
   

 
 
Informatie 
 

Deze week leren we het eerste couplet van het lied 
‘Zoek eerst het koninkrijk van God’. De woorden uit 
dit couplet zijn terug te vinden in Mattheüs 6:33.  
(Voor wie verder wil lezen: couplet 2 is terug te 
vinden in Mattheüs 4:4 [verwijzing naar 
Deuteronomium 8:3] en couplet 3 in Mattheüs 7:7.) 
 
Het is een lied wat velen van ons waarschijnlijk als 
kind al hebben geleerd. Ook de tekst uit Mattheüs 
klinkt vast bekend in de oren. Misschien hebben 
sommigen de tekst wel meegekregen bij het afscheid 
van (zondags)school of bij het doen van Belijdenis. 
 
Mattheüs 6:33 is onderdeel van de Bergrede. Boven 
het gedeelte staat ‘Bezorgdheid’. We zouden dit stuk 
kunnen samenvatten met: Wees niet bezorgd, God 
zorgt!  
Jezus vraagt ons om niet bezorgd te zijn over eten, 
drinken of kleding, maar het koninkrijk van God te 
zoeken. Sowieso is het psychologisch gezien heel 
goed om je in tijden van onzekerheid ergens anders 
op te richten. En niet te blijven hangen in 
bezorgdheid. Om wat te gaan doen. Jezus vraagt ons 
echter niet om zomaar ‘iets’ te gaan doen. Hij vraagt 
ons om weg te kijken van onszelf en te kijken naar 
wat God wil en vraagt. En belooft. ‘En dit alles 
ontvangt u bovendien.’ Halleluja! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoek eerst het koninkrijk van God, 

en Zijn gerechtigheid. 

En dit alles ontvangt u bovendien. 

Hal-le-lu, hal-le-lu-ja. 

 

Refrein: 

Hal-le-lu-ja, hal-le-lu-ja, 

hal-le-lu-ja, hal-le-lu, hal-le-lu-ja, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips 

- Vertel de eerste keer kort iets over het lied. 

- Zing het lied één keer per dag met elkaar. 

- Begin bij het eerste couplet en afhankelijk van de 

leeftijd van je kind, kun je vervolgens verder 

gaan met het volgende couplet. 

- Laat merken dat je het fijn vindt om met elkaar 

te zingen. 

- Mocht je het lastig vinden om te zingen, zing dan 

mee met YouTube of www.psalmboek.nl. 

- Kan je kind nog niet praten, geef hem of haar 

dan een muziekinstrumentje om op die manier 

mee te doen.  

 

 

Meld je via de QR 

code direct aan voor 

de digitale versie 

 

 

https://hervormdandel.nl/liedvandeweek 

Lied van de week  

Weerklank 249:1 Zoek eerst het koninkrijk van God 

http://www.psalmboek.nl/

