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Tema: Die bekommernis beslommernis 

Teks: Mattheus 6:24-34 

 

Wat is die wortel van bekommernis/ angstigheid? 

Jesus gebruik in hierdie gedeelte wat ons gelees het drie keer die woorde- in tien verse: 

Moet julle nie bekommer nie. Hoekom? Want Hy weet dat ons ons bekommer. Oor so baie 

dinge- oor dinge wat ons glo ons beheer oor het en oor dinge wat ons dink buite ons beheer 

is. En as jy hierdie kind of man of vrou het wat oor niks bekommerd is  nie, dan is jy 

bekommerd oor hulle oor niks bekommerd is  nie! Jesus ken duidelik ons bang harte beter 

as wat ons onsself ken. 

Andy Stanley het bekommmernis en angstigheid, die engelse worry vir my baie raak 

verduidelik: Worry is a pre-occupation with the future. Dit is nie om oor die toekoms te 

dink nie- dit is om die toekoms te oor-dink- te veel daaraan te dink. En waar ons dinge oor-

dink, raak ons emosies betrokke sodat ek nie net sekere dinge soos angstigheid voel nie- ek 

oor-voel dit ook. My brein skep al hierdie scanario´s of moontlikhede van wat skeef of 

verkeerd kan loop en my emosies van angstigheid gaan agterna. En op die ou end gaan ons 

hele liggaam agterna. Jy staan elke oggend met stywe blaaie of hierdie seer nek op, want jy 

was in die nag bekommerd en angstig. Jy staan soggens naar of met maagpyn op, want jy is 

angstig en bekommerd.  Jy ly aan slapeloosheid, want jou brein kan nie afskakel nie. Te veel 

angstigheid en bekommernis slaan ons lam- dit steel ons energie en vermeerder ons 

angstigheid en bekommernis. Want jy het net nie die energie om die dinge te doen wat jy 

moet om jou angstigheid te verminder nie. Jy word dus vasgevang in hierdie bose kringloop.  

Tweedens is bekommernis ´n saak van geloof en vertroue. Jesus noem dissipels wie se 

lewens opgeneem word deur angstigheid en bekommernis kleingelowiges. Bekommernis en 

angstigheid se bloedkind, skryf iemand, is kleingeloof. Jy vertrou God met jou lewe hierdie 

klein bietjie, tot op ´n punt, maar van daar af is alles in wese maar in jou hande of jou 

verantwoordelikheid. As jy jouself elke dag angstig maak oor kos en klere en huisvesting, 

verwys Jesus daarna dat jy dan soos die heidene of ongelowiges is. Hulle is tog oor dieselfde 

dinge bekommerd. Een van die internet-preke wat ek oor hierdie gedeelte gelees het, se 

titel is heel gepas: The atheism of worry. 

Dis egter nie al nie. Iemand skryf: Worry is like prayer in reverse. Gebed maak jou 

bekommernisse kleiner. Om heeltyd angstig of bekommerd te wees maak jou 



bekommernisse meer.  Dis soos gebed wat omgedraai is. Dit maak iets wat kleiner of minder 

is meer deur my konstant daaroor te bekommer. Die mate van my bekommernis en 

angstigheid vra altyd hoeveel ek bereid is om God te vertrou- veral vir die toekoms waaroor 

ek geen beheer het nie. Ek dink party van ons dink dis eintlik goed en reg om oor alles 

bekommerd te wees. Ek doen dit want ek is hierdie verantwoordelike mens of omdat ek 

omgee. Daarom is ek angstig en bekommerd. Ek dink eerder dat ons diep binne glo dat as ek 

oor dinge bekommerd en angstig is, ek een of ander beheer of greep daarop het. Dis egter 

nie waar nie. Ons het nog nooit beheer oor die toekoms gehad nie. Nie eens van ons 

geboortedag af nie. 

Om angstig en bekommerd te wees, getuig derdens van ´n verdeelde hart. Dit het ons al in 

vers 24 gesien: Niemand kan vir twee base tegelyk werk nie. Julle kan nie God en Mammon 

dien nie. Mammon is hier die woord wat gebruik word vir ons goed, ons stuff. Jy kan nie 

God aanbid en die versameling van meer en meer goed nie.  Dan kan jy bid en stiltetyd hou 

en elke maand jou tiende gee, die regte godsdienstige goed doen, maar jou eerste lojaliteit 

of prioriteit is eintlik jou goed. Of jou kinders. Of jou loopbaan. Iets wat ook waar is van ons 

angs en bekommernis, is dat die dinge waaraan ons die meeste toegewyd is, ons die meeste 

bekommerd oor sal wees. Waaroor gaan jou drome en jou nagmerries? Dat jou geld gaan 

uitloop, dat jy iets simpel en onverantwoordelik gaan doen en mense vir jou gaan lag, dat 

jou kind of huweliksmaat iets gaan oorkom, of julle in die nag aangeval gaan word? Dalk hoe 

jy een of ander talent beoefen wat jy nooit iets van gemaak het nie- hou onvervulde drome 

en ideale jou wakker? 

Een aspek van angs en bekommernis wat by taamlik mense voorkom wat hiermee sukkel, 

is hierdie ding dat jy almal om jou se probleme internaliseer. Doodeenvoudig- ek maak 

ander mense se probleme myne. Ek eien hulle vir myself, asof hulle myne is. Ek wil nie ander 

mense help om hulle laste te dra nie, ek wil hulle self dra. Die verskil tussen die twee is 

belangrik. My vriendin se kanker, my kind se ongelukkige verhouding, selfs wat in die 

karakters op die sepies se lewens gebeur- dit kom sit op my en in my soos dodelike las wat 

ek moet dra. Ek voel siek omdat my vriendin siek is, ek voel depressief omdat my kind 

depressief is, ek voel bly omdat my man vandag bly en vol vreugde is. Ek leef eintlik my lewe 

deur ander mense, of wat met hulle gebeur of nie gebeur nie, bepaal my gemoed. 

Ek was ´n paar weke terug by ´n retreat gelei deur die skrywer en predikant oom Willem 

Nicol. Hy het my een belangrike ding geleer. Ons probleem is nie altyd dat ons verkeerde 

dinge bedink nie. Ons probleem is meestal dat ons te veel goed, ook baie onnodige goed 

bedink. Ons koppe en gedagtes is net te besig, en dit is waar baie van ons se angstigheid en 

bekommernis vandaan kom.  

 

Wat is Jesus se oplossing vir ons angstigheid en bekommernis? 



Jesus weet ons sal nie ophou om angstig en bekommerd te wees omdat Hy vir ons of ons vir 

onsself sê om op te hou om bekommerd te wees nie. Dis soos om vir iemand wat aan 

slaaploosheid lei, te sê om jouself aan die slaap te gaan kry. Ek glo Jesus gee drie oplossings 

vir ons wat oorval voel deur angs en bekommernis. 

Die eerste is dat bekommernis geen sin of verskil maak nie: 

Kyk wat Jesus sê in vers 27: Wie van julle kan deur hom te bekommer sy lewe met een 

enkele uur verleng? Ek dink baie van ons vermoed ons lewens is dalk hierdie paar ure of 

selfs paar jare korter omdat ons oor so baie dinge onnodig bekommerd was. Net ongeveer 

7% van die dinge waaroor ons bekommerd is gebeur. Die res gebeur nooit nie of ons het in 

elk geval nooit enige beheer daaroor gehad nie. Ek hoor een keer hoe Brennan Mannning as 

bejaarde man van 80 by een van sy aanbiedings bid: God if I could have my life over, I would 

have more real problems and less imagined ones. Dis hierdie imagined problems wat so baie 

van ons bekommernis opslurp. Eintlik wil Jesus ons kom herinner dat onnodige 

bekommernis geen sin maak nie. Hoor mooi: Jesus se lewenshouding is nie- don´t worry, be 

happy, nie. Don´t worry is nie vir hom gelyk aan don´t care nie. Doen wat jy kan doen, doen 

jou deel aan die dinge op jou pad is en aan wat vandag op jou tafel is, maar laat die toekoms 

oor aan die Here. Martin Luther, die ou kerkvader het dit verstaan. Sy bekende leuse was: 

Pray and let God worry. Verander jou bekommernisse in gebede. 

Onnodige angs en bekommernis maak geen verskil aan jou lewe nie of aan ander mense se 

lewens nie. Slegte nuus! Om oor jou kind se werk of huwelik te worry maak nie hulle werk of 

huwelik beter nie! Soos TV prediker Greg Laurie so raak verduidelik het: Worry does not 

lengthen your life, it does not improve the quality of your life, it just makes you miserable. 

En nie net vir jou wat jou onnodig bekommer oor dinge is nie, dit beinvloed ook die lewens 

van die mense om jou. Dis swaar om saam met iemand te leef wat altyd angstig en 

bekommerd is en wie se energie en lewenslus daardeur opgeslurp word. 

In der waarheid steel onnodige angs en bekommernis ons tyd en ons tyd is tog gelyk aan 

lewe. Onnodige angs en bekommernis steel dus my lewe. 

Die tweede is ons hemelse Vader weet wat ons nodig het: 

Hoekom begin Jesus met die beeld van die voëls van die hemel wat nie kos in skure 

bymekaarmaak nie, maar tog nie daaroor bekommerd is nie. Soos iemand geskryf het: Het jy 

al kraai met kommerplooie gesien? Dit val my altyd op dat die voëls soos kokketiele en 

pappegaaie wat ek al gesien het wat een of ander medikasie vir stres moes kry omdat hulle 

dinge gedoen het soos hulle eie vere uitgepluk het, nie in die veld was of wild was nie, maar 

in mense se huise was!  

Hoekom praat Jesus oor die lelies en blomme van die veld, hulle wat nie swoeg en sweet om 

hul klere reg te kry en worry of hulle klere in die mode is nie. En tog is hulle met groter sorg 

geklee as Salomo se duur klere in al hulle glorie. Agter die voëls van die hemel en die 



blomme van die veld is die sorg van die hemelse Vader. Jesus sê: Kyk na die voëls van die 

hemel, kyk na die blomme van die veld. Kyk! Fokus! Want te veel angs en bekommernis en 

stres versteur ons visie- dit laat ons op hierdie skewe manier of eensydige manier na die 

lewe en ons omstandighede kyk. Dit versteur ons perspektief op die lewe en ons eie lewe. 

Jesus herinner ons dat God se sorg net so is agter ons wat wel in skure bymekaar maak en 

altyd stres of dit wat in my skuur of bankrekening is genoeg sal wees. God se sorg is ook by 

my en jou wat so kan stres oor ons voorkoms of ons klerekas en of ons nog in die mode is 

met alles. Twee maatskappye het in Amerika navorsing gedoen oor die twee dinge waaroor 

Amerkaners die meeste oor stres en oor bekommerd is. Die een maatskappy se nommer 

een was voorkoms. Hoe lyk ek? Goed vir my ouderdom? In shape vir my ouderdom? En 

Jesus sê 2000 jaar gelede al: Moet jou nie bekommer oor jou liggaam en oor wat jy moet 

aantrek nie. Die ander maatskappy se nommer een was finansies- mense se persoonlike 

finansies en die Amerikaanse en wêreldekonomie. Gaan ek dit maak met my geld?  

Die oplossing vir my angs en bekommernis is nie dat net ek weet wat ek nodig het of my 

familie nodig het en hoe ver ons soms daarvan is nie. Die belangrikste is: Jou hemelse Vader 

weet. Vers 32: Julle hemelse Vader weet dat julle dit alles nodig het. Voor ek nog dit van 

Hom gevra het. Agter die voëls van die hemel en die blomme van die veld en jou en my lewe 

staan die Versorgende Vader. 

Die derde punt is leef een dag op ´n slag/ leef vir vandag: 

Die verlede is agter ons en die toekoms voor ons. Al wat ek en jy werklik het, is vandag en 

die hier en nou. Iemand het gepraat van the gift of the present moment. Geniet net dit wat 

ek nou doen, gee myself en my aandag volledig aan dit waarmee ek nou besig is of aan die 

persoon hier by my. As ek in die verlede leef en veral bly vertoef in die foute wat ek gemaak 

het of die slegte dinge wat my aangedoen is, is die verlede soos hierdie kettings wat my bind 

en terughou. Daarom skryf Paulus: Ek maak my los van wat agter is en strek my uit na dit 

wat voor is. As ek in die toekoms leef en in alles wat daarin kan of mag gebeur, het dit baie 

keer ook hierdie negatiewe invloed op hoe ek vandag in die hier en nou leef. Dis soos ek 

iewers gelees het: The result of worrying about the future is that you cripple yourself in the 

present. Want bekommernis oor môre en die toekoms steel jou lewenslus en jou energie. 

Dit kan jou selfs fisies op allerhande maniere siek maak. My en jou skouers is net breed 

genoeg gemaak vir vandag se las. Ek kan nie more se las ook dra en boonop gister s´n ook 

nie. Daarom het God aan ons die wonder van vergifnis en aanvaarding gegee sodat ons met 

gister kan klaar maak. 

Die grootste geheim is die vierde: Verander jou toewyding: 

Andy Stanley stel dit so: The solution to worry is to redirect your devotion. Jesus verduidelik 

dit so: "Beywer julle allereers vir die koninkryk van God en die wil van God en Hy sal julle 

ook al hierdie dinge gee." Die kos, klere en blyplek. Stel My agenda vir jou lewe en die 



wêreld eerste en stel jou eie agenda tweede. Jesus stel hierdie ruil voor: beywer jou eerste 

vir die koninkryk van God en die wil van God en ek sal my beywer vir al die hierdie dinge 

waaroor jy so worry en waaroor jy so begaan is. Gaan leef jy net vandag daar waar jy nou is 

gehoorsaam as My kind en tot My eer en Ek sal kommer oor môre neem en voorsien in wat 

jy nodig het. Dit klink maklik, maar dis nie so maklik nie. Want om hierdie ruil met die Here 

te maak, moet ons een van alle mense se diepste vrese in die oë kyk- die vrees om beheer te 

verloor of prys te gee. Ons bekommernis en angs oor die toekoms gee ons die irrasionele 

gedagte dat ons dan een of ander beheer daaroor het of houvas daarop het. Jesus kom 

vernietig ons vals sekuriteit. Gee die toekoms vir my wat wel daar kan sien en wel die 

beheer daaroor het en wat jou daar kan lei en dra. 

Die bergpredikasie leer ons om die koninkryk en Sy geregtigheid te gaan soek beteken om 

leeg, afhanklik soos bedelaars na God te kom en dan deur Hom gevul te word om sout en lig 

vir die wêreld te gaan wees, om genade te gaan bewys, vrede te maak, vyande te gaan 

liefhê, en vrygewig te gaan leef. Jy kan dit nie doen as jy konstant oor alles bekommerd en 

beangs is nie. Hoekom nie? Want angs en bekommernis wurg die lewe en die krag tot aksie 

uit jou uit, dit buig jou hier in jouself in en maak jou nutteloos vir die koninkryk. Jy gebruik al 

jou energie om net self te oorleef. Jy leef in wese selfsugtig. Ek dink aan die ou leerstelling 

uit die kategismus van die kerk dat ons lewens uit drie aspekte bestaan- sonde, verlossing 

en dankbaarheid. Ek is vasgevang in my sonde, waaruit net Jesus se bloed my kon verlos en 

omdat Hy my verlos gaan leef ek hierdie lewe van dankbaarheid oor wat Hy vir my gedoen 

het. Daar is een stukkie navorsing waarop ek hierdie afgelope week afgekom het: Brein-

deskundiges het bevind dat jou brein nie angstig en bekommerd en ook dankbaar op 

dieselfde tyd kan wees nie. Jy kan nie dankbaar wees en die dankbaarheidslewe gaan leef as 

jy konstant vasgevang is in jou bekommernisse en jou issues en jou angs oor wat in die 

toekoms verkeerd kan loop nie. 

Miskien hoor ons hier iets wat ons laat dink wat ons nou weer vir God en Sy koninkryk moet 

gaan doen. Klink soos nog iets om oor te stres of jou oor te bekommer. Die Bybel begin 

egter altyd by wat God vir jou gedoen het. Ek lees die afgelope week hierdie engelse 

prediker wat so mooi Mattheus 6 en die paastyd by mekaar uitgebring het: 

"It´s such grace! We spend our lives worrying about what we"ll eat and Jesus takes bread 

saying: ´I am the bread of life, broken to feed worriers like you.´ 

We spend our lives worrying about what we"ll drink and Jesus takes a cup saying: ´This is 

my blood poured out for anxious souls like you.´ 

We spend our lives worrying about what we"ll wear and on the cross Jesus is stripped, so 

that we might be clothed in His righteousness. 

Jesus wil nie met Mattheus 6 jou laste kom vermeerder nie, Hy wil dit kom aftel. Hy vra, leef 

vir my vandag, tot my eer en ek kom tel more en sy laste van jou af. Die een wat die kruis vir 



jou gedra het en die grafklip vir jou weggerol het, Hy is sterk genoeg om jou en jou môres te 

kan dra. Die voëls van die hemel het nie kommerplooie nie en die lelies van die veld het nie 

angs aanvalle nie. Ons Vader in die hemel sorg vir hulle. Is ons nie meer werd as hulle nie? 

Hy lyk my tel ons selfs bo die engele. Dis wat in Hebreërs 2: 16 in die Ou Afrikaanse vertaling 

staan: Want waarlik, Hy bekommer Hom nie oor die engele van die hemel nie, maar oor die 

geslag van Abraham bekommer Hy Hom. Ons is in die geloof die geslag of nageslag van 

Abraham. Hy sal die kommer dra sodat ek en jy vandag kan leef en kan werk… en kan rus in 

Sy genade en sorg. 

Amen 

 


