
 

Mattheüs 6:19-34 
 
Benodigdheden voor deze bijeenkomst  

• Voor elke jongere een Bijbel en een Handreiking 

• Een leidingdeel voor jezelf als leidinggevende 

• Apparatuur om het filmpje over ‘Koninkrijk’ op www.abcvanhetgeloof.nl te bekijken 

(alternatieve startopdracht)  

• Papier en potloden voor de bijbelstudiemethode ‘wat zie je?’ (vraag 1) 

• Papier en potloden voor het maken van een gedicht (vraag 7)  

 

Opening  

• Te lezen bijbelgedeelte: 

✓ Mattheüs 6:19-34 

✓ Kolossenzen 3:1-15 

• Suggesties om te zingen:  

✓ Psalm 49 

✓ Psalm 37:2 en 3 

✓ Psalm 116:1 

✓ Psalm 27:7 

✓ Zoekt eerst het koninkrijk 

✓ Eens was ik een vreemd’ling 

✓ Wie maar de goede God laat zorgen  

✓ ‘k Stel mijn vertrouwen  

• Dankpunten:  

✓ Dank God voor Zijn Vaderlijke zorg.  

✓ Dank de Heere voor alle dagelijkse zegeningen.  

• Gebedspunten: 

✓ Vraag om gerichtheid op de Schat in de hemel.  

✓ Bid voor mensen die elke dag in zorg leven over dagelijks onderhoud.  

 

Doelstelling  

• De jongeren kunnen aan het eind van de bijeenkomst de volgende kernvraag 

beantwoorden:  

Wat zijn schatten in de hemel en hoe kom je eraan?   

• De jongeren denken naar aanleiding van het besproken bijbelgedeelte na over niet 

bezorgd zijn en op God vertrouwen.  

 

 

http://www.abcvanhetgeloof.nl/


 

Alternatieve (start)opdracht 

Bekijk het filmpje over ‘Koninkrijk’ op www.abcvanhetgeloof.nl.  

Begin met het bespreken van de twee gedichten (p.29).  

Begin met de casus (vraag 11).  

 

Achtergrondinformatie bij Mattheüs 6:19-34  

Vers 19  De Heere Jezus vertelt in dit vers de reden waarom we aardse goederen niet 

tot onze schat moeten maken. Ze zijn niet van blijvende waarde en aan bederf onderworpen. 

Motten zijn een soort vlindertjes die gaten in kleding vreten. Roest tast (kostbaar) metaal aan 

en bovendien kunnen al onze aardse bezittingen door dieven gestolen worden. Het bezit van 

aardse eigendommen wordt niet verboden, maar wel geldt dat de houding van een mens ten 

opzichte van zijn bezit bepalend is.  

Vers 20-21  We moeten hemelse schatten vergaderen die onvergankelijk zijn. Door het 

geloof in de Heere Jezus, en daaruit voortkomend een godzalige levenswandel, rijk aan goede 

werken, ontvangen we de hemelse schat van het eeuwige leven. Datgene waar ons hart naar 

uitgaat, maakt duidelijk waar onze schat ligt. Zijn we hemelsgezind of aardsgezind? Andersom 

geldt het echter ook: Als onze schat in de hemel is, zal de hemel onze eeuwige bestemming 

zijn. Maar als we enkel aardse schatten vergaderd hebben, zal onze ziel samen met die 

schatten verloren gaan.  

Vers 22-23  Omdat het oog het licht opvangt, kun je het vergelijken met de lamp van het 

lichaam. Daarmee wordt ons verstand, hart, wil bedoeld. Als dat één-voudig is, op één zaak 

gericht, namelijk op Gods Koninkrijk, zal de mens bij dat licht de goede weg gaan. Maar als dit 

(figuurlijke) oog al verduisterd is en in plaats van gericht te zijn op Gods Koninkrijk, enkel 

aardse schatten najaagt, hoe zal een mens dan nog licht ontvangen om de goede weg te 

gaan?  

Vers 24  Niemand kan twee heren dienen. Uiteindelijk is er maar één echt de baas. Zo 

is het onmogelijk om aan geld en aardse bezittingen (de Mammon) vast te zitten en 

tegelijkertijd God tot je Koning te hebben. Niet het feit dat je rijk bent, is verkeerd, maar wel 

wat je ermee doet. Denk aan het verschil tussen de rijke jongeling en Jozef van Arimathea. De 

eerste verlaat Jezus omdat hij geen afstand van zijn bezittingen kan doen, terwijl de laatste 

Jezus dient met zijn rijkdom. 

De Heere Jezus heeft het zelf gezegd: ‘En wederom zeg Ik u: Het is lichter, dat een kemel ga 

door het oog van een naald, dan dat een rijke inga in het Koninkrijk Gods’ (Mattheüs 19:24). 

Denk bij haten niet aan onze betekenis van het woord, maar aan een ondergeschikt maken 

aan (zie ook Lukas 14:26).  

Vers 25  In vers 25 verbiedt de Heere Jezus niet het zorgen voor onszelf en anderen of 

het gebruik van de middelen, maar wel bange vrees voor de toekomst en nodeloze 

bezorgdheid. Een overvloed aan voedsel garandeert nog geen lang leven, en veel kleding nog 

geen gezond lichaam. Door bezorgd te zijn, wil je zekerheid hebben over iets waarvan de 

zekerheid niet bij een mens ligt maar bij God.  

Vers 26  De vogels doen niets voor hun brood en toch worden ze door de hemelse Vader 

gevoed. Hoeveel te meer zal Hij dan Zijn kinderen voeden die in Zijn ogen zoveel kostbaarder 

zijn. De zekerheid dat de Heere zelfs voor de vogeltjes zorgt, mag ons gerust maken. Weten 

dat de Heere zorgt, neemt bezorgdheid weg.  

http://www.abcvanhetgeloof.nl/


 

Vers 27  Hoezeer je ook probeert je leven in stand te houden, niemand kan zijn leven 

ook maar een ogenblik verlengen. God bepaalt de duur van ons aardse leven. Dit kan een 

angstige gedachte lijken, maar als je weet dat je leven veilig is in Gods hand werkt het juist 

bevrijdend. We kunnen ons leven niet vasthouden, maar het hoeft ook niet, want de Heere 

zorgt! 

 

Vers 28-30  Zoals de vogels niet voor hun brood hoeven te werken, hoeven de leliën niets 

voor hun ‘kleding’ te doen. Toch is hun bloemenpracht mooier dan de meest fraaie gewaden 

van koning Salomo, de rijkste man ooit. Als God nu deze bloemen, die elke dag weggemaaid 

kunnen worden om met het verdroogde gras als brandstof voor de oven te dienen, zo prachtig 

bekleedt, hoeveel te meer zal Hij dan Zijn kinderen niet van kleding voorzien? Alle nutteloze 

bezorgdheid blijkt het gevolg van kleingeloof te zijn. Geloven is vertrouwen op Gods zorg.  

Vers 31-33  We moeten ons niet net als de heidenen, die God niet als hun hemelse Vader 

kennen, bezorgd maken over deze aardse zaken. De Heere weet namelijk precies wat Zijn 

kinderen nodig hebben! Onze voornaamste zorg moet zijn om het Koninkrijk van God en Zijn 

gerechtigheid te zoeken. Om zelf door geloof en wedergeboorte een inwoner van dat Koninkrijk 

te worden en door het gebruik van onze kracht, gaven, tijd en geld ook anderen voor dat 

Koninkrijk proberen te winnen. Om Gods gerechtigheid te zoeken, te leven naar Zijn geboden 

en dagelijks de toevlucht te nemen tot de Zaligmaker. Dan zal de Heere ons als toegift ook 

geven wat we voor dit tijdelijk leven nodig hebben.  

Vers 34  Het heeft geen zin ons zorgen voor morgen, voor de toekomst, te maken. God 

geeft elke dag precies wat een ieder persoonlijk van Hem nodig heeft. De Heere Jezus schetst 

een eerlijk beeld van het leven hier op aarde. Elke dag zullen er nieuwe zorgen zijn. Maar daar 

staat wel tegenover dat God ook elke dag weer nieuwe hulp en kracht geeft. De Heere geeft 

Zijn genade niet voor dagen of weken vooruit. Dat zou ons onafhankelijk maken. Maar door 

voor elke dag opnieuw Zijn genade en zorg te geven, blijven we dicht bij Hem omdat we Hem 

zo hard nodig hebben. Een leven uit het geloof, vol vertrouwen op Vaders zorg, is het leven 

van een kind van God.  

 

De brug naar jongeren  

Jongeren hebben elk hun eigen zorgen. Ze zijn bezig met de dingen van elke dag, of er zijn 

wellicht in hun leven grotere zorgen. Wat er in hun leven ook speelt, de vraag naar de grootste 

schat is relevant. Waar is hun leven mee gevuld? Welke plek is er in hun leven voor het 

Koninkrijk van God?  

 

Antwoorden op de vragen en suggesties voor gesprek  

Startopdracht  

Je onkerkelijke collega zal het hier waarschijnlijk mee eens zijn. Een christen vindt dit heel 

oppervlakkig. Hét doel van dit leven is het leven tot eer van God. Dat moet op de eerste plaats 

staan in je leven. En er is meer dan dit leven alleen; na dit leven wacht een eeuwige heerlijkheid 

(hemel) of de eeuwige verschrikking (hel). Dus het is niet om het even hoe je je leven hier 

leeft…  

 



 

De antwoorden op deze vragen zijn in uitgebreide vorm terug te vinden in bovenstaande 

achtergrondinformatie, maar bij elke vraag geven we hieronder de kern weer.  

 

1. -  

 

2.  

a. Aardse rijkdommen. Het kan eigenlijk alles zijn waar je je hart op zet: dus zowel 

bezittingen als vrienden, eer, likes, enz.  

b. Ze vergaan of worden gestolen.  

c. Die vergaan niet en kunnen niet gestolen worden.  

d. Alles wat de Heere ons in Christus schenken wil: genade, vergeving, eeuwig leven, 

heiliging, de Heilige Geest, enz.  

 

3.  

a. - 

b. Persoonlijk  

 

4. Het is mooi als hier echt concrete voorbeelden gegeven worden. Bespreek eerst met elkaar 

wat je hebt (denk aan: bezittingen, maar ook tijd en talenten) en bedenk dan bij elk aspect 

hoe je dat kunt besteden in dienst van God.   

 

5. De Schat is de Heere Jezus. Door het geloof ontvang je deze Schat. Echt geloof is zeker 

weten en vast vertrouwen dat ook ik vergeving, eeuwige gerechtigheid en zaligheid 

ontvang, omdat Jezus is gestorven.  

 

6.  

a. -  

b. Persoonlijk  

c. De Heere Jezus als je grootste Schat te zoeken en bewaren.  

 

7. – 

  

8. De vogels in de lucht worden door de Vader verzorgd.  

De lelies op het veld staan er door Gods zorg, mooier bij dan Salomo in al zijn heerlijkheid.  

God de Vader weet precies wat je nodig hebt.  

Je ontvangt al het nodige als je het Koninkrijk van God zoekt.  

Wees niet bezorgd, want God zorgt!  

 

9. Dat zoeken van het Koninkrijk van God kost tijd. Dat mag te zien en te merken zijn in je 

leven. Maak daar bewust tijd voor vrij!  

 

10.    

a. Wat God belooft in Zijn Woord.  

b. Dat al die beloften waar zijn, ook voor jou.  



 

 

11.  -  

 

Slotopdracht 

Als je de hemelse schatten hebt gezocht en ontvangen, mag je erop vertrouwen dat Gods 

Vaderlijke zorg er elke dag voor je is.  

 

 


