koninkrijk van God, het 
Koninkrijk der hemelen. De Heere Jezus heeft daar in gelijkenissen vaak 
over gesproken. En dan zei Hij: waarmee zal Ik het Koninkrijk der 
hemelen vergelijken?” En wat zei Hij dan? Het is gelijk een zeker koning 
die zijn zoon een bruiloft bereid had. (Matth 22). Een bruiloft. Dat is toch 
iets heel moois. Dat is een dag van vreugde. Van ontmoeting en maaltijd. 
Het Koninkrijk Gods is een rijk van vreugde. Vreugde in God, in Zijn heil 
en genade, in Zijn werken. Van ontmoeting met de Heere. In Zijn Woord, 
Zijn dienst, aan Zijn tafel. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het 
avondmaal van de bruiloft van het Lam. Een bruiloft. Eén ding is jammer 
kun je denken: een bruiloft duurt maar één dag. Maar het Koninkrijk is een 
eeuwig Koninkrijk. Komt geen einde aan. Daarom vergelijkt Jezus het 
Koninkrijk op andere plaatsen met een parel van grote waarde, een schat  
 
 
 
 
 



 
 
 
in de akker. Zo iets geweldigs. Zo rijk, zo kostbaar. Meer waard dan al het 
andere van de aarde. Die ene parel, die ene schat is meer waard dan 
duizend andere pareltjes of stenen in de grond. Gods rijk is meer waard 
dan duizend andere mooie dingen en gebeurtenissen. En er zijn mooie 
dingen en goede gaven: je werk, je ontspanning, je huis, je vriendengroep, 
je man, je vrouw, je kinderen. Maar het geeft niet dat geluk dat Gods 
Koninkrijk geeft. En gezondheid is de grootste schat. Maar zelfs die geeft 
niet dat geluk dat Gods rijk je geeft. En al die andere dingen, ook je 
gezondheid, zijn zo kwetsbaar. Vandaag heb of ben je het, morgen staat 
alles op zijn kop. Als je eerlijk bent, gemaakt bent, ben je buiten het 
Koninkrijk van God diep ongelukkig. Want sta je erbuiten. Buiten dat 
zielsgeluk, buiten dat eeuwige en blijvende goed. Maar blijft je hart 
onverzoend en ongelukkig. En ben je eeuwig verloren en buiten.  
 Dus nog belangrijker dan al die andere dingen is de vraag: hoor je 
bij Gods Koninkrijk? Ben je er een burger van? Ja, die andere dingen 
geven ook vragen, hele indringende: zal ik iemand vinden om tot een 
huwelijk te komen? Zal ik mijn werk kunnen behouden? Zal ik gezond 
worden, beter worden? Maar nog belangrijker dan al die vragen is de 
vraag: ben ik burger van Gods Koninkrijk? Die vraag dringt zich  aan ons 
op ook vandaag. Ben ik, zijn we, burger van Gods rijk?  
 Daar heeft Jezus wel wat over gezegd. De Bergrede, die hoofdstuk 
5 begonnen is, kun je de grondwet van het Koninkrijk noemen. En daarin 
is Jezus begonnen met te zeggen wie er burgers zijn van Zijn rijk. Dat zijn 
armen van geest, treurenden, zachtmoedigen, hongerigen en dorstigen naar 
de gerechtigheid, barmhartigen, reinen van hart, vreedzamen, die vervolgd 
worden omwille van de gerechtigheid. Die zijn het, zo zijn de burgers van 
zijn rijk. Die trekken hebben ze. Ze hebben antenne voor Gods eer 
gekregen. Gekregen ja, want niemand komt zo ter wereld. Niemand is van 
nature zo. Integendeel. Dan zijn we rijk in onszelf, genoeglijk in de zonde, 
onrein van hart, ontlopers van vervolging, vasthouders aan eigen zin en 
wil.  
 Weet u wat Jezus ook gezegd heeft? Dat dat Koninkrijk van God 
een poort heeft. De poort van vergeving. Vergeving dankzij Jezus’ lijden 
en sterven. Dankzij Jezus’gehoorzaamheid en gerechtigheid. Vergeving in 
Zijn dierbaar bloed. En die poort is er ook nu. Een poort waar zondaren 
mogen aankloppen, goddelozen, onreinen, liefhebbers van het  
kwaad. Zondaren beladen met schuld. Kom tot die poort van vergeving.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
En in die poort geeft Christus een nieuw hart en een nieuwe geest. Door 
die poort van vergeving heen geeft Hij zachtmoedigheid, dorst naar de 
gerechtigheid, reinheid van hart. Gerechtigheid. Door vergeving vernieuwt 
Hij harten en maakt Hij onderdaan van Zijn rijk. Vanmorgen staat die 
poort open. Elke dag, elke kerkdienst staat die poort open. Kom binnen 
door de poort van vergeving. En je bent burger van Zijn rijk. Dragend de 
trekken van de burgers van dat rijk. Dat is de gerechtigheid.  
 Maar wie eraan voorbij gaat, wie er langsloopt en vandaan blijft, 
die blijft buiten. Nu, en eeuwig.   
 
 Zoekt eerst het Koninkrijk van God. Laat dat in 2012 het devies 
zijn. Zoeken de ingang in dat rijk. Christus zoeken. In Zijn woord en 
dienst. In gebed en smeking. En het leven in gerechtigheid zoeken, dat dat 
leven sterker wordt, heiliger, God gerichter. Christus zoeken. In Zijn 
woord en dienst, in omgang met Hem en gebed. Zoekt eerst! Dat woordje 
eerst geeft om te beginnen geestelijk aan dat dat het belangrijkste is. Want 
baat een mens zo hij de wereld wint, maar lijdt schade aan zijn ziel. Wat 
baat het je als je alle zorgen het hoofd weet te bieden, maar de zorg voor je 
ziel vergeet? Wat voor nut heeft je leven als je lang en gelukkig geleefd 
hebt, maar niemand voor Gods rijk gewonnen hebt? Wat voor nut heeft je 
leven als je gericht was op bezit, geluk, eer en carriere, maar niet op Gods 
eer?  
 Zoekt eerst. Dat is ten tweede ook iets van intensiteit. Zoeken. Als 
je echt iets zoekt, moeten ze niet over anders aan je hoofd komen zeuren. 
Als je echt je autosleuteltjes kwijt bent, of je id kaart, of je blackberry en 
je bent aan het zoeken, dan moeten ze niet aan komen zetten met een 
vraag over waar je de krant gelaten hebt en of je even af wilt drogen. Want 
dat zijn dan maar onbenulligheden, en daar heb je dan geen oren naar: je 
bent aan het zoeken. En dat moet nou eerst gebeuren. Zo zoeken in de 
Bijbel, in de kerk, in je gebed. En dan geen andere dingen aan je hoofd 
hebben of je hoofd. Geconcentreerd Bijbel lezen en in de kerk zitten. Eén 
en al aandacht en aan niks anders denken. Daarom ook uitgerust en helder 
van geest. Dat is zoeken.   
 Zoekt eerst het koninkrijk van God. Dat is dan ook ten derde heel 
letterlijk. Eerst, dus aan het begin van de dag. Eerst Gods rijk zoeken en 
Zijn gerechtigheid. Christus zoeken en ontmoeten. Dat ik mag weten in 
Zijn rijk te zijn en omgang met Hem te hebben om vandaag in gerechtig-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
heid. Zoekt eerst, aan het begin van de dag. Kom er een kwartiertje eerder 
voor je bed uit. Je met toch eerst tanken voor je kunt gaan rijden? Je moet 
toch eerst medicijnen innemen voor je beter kunt worden? Je met toch 
eerst eten voor je krachten krijgt? Je moet toch eerst Christus zoeken voor 
je naar Zijn wil kunt leven die dag?  
 Maar niet alleen aan het begin van de dag, ook aan het begin van 
de week. De zondag. Eerst Gods rijk en gerechtigheid zoeken. En wat 
belangrijk om dan echt te zoeken. Ingespannen, uitgerust, geconcentreerd.  
Je hebt er de hele voorafgaande week op afgestemd, zaterdagavond 
rekening mee gehouden: morgen eerst Gods rijk zoeken. Dan geen andere 
dingen aan mijn hoofd hebben, geen malend hoofd om dingen te 
verwerken. Daar nemen we doordeweeks en zaterdagavond tijd voor, voor 
die dingen. Zodat zondagmorgen ons hoofd, onze gedachten helder zijn en 
openstaan voor de HEERE en Zijn dienst.  
 Maar niet alleen het begin van de dag, het begin van de week, ook 
het begin van je leven. Zoek de HEERE, Zijn rijk en gerechtigheid in je 
jonge jaren. Dan heb je doorgaans, al klinkt dat misschien vreemd voor je, 
nog de minste zorgen en verantwoordelijkheden. Een heleboel dingen 
worden nog voor je verzorgd, door je ouders hoop ik. Dan is het boompje 
nog jong en niet zo vast verworteld in slechte gewoontes en patronen. Dan 
kun je nog een leven besteden in Zijn dienst en tot Zijn eer. Hoe langer je 
wacht, hoe drukker je het krijgt en hoe meer andere verantwoordelijkhe- 
den, hoe dieper vast in zondige gewoontes, hoe meer tijd die je nooit meer 
over kunt doen aan God onttrokken. 
 De Heere Jezus kijkt ons aan en zegt: Voor uw bestwil zeg Ik 
u:”Zoekt eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid.”  Hij zegt 
dus niet: zoekt ook het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid. Zoekt 
dat ook. Erbij. Je hebt het druk op een dag, in een week, maar voorzover 
het kan en uitkomt ben je ook bezig met het zoeken van Zijn rijk. Je hebt 
je dagprogramma en als je ’s avonds nog wat fut en tijd voor hebt, zoek je 
Zijn rijk nog. Je hebt je weekprogramma en dat is dat best druk en vol, 
maar dat moet, en zo goed en zo kwaad als het gaat doe je er de 
kerkdiensten nog bij op zondag. Je hebt je leven en je wil daar eerst iets 
moois van maken en van genieten, maar je wilt ook wel dat het goed 
afloopt met je dus je zult ook nog wel een keer Godsrijk gaan zoeken. 
Maar: niet snijden in je dag, je week, je leefpatroon. Dan zoek je Gods rijk 
niet eerst, maar ook. Dan ben je als dat hondje aan het water. Dat hondje  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
dat een bot in zijn mond had. En stond aan de waterkant. En toen zag hij in 
het heldere water nog een bot. En hij dacht: dat wil ook wel hebben. En 
toen dacht hij, net voor hij wegliep, weet je wat, ik probeer dat bot ook 
nog te pakken. En hij deed zijn mond open en zijn eigen bot viel eruit en 
dat bot in het water bleek er niet te zijn. Wie ook het Koninkrijk van God 
zoekt, die raakt kwijt wat hij had en gezocht had en dat rijk blijkt voor 
hem een illusie te zijn. 
 Zoekt eerst! Dat raakt aan de tekst bij opening winterwerk: koopt 
de tijd uit. Als een koord naar ons toegeworpen. Om aan te grijpen: Heere, 
trek me naar U toe. Trek me aan dat koord tot u opdat ik werkelijk eerst 
Uw rijk zal zoeken en de gerechtigheid in mijn leven.  
  
2 de voortgang 
 Zoekt eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid. Dat mag 
je ook breder opvatten. Zoekt eerst de belangen van het Koninkrijk van 
God. Want de Heere Jezus heeft nog meer gezegd over het Koninkrijk van 
God. Dat Koninkrijk is hier op aarde al, maar wel in een bedekte, 
vermengde, bestreden gestalte. Denk aan de gelijkenissen van het onkruid 
tussen de tarwe, van het zaad in de akker, van het kleine mosterdzaadje en 
het zuurdesem. Dat rijk is hier en nu niet helemaal helder aan te wijzen. 
Het staat onder druk. Het lijkt er soms te zijn en dan blijkt het later toch 
niet zo te zijn. Het wordt steeds meer duidelijk in die gelijkenissen: het 
Koninkrijk zal eens zuiver en volmaakt zijn. Dan zal Gods heerschappij in 
Christus voluit gelden en zichtbaar worden. Dat zal zijn na Jezus’ 
wederkomst, op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daar zal God alles 
en in allen zijn. Maar hier en nu blijft het een aangevochten Koninkrijk. 
Omdat dat andere rijk er ook is en invloed uitoefent: het rijk van de vorst 
der duisternis. Het rijk van de satan.  
 De belangen van Uw rijk en Uw gerechtigheid in mijn huis, mijn 
gezin, op mijn werk en in mijn vriendengroep, in de gemeente en in de 
kerk, in heel de samenleving. Dat ons leven, huwelijksleven, in 2012 van 
nut mag zijn voor Gods rijk. Dat Gods rijk daar terrein mag winnen, de 
gerechtigheid van Zijn geboden en inzettingen mag toenemen.  
 Zoek dat eerst: wees beschikbaar voor je kinderen om ze op te 
voeden. Zorg voor een sfeer in huis waar de Heilige Geest wil wonen en 
werken. Zorg voor dagboekjes voor je kinderen aan het begin van het jaar. 
Wees waakzaam over de media en het gebruik en misbruik daarvan in 
huis.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 In je vriendengroep en op je werk: probeer de belangen van Gods 
rijk te bevorderen. Goede invloed uit te oefenen op anderen. Wat te 
zeggen van taalgebruik en vloeken, of van posters aan de muur. Trek aan 
de rem als het gaat om drank, uitgaan, cafébezoek.  
 In de gemeente, wees beschikbaar voor een taak. Heb gebed voor 
de gemeente en voor Gods Kerk. In de maatschappij, wees bereid om eens 
te collecteren, om iets in de politiek te doen, in een bestuur. Sta de 
belangen van Gods rijk voor, opdat Zijn gerechtigheid gestalte krijgt. 
Trouw zijn in het geven van hulp aan hulpbehoevenden, in het bidden in 
de binnenkamer voor Gods Naam en rijk, trouw zijn in het vasten om de 
HEERE te ernstiger te kunnen en te mogen zoeken. Dat is de uitwerking 
van Zijn gerechtigheid. Zijn gebod gaat boven alles.  
 
 Zoekt eerst! Je eerste, je beste tijd, geld, energie. Dat botst wel 
eens met je wens om geld te verdienen in je vrije tijd, om steeds lekker 
leuke dingen te doen. Bepaal maar eerst, vul eerst maar in: wat doen we 
dit jaar voor de gemeente, in Gods koninkrijk. Wat geven we aan de kerk, 
aan de zending, aan goede doelen. Dat is ook iets van: die achter Mij wil 
kome die verloochene zichzelf: die zegt ‘nee’, tegen iets wat je heel leuk 
vind, en wat op zich geoorloofd kan zijn, en toch:’nee’. Kunnen we iets 
leuks laten schieten om een taak in de gemeente te doen?  
 Het mag toch niet zo zijn, dat Gods rijk en de belangen daarvan het 
moeten doen met de restjes die we nog over hebben? We hebben onze tijd, 
ons geld, onze avonden, en we kijken eerst wat wij leuk vinden en wat wij 
nodig denken te hebben en wat er dan nog overblijft aan geld en tijd dat 
mag Gods rijk hebben en willen we aan Zijn rijk geven. Maar niet ten 
koste van iets wat wij leuk vinden en wat wij willen hebben. De 
afgekloven restjes zijn voor Zijn rijk. Kan daar zegen op rusten? Zou daar 
Gods gunst over kunnen zijn? 
 Als je dan toch ziet wat de Heere Jezus heeft gegeven. Hoe Hij 
eerst heeft gezocht en bovenal Gods rijk te funderen. Hoe Hij daar Zijn 
leven voor heeft gegeven. Alles aan heeft opgeofferd. Zichzelf, helemaal. 
Het mocht Hem Zijn leven, Zijn bloed kosten. Hoe liggen dan de 
verhoudingen? Hoe is dan ons leven te verantwoorden? En is het niet 
bovenal zo dat wij dan ons zoeken mogen geven in Zijn doorboorde 
handen. Heere Jezus, wilt U het gebruiken? Vijf broden en twee vissen 
maar, maar laat het in Uw handen mogen zijn tot zegen. Dat Uw rijk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
komen zal. In aantal en gerechtigheid zal toenemen. Wij leggen het in Uw 
doorboorde handen. 
 
 Zoekt eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid en al 
deze dingen zullen u toegeworpen worden. En al deze dingen zullen u 
toegeworpen worden. Toegeworpen, dat klinkt een beetje klakkeloos. 
Zomaar in het wilde weg. Zo lijkt het wel eens voor het blote oog. God 
strooit wat rond en hardste schreeuwer en de brutaalste mens die haalt het 
meeste naar zich toe. Dat is natuurlijk niet bedoeld. Het ziet eerder op het 
overvloedige. God heeft zo’n overvloed, alles is van Hem, Hij kan zoveel 
geven als Hij maar wil. Letterlijk vertaald: toegevoegd. Erbij gedaan. Dat 
geeft de orde aan: Gods rijk en Zijn gerechtigheid zijn het belangrijkste, 
alle andere dingen komen erbij. Maar het geeft ook aan: God voegt die 
erbij. Op zo’n manier tijd en maat dat ze erbij passen. Passend bij het 
zoeken van Zijn rijk en gerechtigheid. Zoals je dat doet met het 
bruidsboeket. Dan krijg je een stukje stof van de bruidsjurk mee, en daar 
zoek je dan het bruidsboeket bij. Zo, dat de bruidsjurk nog beter tot zijn 
recht komt. Dat is: erbij voegen. Met beleid. Zodat het nog beter tot zijn 
recht komt. Zo voegt God alle dingen van het leven eraan toe, zó dat het 
zoeken van Zijn rijk en gerechtigheid nog beter tot Zijn recht komt in je 
leven.  
 Want hoe zal Hij die zelfs Zijn eniggeboren Zoon niet gespaard 
heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven hoe zal Hij ons met 
Hem niet alle dingen schenken? Door Hem gekocht met het bloed van Zijn 
Zoon, zal en kan Hij toch niet slecht voor je zorgen? Zal Hij toch Zijn doel 
bereiken: dat ik tot Gods eer zal leven. Daarvoor stierf de Zoon voor mij. 
Dat kan en zal de Vader toch niet tegenwerken en blokkeren?  De Vader 
zal en kan toch niet tegen de Zoon inwerken? Als je kind, zoon iets heeft 
gekocht, na heel lang sparen en werken, zul je dan als vader niet 
voorzichtig daarmee omgaan.  Als de Zoon Zijn Kerk zo duur gekocht 
heeft met Zijn bloed, zal de Vader dan niet heel zorgvuldig met haar 
omgaan?  
 Dat kan betekenen dat de Heere soms niet geeft wat je Hem vroeg 
of waar je voor gewerkt en gezwoegd hebt. Die andere baan, meer kracht 
in je gestel, dat mooiere huis. Dat de HEERE het niet gaf, omdat Hij wist: 
als Ik dat eraan toevoeg, dan gaan ze daar zo in op, dan komt het zoeken 
van Mij en van Mijn rijk onder druk te staan, dan gaat dat eronder lijden. 
Maar Hij voegt alle dingen er zo aan toe dat het ten goede is. Dan denk ik 
aan de belijdenissen van onze kerk over Gods voorzienigheid. Dat de God, 
die hemel en aarde en alles geschapen heeft om Christus wil mijn God en 
mijn Vader is, Die mij van alle nooddruft voorziet en alle kwaad ten beste 
keert zodat alle dingen zullen meewerken ten goede. Zodat alle dingen 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
zullen meewerken ten goede. Om Hem en Zijn rijk en gerechtigheid te 
zoeken. 
 Dat zal Hij doen, alle dingen zullen u toegevoegd worden. Dat wil 
vertrouwen geven. Vertrouwen om in nood deze verwachting van Hem te 
hebben en te houden. Al denk je zelf: dit gaat verkeerd, dit komt niet goed. 
Met ons werk, onze financiën, onze gezondheid. Of je denkt hoe met het 
goedkomen? Rechtsom zie ik het niet, links om niet, en hoe dan wel? 
In nood: vertrouw en hoop op Hem. Het is om Zijn rijk en gerechtigheid in 
je leven te bevorderen. 
 En in voorspoed: wil het dankbaarheid geven. Dankbaarheid dat 
Hij het geeft, eraan toevoegt opdat je temeer Hem en Zijn rijk zult zoeken 
en dienen. Al denk je zelf zo makkelijk: o dat is toch normaal, dat hoort er 
toch bij, dat was ik gisteren ook al, gezond en werk en huis te hebben, dat 
is zo gewoon. Je denkt er niet eens meer bij na dat je het allemaal hebt. In 
voorspoed: dankbaarheid jegens Hem. Zo doet de HEERE dat: met het 
oog wat goed is voor Zijn rijk en gerechtigheid in je leven voegt Hij alles 
toe. Het zal u toegevoegd worden. Op deze wijze en met dit doel.   
 Augustinus zegt ergens: vertrouw het verleden toe aan Gods 
barmhartigheid, het heden aan Zijn liefde, de toekomst aan Zijn 
voorzienigheid. En dat verstikt je bezorgdheid. Dan mag je en moet je 
doen en nadenken zo goed als je kunt en dan mag je het aan Hem 
overlaten. 
   In dat vertrouwen mag je bezig zijn met al deze dingen. Zoals die 
schoenmaker die Luther sprak  en toen Luther vroeg wat hij deed zei hij: 
ik ben op reis naar de hemel en onderweg repareer ik schoenen. Ik ben op 
reis naar de hemel en onderweg werk in het ziekenhuis en de metaal. Maar 
ik ben op reis naar Zijn Koninkrijk. Onderweg geoefend en gelouterd, 
gerijpt en toebereid. Om eens eeuwig Zijn rijk en gerechtigheid te 
aanschouwen.                               Amen  
 
             
   


