
 

 Besprekingsmateriaal:  God zorgt voor mij  

Voorbereiding: Lees het verhaal op https://www.ik-ben.nl/dominees/anne

Opening van de avond: Bekijk samen de video: Dominee Anne Lorein wordt blij van 

mensen, maar ook van bloemen:    

‘Bloemen in huis maken me gelijk vrolijk als ik de woonkamer binnenkom. Bloemen stellen 

mij ook gerust. Ze zijn kwetsbaar en tegelijk ontzettend mooi.  

Als God al zo goed voor die bloemen zorgt, dan kijkt Hij ook zeker om naar mij.’ 

IK BEN… BENIEUWD 

Wat doet het verhaal van Anne met jou? Welke elementen herken je? 

 

Bijbel: 

Lees [Mat. 6:24-34] 

24Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist 

toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon. 

25Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over 

je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet 

meer dan kleding? 26Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen 

voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? 27Wie 

van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el» aan zijn levensduur toevoegen? 28En wat 

maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze 

werken niet en weven niet. 29Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van 

hen. 30Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al 

met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? 31Vraag 

je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we 

ons kleden?” – 32dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat 

jullie dat alles nodig hebben. 33Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan 

zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. 34Maak je dus geen zorgen voor de dag van 

morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.  

 

https://www.ik-ben.nl/dominees/anne


  

 

Gespreksvragen: 

 

Heb ik vertrouwen in God en kan ik onbezorgd leven? Stel deze vragen aan 

jezelf en aan elkaar:  

 

 1. Geloof ik in God, ben ik bereid moedig voor mijn geloof uit te komen en er zelfs 

tegenstand voor te doorstaan?  

Of schaam ik me soms voor mijn geloof en zwijg ik er maar liefst over? Wat zijn jouw 

ervaringen?  

 

2. Vertrouw jij erop dat God voor je zorgt? En wat gebeurt er met je bij een 

tegenslag? 

 

3. In het verhaal van Anne, volgde ze de roeping om predikant te worden. Wat 

betekent het om Jezus te volgen volgens Mat. 16: 24, 25?  

Zijn er voor mij voorbeelden te bedenken in mijn leven waarop ik naar de stem van 

Jezus luisterde en hem volgde? 

 

4.  Waar ben jij God dankbaar voor? Deel grote en kleine voorbeelden met elkaar.  

 

Bid voor elkaar 

 

 Volg de IK BEN campagne op Instagram en Twitter voor nog meer 

inspirerende verhalen van dominees. En deel je eigen verhaal met de hashtag #ikbenkerk . 

Bijvoorbeeld je ervaringen na deze themabespreking! 

https://www.instagram.com/ik_ben_campagne/
https://twitter.com/ikben_campagne

