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Bidstond voor gewas en arbeid 

 

Broeders en zusters, we zijn hier samengekomen om de Here een zegen te vragen over 

het nieuwe seizoen van zaaien en oogsten en over het werk van onze handen. Maar 

voordat we in gebed deze dingen aan de Here gaan voorleggen, wil de Here ons bepalen 

bij wat echt gelukkig maakt. En dat is niet dat we rijk zijn aan aards bezit, maar dat we 

Hem vrezen. Daar zullen we straks ook van zingen met de woorden van Psalm 85 de 

verzen 1 en 3. Maar eerst zullen we de Here begroeten door onze afhankelijkheid van 

Hem te belijden om vervolgens te luisteren naar de woorden van vrede en genade 

waarmee Hij ons tegemoet treedt. En uit eerbied voor de Here zullen we hierbij gaan 

staan. 

 

1. Votum 

2. Zegengroet 

3. Lied : Psalm 85 : 1 en 3 

4. Gebed voor de opening van het Woord 

5. Schriftlezing : Mattheüs 6 : 19-34 

6. Lied : Psalm 111 : 3 en 6 

7. Tekst : Spreuken 15 : 16 

8. Geloofsbelijdenis Gezang 3 

9. Dankzegging en gebed 

10. Slotzang : Psalm 33 : 6 en 7  (dat de Here zegen geeft aan wie Hem vreest) 
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Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en 

klein, 

We zijn hier nu bij elkaar om te bidden. Om te bidden voor het nieuwe seizoen van 

zaaien en oogsten en om te bidden voor de arbeid voor onze handen of onze hoofden. 

Wat is daarbij in ons achterhoofd? Wat verlangen wij voor onszelf van God? De Here 

wijst ons in onze tekst wat goed voor ons is. Ja, wat van twee dingen het beste is: 

Beter is een weinig in de vreze des Heren, dan een grote schat en onrust daarbij. 

Je zou naar aanleiding van het tweede deel van deze tekst een video kunnen maken ter 

illustratie. Een dag uit het leven van zomaar een Nederlander. Om zeven uur haalt een 

wekker de hoofdpersoon uit dromenland. Uit hoe hij wakker wordt kun je zien, dat hij 

niet echt uitgerust en ontspannen is. Maar hij heeft geen keus. Het werk roept en de tijd 

is krap. Snel onder de douche, snel aankleden, snel ontbijten. Tenminste als hij zich 

daar nog tijd voor gunt. Snel in de auto stappen. En op de snelweg aansluiten in een 

langzaam voortkruipende file. Gelukkig heeft hij zijn telefoon bij zich, dan kan hij 

alsvast wat gesprekken voeren. Met een hoop ergernis in ons hart over de mensen die 

zich op de snelweg niet weten te gedragen en over het feit dat hij de auto weer nergens 

kwijt kon, stapt hij dan het kantoor binnen. Hij hebt zijn tas nog niet neergezet en de 

telefoon op het bureau rinkelt al. Met de telefoon vastgeklemd tegen zijn schouder zet 

hij computer aan. Al pratend loop hij door zijn elektronische post en als hij die hebt 

doorgewerkt, is hij aan de gewone post toe. Nog even de stukken doornemen voor de 

vergadering van straks. Maar dan wordt hij weer gestoord door de telefoon of door een 

collega. En zo vliegen hij door de dag om ’s avonds weer aan te schuiven in de file. Om 

eenmaal thuis uitgeblust op de prachtige leren bank te ploffen. Dan pakken hij de 

afstandbediening van de nieuwe tv, zoekt snel pagina 520 van teletekst op om te kijken 

hoe zijn aandelen het hebben gedaan. Nog snel even achter de computer om een ordertje 

te plaatsen en dan is het proberen wat tot rust te komen. Hopelijk komen de kinderen 

niet aan zijn hoofd zeuren. Heeft vrouwlief niet al te veel te vertellen. Want hij is moe, 

hij is leeg, hij is niet echt gelukkig. Terwijl hij in materieel opzicht toch alles hebben 

wat ons hartje begeert. Ik weet dat dit beeld wat overdreven is. Maar zit er ook niet een 

grote kern van waarheid in. Wie herkent er niet voor een deel zijn eigen leven is. De 

vraag dringt zich dan ook aan ons op: zijn we met al onze rijkdom en welvaart die we in 

de afgelopen jaren hebben opgebouwd nu wel iets gelukkiger geworden? Zitten we niet 
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met zijn allen zwaar in de onrust? De cijfers over de toegenomen stress in ons land 

spreken toch boekdelen? Opgebrand, overspannen, depressiviteit. We zijn er in het 

westen de laatste tientallen jaren wel rijker en rijker geworden. Maar is ons leven er 

beter op geworden? Nee, dus. En waarom niet? Omdat het geluk niet in geld en goed 

zit. Wisten we dat niet? Ja, dat weten we wel. Zeker wij weten dat heel goed. Want de 

Here, de God van het leven, die al eeuwen het leven op aarde volgt, Hij heeft het ons 

Zelf gezegd. 

Beter is een weinig in de vreze des Heren, dan een grote schat en onrust daarbij. 

Willen we gelukkig worden, willen we rust vinden, dan moeten we de woorden van de 

Here echt ter harte nemen. Beter is een weinig in de vreze des Heren, dan een grote 

schat en onrust daarbij. 

En nu moeten we het goed zien, broeders en zusters, er staat hier niet dat een grote schat 

hebben verkeerd is. Ook wordt hier het weinig hebben niet opgehemeld. Hier wordt niet 

de armoede verheerlijkt. De Bijbel predikt ons niet de armoede. Neem bijvoorbeeld Job 

en Abraham. Allebei waren ze zeer rijk. 

Maar beiden wisten ook dat hun geluk niet in dat bezit zat. Hun geluk was het leven met 

de Here. Deze mensen waren wijs. Want zij kenden de vreze des Heren. En kennen wij 

dat nog, broeders en zusters, jongens en meisjes? De vreze des Heren? Maar misschien 

is het goed dat ik eerst uitleg wat daar mee bedoeld wordt. 

Salomo, die het boek Spreuken geschreven heeft, wilde zijn lezers wijsheid bijbrengen. 

Echte wijsheid. Dat is dus wat anders als wat wij vandaan onder wetenschap verstaan. 

Wie wijs is, begrijpt het leven. Weet waar het op aankomt in het leven. Weet wat 

belangrijk is en niet. En als werkelijk wijs man, verankerd hij zijn wijsheid in zijn 

Schepper, de Here. De Here is zijn Maker. De Here bestuurt zijn leven. De Here heeft 

macht over alles. Je leven is in zijn handen. Als je dus van iemand afhankelijk bent voor 

je geluk en je welzijn, dan is het dus van Hem. Hij bepaalt wat er me ons gebeurt. Hij 

bepaalt of wij rijk zullen zijn of arm. Of we zullen slagen in ons werk of niet. Of we 

gezond zullen zijn of ziek. En het begin van wijsheid is dan ook ontzag te hebben voor 

de Here. 

Salomo zegt het zo in hoofdstuk 1 vers 7: de vreze des Heren is het begin der kennis. 

We hebben er ook over gezongen, Psalm 111 vers 6. Het begin van ware wijsheid is – 

zo leert ons Gods getuigenis – de Here als uw God te vrezen. Wij denken misschien bij 
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het woord vrede des Heren dat je altijd bang moet zijn voor de Here. Alsof het leven 

met de Here doordrenkt moet zijn angst. Zoals je dat soms hebt in gezinnen, waarin 

iedereen bang is voor bijvoorbeeld de vader, die snel geërgerd on onberekenbaar is. 

Zo’n angst is niet nodig bij de Here. Hij is niet opvliegend en onberekenbaar. De Here 

is als een liefdevol Vader. Maar Hij is daarbij wel een zeer oplettende Vader met een 

scherp oog voor wat wij verkeerd doen. En het is ook zo, dat Hij het slechte 

verafschuwt. Een gezonde ‘vreze des Heren’ wordt gekenmerkt door een zorgvuldige 

levenswijze. Een levenswijze waarin wij ons bij alles wat wij doen afvragen hoe onze 

Here daar tegenaan kijkt. 

Betekent dat dan dat wij krampachtig door het leven moeten gaan? Nee, helemaal niet. 

Als u ooit verliefd bent geweest en uw verliefdheid werd beantwoord, dan hebt u zich 

ongetwijfeld steeds afgevraagd hoe u het die ander naar de zin kon maken. Hebt u dat 

als een last ervaren? Werd het leven daardoor ondragelijk? Nee, helemaal niet. Het 

leven was een feest. Wat was je blij als de ogen van de ander dankbaar oplichten voor 

wat je had gedaan. Zelden is het leven zo’n feest als in zo’n periode. Het gaat vanzelf. 

Je doet niets liever dan die ander blij maken. Dan elkaar blij maken. Want het geluk van 

die ander is jouw geluk. 

Zo wil de Here ook dat wij met Hem leven. Oké, in de relatie met de Here is er niet de 

lichamelijke aantrekkingskracht. Maar de overeenkomsten zijn groter dan de 

verschillen. De Here wil dat wij gelukkig zijn en Hij wil dat wij doen wat Hij van ons 

vraagt. Dat is zijn vreugde. Omdat wat Hij van ons vraagt voor vrede zorgt. Voor vrede 

met Hem en met elkaar. Waarom we het leven met de Here toch niet altijd zo ervaren? 

Dat komt omdat we Gods liefde nog altijd veel te veel onderschatten. Veel te weinig 

oog hebben voor hoe Hij als een liefdevol Vader bezig is in ons leven. Niet zien dat het 

bij Hem wel zo werkt, dat Hij altijd doet wat het beste voor ons is. Waarom we dat niet 

zien? Omdat we een ander idee hebben van geluk als de Here. Omdat we ons geluk nog 

zo vaak zoeken waar geen blijvend geluk te vinden is. Omdat wij ons als zoveel mensen 

laten betoveren door wat de wereld ons als geluk presenteert. Geld, goed, seksualiteit in 

elke vorm waar je maar zin in hebt. 

En laten we niet zeggen dat het niet waar is. Wij zijn daar allemaal gevoelig voor. 

Anders had de Here Jezus ons niet de waarschuwing hoeven mee te geven uit Mattheüs 

6. Verzamelt u geen schatten op de aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en 
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waar dieven inbreken en stelen; maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot 

noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken en stelen. Want waar uw 

schat is, daar zal ook uw hart zijn. 

De Here Jezus laat ons hier dus zien dat wie schatten op de aarde verzamelt er niet aan 

ontkomt om in de onrust terecht te komen. Want de schatten op de aarde worden 

ontoonbaar door mot en roest. Denkt u bij dat laatste maar aan uw auto. Wat zijn we er 

trots op als we hem net hebben. Maar al heel snel is de pracht er van af. Het eerste 

deukje. De eerste kras. De eerste roestplekjes. En wat bij velen misschien nog wel 

belangrijker is. Bij al de nieuwe modellen die op de markt komen, begint hij er toch wat 

ouderwets uit te zien. Zo gaat het met onze schatten op de aarde. En als ze niet zo mode- 

en slijtagegevoelig zijn, dan is het gevaar van inbraak en diefstal altijd aanwezig. En 

wat zitten we dan in de onrust. 

Maar als onze schat in de hemel is. Als God onze rijkdom is. Het kostbaarste wat we 

hebben is. Dan hoeven we niet bang te zijn voor mot of roest. Voor dieven of inbrekers. 

Want de Here is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij is onveranderlijk en geen dief of 

inbreker zal Hem uit uw hart kunnen roven. Want dood noch leven, noch engelen noch 

machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch 

enig ander schepsel zal ons kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus 

Jezus, onze Here. 

Misschien zal iemand nu willen zeggen: maar als het zo staat, als bezit zo onbelangrijk 

zijn, wat doen wij hier dan vanavond in de kerk? Wat zullen wij nog bidden voor eten, 

drinken, kleding en een dak boven ons hoofd? Is dat dan nog nodig? Ja, zeker. 

We moeten bidden om eten en drinken. Maar niet omdat we daar ons geluk in zoeken. 

Maar omdat het ons geluk is voor de Here te leven en te werken. En hoe zullen we voor 

Hem leven en werken als wij geen krachten meer hebben, omdat het ons aan eten en 

drinken ontbreekt? Hoe zullen we bezig kunnen zijn voor de Here als we ons niet op 

straat kunnen vertonen, omdat we geen kleding hebben. Hoe zullen we Hem kunnen 

dienen als we geen bed hebben om tot rust te komen en noem het allemaal maar op. 

Maar eten en drinken, kleding en bezit hebben dan dus wel een andere betekenis voor 

ons. Ze zijn geen doel op zich. Maar ze zijn middel. Ons doel in niet rijk zijn aan bezit, 

maar rijk zijn in de Here en voor Hem leven. En als we dus de noodzakelijk middelen 

ontvangen is het ons genoeg. Want we geloven: 
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Beter is een weinig in de vreze des Heren, dan een grote schat en onrust daarbij 

Amen 


