
 

PREEKKRACHT Zondag 8 april 2018 

Verzamel schatten in de hemel 
Waar is jouw hart? (Matteüs 6:19-21) 

Om te lezen 
Genesis 12:1-3 
Matteüs 5-7 
Matteüs 13 
1 Johannes 4:7-16 
 
Om te delen 
1. Wat verzamel jij (of heb je 
vroeger verzameld)? 
2. Wat versta jij onder ‘koninkrijk 
van God’, ‘Gods nieuwe wereld’ of 
‘een betere wereld’? 
3. Wat of waar is de hemel volgens 
jou? 
4. Welke van de vijf genoemde 
voorbeelden van ‘schatten in de 
hemel’ spreekt je het meest aan? 
5. Hoe breng jij het verzamelen 
van die hemelse schatten in 
praktijk? 
 
 
Websites  
www.josdouma.nl  
www.levenindekerk.nl 
www.plantagekerkzwolle.nl 

 
 
 
 
 
 
 

 

Mensen verzamelen van alles en nog wat: kleren, schelpen, 
krantenknipsels, likes, voetbalplaatjes, taken, geld, ervaringen, 
kennis, boeken, kringloopspulletjes, diploma’s, lego, Flipje-Tiel- 
jampotdekseltjes en ga zo maar door. Wat verzamel jij? Je 
verzamelt dingen die je belangrijk vindt, waar je hart naar 
uitgaat. In de Bergrede stelt Jezus het thema van verzamelen ook 
aan de orde. 
 
Verzamelwoede 
In de Griekse taal wordt hier het woord thesaurus gebruikt dat 
we ook wel kennen als aanduiding van een verzameling 
belangrijke begrippen en hun betekenis (bv. ‘Thesaurus Zorg en 
Welzijn’). Verzamelen gaat dus sowieso over zaken die kostbaar 
voor je zijn, waarde hebben, een schat zijn. Jezus sluit daarbij 
aan en zet vandaag de vraag op onze agenda: Wat verzamel jij? 
Hij weet dat we in elk geval aardse dingen verzamelen: geld, 
kleren, eten, statussymbolen enzovoort. Maar die aardse dingen 
vergaan. 
 
Het goede leven 
Om Jezus’ oproep te begrijpen, moeten we zien dat die staat 
binnen de context van het geheel van de Bergrede. Waar gaat 
die Bergrede over? In de Bergrede geeft Jezus antwoorden op 
vragen als: ‘Wat is het goede leven?’ ‘Wat is een goed mens?’ 
‘Hoe bloeit het mensenleven op?’ ‘Hoe ziet een betere wereld 
eruit?’ Vragen die we herkennen en die we vaak niet meer 
stellen omdat we opgeslokt worden door het leven. We leven 
nauwelijks meer, maar worden geleefd. En dan blijken ‘schatten 
op aarde’ alle tijd en aandacht van ons te vragen. 
 
In de hemel 
Wat bedoelt Jezus nu met die schatten ‘in de hemel’? Wat is de 
hemel? Waar is de hemel? Je zou kunnen denken dat Jezus zoiets 
bedoelt als: ‘Zorg maar dat je goed leeft zodat je na je dood in de 

hemel komt’. Maar hemel 
betekent in de bijbel lang niet 
altijd: de plaats waar je al dan 
niet naartoe gaat na je dood. 
Hemel staat in de bijbel vooral 
voor: Gods dimensie van de 
werkelijkheid. ‘In het begin 
schiep God de hemel en de 
aarde.’ Hemel kun je ook zo 
omschrijven: datgene wat 
verborgen is bij God (vgl. Mat 6:4,6,18: ‘jullie Vader die in het 
verborgene ziet’). Met ‘schatten in de hemel’ bedoelt Jezus dus 
zaken die ‘hemels’ zijn, te maken hebben met Gods (verborgen) 
aanwezigheid. 
 
Hemelse schatten 
De metafoor van de ‘schat’ die Jezus’ uitnodiging bevat is open 
naar verschillende mogelijke betekenissen. Een paar mogelijke 
invullingen van die ‘schatten in de hemel’: 
1. de eerste liefde: God is liefde! God heeft ons eerst liefgehad (1 
Joh. 4:7-16). 
2. Gods koninkrijk: Gods verborgen nieuwe wereld waarover 
heel de Bergrede gaat. ‘Zoek eerst het koninkrijk van God’ (Mat. 
6:33). En: ‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een 
schat die verborgen lag in een akker…’ (Mat. 13:44). 
3. De Heilige Geest: hij is bij uitstek Gods (verborgen) 
aanwezigheid in kracht en liefde. 
4. De innerlijke stilte van je hart: is ons hart misschien de 
vindplaats van de hemel? ‘Waar je schat is, daar zal ook je hart 
zijn’ (Mat. 6:21). 
5. De achtvoudige zegen van Jezus: de zegeningen (Mat. 
5:3-10) als kostbare schatten om te verzamelen: nederigheid, 
kwetsbaarheid, zachtmoedigheid, integriteit, barmhartigheid, 
zuiverheid, vredelievendheid, incasseringsvermogen. 
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