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Kan een christen een zorgeloos leven leiden? 

 

Zorgeloos of zorgenloos ?  http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/946/ 
 
1- Wat leer je uit de volgende teksten over materiële zorgen? 

 
Mt 6:25 
Lk 12:22 
 
2 – Wat moeten we doen in plaats van ons zorgen maken? 

 
Mt 6:33 
Lk 10:41 
 
3- Welke andere zorgen kunnen ons bezighouden? 

 

2 Tm 2:4  
Mt 10: 19 - 20 
Mk 13:11 
Lk 12:11 - 12 
 

4 - Wat is het gevolg van de zorg van het leven? 

 
Mt 13:22 
Mk 4:19  
Lk 8:14  
Lk 21:34 
 
5 – Is een zorgeloos leven Bijbels en is dat wel mogelijk? 

 
1 Kor 7:32  
1 Pt 5:6 - 9 
Filippi 4:6 - 7  
 
6 - Kende de Heer Jezus een zorgeloos leven? 

 
Markus 4:37 - 41 
Lucas 8:23 - 25 
Zie ook het voorbeeld van Paulus in Hand 27:14-44. 
 
7 – Wat moeten we nastreven in plaats van zorg? 

 
Filippi 4:6 - 7 
Joh 14: 27  

8 – Wat betekent vrede? Zou de Heer Jezus in Joh 14:27 het woord 

shalom hebben gebruikt? 
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Mensen (vooral Joden) spreken elkaar vaak het woord SHALOM toe, maar 
wat betekent het eigenlijk en wat zeggen ze elkaar daarmee ! Shalom 
wordt vertaald met vrede. Het woord is afgeleid van het Hebreeuwse 
werkwoord sh-l-m (uitspraak: shalem) wat de volgende betekenissen 
heeft: compleet, vol, geheel, gaaf, gezond, heel, vervuld, onverdeeld zijn. 
De algemene grondbegrippen die dit werkwoord uitdrukt zijn: het bezitten 
van volheid, heelheid, vervulling, het komen tot een staat van 
vol/gaaf/geheel zijn, het bereiken van eenheid, het komen tot herstel in 
een bepaalde relatie. Deze basisbetekenissen kunnen tot uitdrukking 
komen bij de weergave van het woord shalom. Als afleiding van het 
voornoemde werkwoord sh-l-m kan shalom als volgt worden vertaald:  
 
vrede, welzijn, heelheid, volheid, volkomenheid, gezondheid, veiligheid, 
zekerheid, vastheid, compleet zijn, voorspoed, rust, behoud. 
 
9 –Hoe kunnen we die vrede ontvangen? 

 

Joh 16:33 
 
En die vrede wordt niet alleen af en toe gewenst, maar voortdurend, in elk 
opzicht: 
2 Thess 3:16 
 
Het evangelie wordt zelfs het evangelie van de vrede genoemd: 
Efeze 6:15 
 
10 - Wordt dit evangelie verkondigd?  

 
In het oude testament was de vrede afhankelijk van het vervullen van de 
voorwaarden van het oude verbond. Wij leven nu onder het nieuwe 
verbond. Christus is onze vrede. De straf was op Hem daardoor kunnen 
wij nu vrede hebben: 
Jesaja 53:5 
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7 aanwijzingen die je kunnen helpen naar een zorgeloos leven. 

 

1. Besef je dat bezorgd zijn verspilde energie is, ja zelfs tot een 
onvruchtbaar christenleven leidt – Lukas 12:25 Wie van u echter kan door 
bezorgd te zijn een el aan zijn lengte toevoegen? 26 Als u dan zelfs het 
geringste niet kunt, wat bent u voor het overige bezorgd? 
 

2. Beperk je aandacht eerst eens op de moeilijkheden van vandaag en 

niet op die van daarna - Mt 6:34 Weest dan niet bezorgd voor morgen; 
want morgen zal voor zichzelf bezorgd zijn; voor elke dag is zijn eigen 
kwaad genoeg. 
 

3. Bidt, smeek en dank - Filippi 4:6 Weest in niets bezorgd, maar laat 

in alles, door gebed en smeking met dankzegging, uw verlangens bekend 
worden bij God. Breng je bezorgdheid bij de Heer – 1 Pt 5: 7 terwijl u al 
uw bezorgdheid op Hem werpt, want Hij zorgt voor u. 
 

4. Lees of luister naar Gods woord, spreek de teksten uit die over 
zorgeloosheid gaan, bijvoorbeeld - Lk 10:41 … je maakt je bezorgd en 
druk over veel dingen, 42 maar één ding is nodig (zitten aan de voeten 
van de Heer en luisteren naar Zijn woord). 
 

5. Geloof, vertrouw erop dat de Heer Jezus je vrede/shalom geeft 

(geloof is uit het horen – van Gods woord. Zeg de volgende tekst of een 
andere daarom op, als zorgen je bezighouden.). - Joh 14: 27 Vrede laat Ik 
u, mijn vrede geef Ik u; ... Laat uw hart niet ontroerd en niet bang 
worden. 
 

6. Vertrouw op de leiding van de Heilige Geest - Lk 12:11 … weest niet 
bezorgd hoe of wat u antwoorden of wat u zeggen moet; 12 want de 
Heilige Geest zal u op dat ogenblik leren wat u behoort te zeggen. 
 

7. Richt je gedachten en woorden op de dingen van God - Mt 6:33 Zoekt 
echter eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al deze 
dingen zullen u erbij gegeven worden. Lk 10:41 … je maakt je bezorgd en 
druk over veel dingen, 42 maar één ding is nodig; want Maria heeft het 
goede deel gekozen…. (aan de voeten van de Heer naar Hem luisteren.)  
 


