
33

Een schat

Inleiding
Fedde loopt door de poort achter zijn huis. In zijn handen 
heeft hij een gouden doos. De doos is niet echt van goud, 
maar geverfd. In de doos zit een schat. Wat voor schat 
weet Fedde niet precies. De schat is voor het kinder-
feestje van zijn zus. Hij is wel nieuwsgierig. Hij zou het 
wel wat vinden als de schat een nieuwe Playmobil doos 
is. Vanmiddag komen er zes kinderen. Zijn moeder heeft 
een speurtocht bedacht. Zijn vader heeft de doos en de 
schat gemaakt. Fedde heeft als taak om de schat te ver-
stoppen. ‘Verberg de schat in de buurt van het huis, zorg 
dat ze moeten zoeken, maar maak het niet te moeilijk.’ Nu 
loopt Fedde dus buiten rond. Wat is een goede plek om 
de schat te verstoppen? 
Vraag de kinderen wat zij een mooie schat vinden? 
Speelgoed, snoep of een boek? 
Kunnen ze een goede plek verzinnen waar je een schat 
kunt verstoppen? In de tuin of op zolder? 
Hebben ze wel eens een schat gevonden? Wat zat 
daarin? 
Vandaag gaat het verhaal ook over een schat. Een schat 
in de hemel. 

Bijbelverhaal
Jezus praat met een aantal mensen. Om de beurt stellen 
ze Hem een vraag. Jezus luistert naar hen allemaal en 
geeft antwoord. Tussen de mensen staat een jongeman. 
Hij heeft ook een vraag voor Jezus. ‘Meester, wat voor 
goeds moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen?’ 
Dat is een belangrijke vraag. Wat moet je doen om in de 
hemel bij God te komen?
Jezus zegt tegen de jongeman: ‘Als je eeuwig wil leven, 
houd je dan aan de regels van God.’
‘Welke regels?’
Jezus praat verder. ‘Je mag geen mensen doodmaken. 
Je mag  niet stelen. Je mag niet liegen. Wees goed voor 
je vader en je moeder. En je moet net zoveel van andere 
mensen houden als van jezelf.’

De jongeman heeft goed geluisterd. ‘Ik houd me al aan 
die regels. Wat kan ik nog meer doen?’
De mensen in de groep zijn allemaal muisstil. Iedereen 
wil het antwoord van Jezus horen. 
‘Als je helemaal goed wil zijn, ga dan naar huis. Verkoop 
alles wat je hebt en geef het geld aan de arme mensen. 
Dan zul je in de hemel een grote beloning, een schat 
krijgen. Als je alles hebt weggegeven, kom dan terug en 
ga met Mij mee.’ 

De jongeman zegt niks meer. Hij kijkt verdrietig naar zijn 
voeten. Alles verkopen wat hij heeft? Dat kan hij niet. Hij 
is namelijk heel erg rijk. Teleurgesteld draait hij zich om 
en loopt terug naar zijn huis. 

Gebed
Heer Jezus,
Wat fijn om vandaag een verhaal over u te horen.
Wij vinden het ook vaak moeilijk om dingen los te laten.
Ons speelgoed, mooie stiften of verzamelplaatjes.
Allemaal dingen die we vaak veel te belangrijk vinden.
Wilt u ons helpen?
Help ons om goed te zijn voor elkaar.
Help ons te leven zoals U.
Amen
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Een schat hebben

Inleiding
Wie van jullie spaart er leuke dingen? Stickers of voetbal-
shirts of plaatjes van BN’ers? 
Vroeger waren er veel mensen die postzegels spaarden, 
met allerlei bedragen er op en uit allerlei verschillende 
landen. Er was ook een tijd dat men sigarenbandjes 
verzamelde..om een sigaar (soort dikke sigaret) zat een 
bandje van papier en die hield je over na het roken van 
een sigaar. Mensen deden die bandjes in boeken en 
hadden zo hele verzamelingen. Er zijn ook mensen die 
barbies verzamelen of zilveren munten. Je kunt eigenlijk 
van alles verzamelen. 
Sommige verzamelingen zijn heel waardevol, andere zijn 
iets minder waard in geld. Maar voor de verzamelaar is 
het wel heel waardevol, ook als iemand anders het hele-
maal niets vindt. Voor sommige mensen is die verzame-
ling een schat.

Bijbelverhaal
In het Bijbelverhaal van vandaag komt er een man naar 
Jezus toe. Hij heeft een vraag. Meester, wat voor goeds 
moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? Best een 
goede vraag, toch? Hij heeft over Jezus gehoord, hij 
heeft naar Hem geluisterd en nu wil hij weten hoe hij het 
eeuwige leven kan krijgen.
Maar let eens op, de man wil weten wat hij moet doen. 
Doen? Krijg je het eeuwige leven door dingen te doen? 
En wat raar eigenlijk, de man vraagt niet, Jezus hoe 
kan ik bij U horen of hoe kan ik God dienen. Nee, hij wil 
dingen gaan doen om het eeuwige leven te krijgen. Hij wil 
het eeuwige leven verdienen. 
Jezus geeft het volgende antwoord: Waarom vraag je me 
naar het goede? Er is er één die goed is. (daarmee be-
doelt Jezus God). Als je het leven wilt binnen gaan, houd 
je dan aan zijn geboden.

Dat is best een streng antwoord. God is als enige goed 
zegt Jezus. De man wordt op zijn plek gezet, hij is een 
mens en mensen zijn niet goed. Met Jezus samen kun je 
het goede doen, maar alleen wordt het niets.
Maar Jezus zegt nog meer, als je eeuwig wilt leven, hou 
je dan aan Gods geboden. Nou de joden in die tijd kende 
Gods geboden heel goed. De Tien Geboden van Mozes 
kende ze, maar hun leiders hadden er ook nog veel gebo-
den bij gemaakt.
De man vraagt dan ook: welke geboden? En Jezus zegt: 
pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg 
geen vals getuigenis af, heb eerbied voor uw vader en 
moeder en ook heb uw naaste lief als uzelf.

Nou zegt de jongeman, daar houd ik me aan. Hij is een 
goede man, hij doet dit allemaal. Best een moeilijk leven 
lijkt me, als je alles zo precies doet omdat het moet. Niet 
omdat je van Jezus houdt, maar puur omdat het moet. Dit 
doe ik al, wat kan ik nog meer doen?

Jezus zegt dan: als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, 
verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de 

armen. Dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom 
daarna terug en volg Mij.
Oei, de man was heel rijk. Hij gaat dan ook terneerge-
slagen weg, verdrietig, onder de indruk. Hij wist niet wat 
hij moest doen. Hij was heel rijk, moest hij dit allemaal 
verkopen en daarna Jezus gaan volgen? Zou hij dan pas 
het eeuwige leven krijgen?

De man gaat weg en Jezus draait zich om naar zijn leer-
lingen die er bij zijn en alles hebben gehoord. Hij zegt: 
Ik verzeker jullie; slechts met moeite zal een rijke het 
Koninkrijk van de hemel binnen gaan.
De leerlingen waren verbaasd en wisten het even niet 
meer. ‘Wie kan er dan nog gered worden?’, vroegen ze.  
Jezus keek hen aan en zei: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, 
maar bij God is alles mogelijk.’ 

Verdere uitleg
Kunnen rijke mensen dan niet in God geloven? Gelukkig 
wel, maar alleen als ze in God geloven en niet in hun ei-
gen geld.  Voor sommige mensen is hun baan, hun auto, 
hun gezin, hun gezondheid of hun geld zo belangrijk dat 
het belangrijker wordt dan God.
Voor kinderen en jongeren kan dat ook zo zijn: je vrien-
den, je hobby, je verzameling, je likes op tiktok. Dingen 
die zo belangrijk zijn, dat ze belangijker worden dan God.
God wil op de eerste plaats staan in het leven van ie-
dereen. Belangrijker dan familie, geld, goederen, ver-
zamelingen. Waar je schat is zal ook je hart zijn, is een 
spreekwoord dat we ook uit de Bijbel kennen.

Wat is het belangrijkste in ons leven? Wat helpt ons als 
we het moeilijk hebben, wat troost ons, wat geeft ons 
moed en kracht in ons leven? Waarmee kunnen wij het 
eeuwige leven binnengaan? Onze verzameling, ons geld, 
onze familie? Nee, alleen als we in God geloven mogen 
we voor altijd, eeuwig bij Hem zijn.

Wij doen ook graag dingen, dan kun je het verdienen. 
Veel oefenen dan scoor je misschien bij de voetbalwed-
strijd. Veel trainen dan schaats of fiets je misschien wel 
het hardst. Veel geld verdienen om een mooie auto te 
kopen.
Geloof kun je niet verdienen. Bij geloof hoef je niets zelf 
te doen. God doet het. Hij geeft het.

Het Bijbelstuk eindigt met woorden die je misschien wel 
eens eerder hebt gehoord. Vele eersten zullen de laats-
ten zijn en vele laatsten de eersten. Bij God gaan dingen 
vaak anders dan bij ons. Snappen kunnen we dat niet, 
maar Gods Koninkrijk is dan ook niet van deze wereld. 
God wil ons veel uitleggen en leren als we in Hem gelo-
ven en ons leven met Hem willen leven.
Lees en leer maar uit de Bijbel, niet omdat het moet, 
maar om zo dichter bij Hem te komen en de hemelse 
schat zo te laten groeien!
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