
 

 

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 8 mei 2022 
 
Prediker: Remy Splinter 
Titel: Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn 

 

Bijbel: Matteüs 6:19-24 (NBV21) 

Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om 
ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen 
dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Het oog is de lamp van het 
lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troebel is, zal er in 
heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis! 
Niemand 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. 
 

Bijzonderheden 
Verder in de preekserie over de Bergrede 
 
********************************************************** 
Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer, 
 
Ook deze zondag mochten we weer luisteren naar een aansprekende overdenking uit de 
preekserie over de Bergrede. En, vanwege de persoonlijke boodschap, een overdenking om 
individueel verder over na te denken. Maar ook een boodschap om er samen met anderen, zoals je 
huiskring, over door te praten. We wensen je daar veel zegen, wijsheid en inspiratie bij.  
 
Een hartelijke zegengroet van het PddW+ team. 
 
******************************************************** 
MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN  Kies vóór de kringbijeenkomst welke je wilt lezen 
Lucas 12:13-15, 2 Corinthiërs 8:9, Spreuken 23:4, Lukas 18:22, 1 Timotheüs 6:7-10 en 17-19, 
Hebreeën 13:5, Jakobus 5:2-3 
 
******************************************************** 
ENKELE OPMERKINGEN 
In de kerk wordt niet vaak over geld gesproken. Het is een onderwerp dat vaak liever vermeden 
wordt. Het is een onderwerp wat persoonlijk is en waar andere mensen niks over te zeggen of te 
vinden hebben. Ook in de setting van een kerk ligt het gevaar op de loer dat geld een te grote en 
belangrijke rol gaat spelen. Toch, of juist daarom, is het goed om erover na te denken. Deze week 
wordt het onderwerp op de agenda gezet door Jezus, nu we dit jaar door de Bergrede heen gaan. 
De vraag die centraal staat in deze passage is: wat is rijkdom? Hoe we dat definiëren is alles 
bepalend, want waar onze schat is, daar zal ook ons hart zijn. Jezus vestigt onze aandacht op drie 
tegenstellingen: (1) aardse tegenover hemelse schatten, (2) heldere tegenover troebele ogen en 
(3) de goede tegenover de slechte heer, God en de mammon. 
 
1. Hoe duurzaam zijn je schatten? 
Het eerste onderwerp dat Jezus benoemt gaat over de duurzaamheid van onze schatten: hoe lang 
houden ze stand? De schatten op aarde zullen uiteindelijk wegrotten, opgegeten door motten en 
roest of gestolen door dieven. Het is een risico om dingen te koesteren waarvan je weet dat je die 
kunt verliezen. Wanneer dit leven alles is wat er is, dan zou het logisch zijn om aardse schatten te 



 

 

verzamelen. Maar Jezus wijst ons op de onzichtbare werkelijkheid van de hemel en moedigt ons 
aan daar onze schatten te verzamelen. Dit is een rijkdom die het aardse leven overstijgt en voor 
eeuwig van waarde zal blijven. 
 
Door het oog te richten op de eeuwigheid verandert dat onze prioriteiten in het leven. Andere 
dingen worden belangrijk. In de Bijbel vinden we tal van voorbeelden van hemelse schatten die 
“eeuwigheidswaarde” hebben. Denk aan Zijn genade en onze eeuwige redding in Jezus Christus. 
Een eeuwig leven in Zijn aanwezigheid. De liefde van Jezus waarvan we nooit gescheiden kunnen 
worden en Zijn eindeloze trouw aan ons, ongeacht of wij Hem trouw zijn. We lezen in Colossenzen 
3:1-3: “Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar 
Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent 
immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God.” 
 
Het hebben van veel aardse schatten is niet per definitie slecht. Abraham had bijvoorbeeld ook 
heel veel bezittingen (Genesis 13:2). Of de rijke man, Jozef van Arimatea, die een volgeling van 
Jezus wordt genoemd (Matteüs 27:57). Het is ook niet verkeerd om te sparen. Jozef raadde de 
Farao niet voor niets aan om graan op te slaan in silo’s (Genesis 41:33-36). Paulus adviseerde dat 
ouders moeten sparen voor hun kinderen (2 Corinthiërs 12:14). De mieren worden geprezen in 
Spreuken omdat ze hard werken om voorraden aan te maken voor de winter (Spreuken 6:6, 30:25). 
Zo zijn er tal van voorbeelden te noemen in de Bijbel waar het verzamelen en ontvangen van 
aardse schatten gezien wordt als een zegening van God. We moeten natuurlijk op onze hoede 
blijven voor het voorspoedsevangelie, dat verkondigt dat als je maar genoeg gelooft, dat God je 
per definitie wel móet zegenen. Dat maakt van God eerder een snoepautomaat dan de heilige 
soevereine God die geeft en neemt in al Zijn wijsheid (Job 1:21). Maar desalniettemin leert de 
Bijbel ons dat we dankbaar mogen genieten van de goede gaven die we uit Zijn hand ontvangen. 
 
2. Hoe helder zijn je ogen? 
Toch spreekt Jezus heel vaak over de gevaren van rijkdom en hebzucht. Veel vaker zelfs, dan over 
de gevaren van andere zonden die onze ogen veel erger zijn, bijvoorbeeld seksuele zonden. 
Waarom is dat? In Matteüs 6:22 begint Jezus uit het niets over het oog dat de lamp is van het 
lichaam. Je oog kan helder of troebel zijn en dat maakt of het lichaam verlicht is of in duisternis 
verkeert. De reden dat Hij hier over begint, is omdat mensen heel snel blind zijn voor hebzucht bij 
zichzelf. Je raakt namelijk snel gewend aan een uitgavepatroon die helemaal overeenkomt met je 
inkomen. Je vergelijkt jezelf snel met mensen die evenveel of net wat meer verdienen dan jij. 
Daardoor wordt er een bepaalde ontevredenheid gevoed, omdat je altijd wel een mooiere auto of 
een extra gadget aan zou kunnen schaffen. Deze obsessie met altijd meer willen, maakt ons blind 
voor hoe rijk we eigenlijk al zijn (zeker in het Westen). We stellen onszelf en elkaar waarschijnlijk 
niet vaak de vraag of we niet te veel geld uitgeven aan dingen die we misschien niet nodig hebben. 
Of dat en hoe we ons uitgavepatroon kunnen veranderen, zodat we meer geld weg kunnen geven. 
De vraag die wij vraag stellen is: hoeveel kan ik uitgeven voor mezelf zonder bestempeld te kunnen 
worden als materialistisch? Maar misschien is de vraag wel: hoeveel kan ik weggeven? 
 
Het is dan ook moeilijk om één standaard te bepalen voor hoeveel iedereen zou moeten geven, 
omdat het voor iedereen verschillend is. De kwestie is dan ook niet de omvang van het bedrag. . 
Het gaat er in eerste instantie om waarom je geeft, vervolgens gaat het erom hoeveel je geeft. Dat 
lezen we in 2 Corinthiërs 9:7-8 “Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin 
of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft. God heeft de macht u te overstelpen met al zijn 
gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt 
bijdragen aan allerlei goed werk.” Denk aan de vrouw in de tempel die haar laatste twee muntjes 
als offergave aan de Heer gaf (Marcus 12). Het gaat Hem niet om het geld, het gaat Hem om jouw 



 

 

hart. God vraagt niet om je geld, Hij vraagt om je leven. Als je je geld geeft, maar niet je leven, dan 
verstoort dat de relatie tussen jou en God. Dan wordt het een zakelijke relatie waarin je Gods 
zegen en goedkeuring probeert af te kopen 
 
C.S. Lewis hanteert de volgende confronterende regel voor zichzelf: “Hoeveel je moet geven valt 
geloof ik niet te bepalen. Ik vrees dat de enige veilige regel is dat je meer geeft dan je kunt missen. 
Met andere woorden, wanneer je uitgaven aan luxe, comfort, amusement en dergelijke op het 
gebruikelijke niveau liggen van mensen met jouw soort inkomen, dan geef je waarschijnlijk te 
weinig weg. Kunnen we het geld voor goede doelen zonder een centje pijn missen, dan is het, zou 
ik zeggen, te weinig. Er moeten dingen zijn die we wel zouden willen maar niet kunnen doen 
omdat de geldbesteding aan goede doelen dat onmogelijke maakt.” Dit raakt de pijnlijke snaar van 
onze blinde vlek. Ben je bereid eerlijk in de spiegel te kijken om voor jezelf te bepalen of je genoeg 
weggeeft, zoveel dat het je echt iets kost? Of eigenlijk stiekem toch wel erg vastzit aan bepaalde 
aardse schatten?  
 
3. Hoe onverdeeld is je toewijding? 
We lezen in Matteüs 6:21: “waar je schat is, daar zal ook je hart zijn”. Ons geld kan ons wijzen op 
de plek waar ons hart ten diepste naar uitgaat. Net zoals we via Google Maps de bestemming 
kunnen vinden, zo kunnen we ons uitgavepatroon traceren naar datgene waar ons hart naar 
uitgaat. Want wanneer je ergens van houdt, dan voelt het niet alsof je er geld aan uitgeeft. 
Wanneer je makkelijk veel geld aan iets uitgeeft zonder dat het pijn doet, dan openbaart het iets 
waar je hart naar uitgaat. Op die manier kom je erachter waar je hart ligt. Met die reden gebruikt 
Jezus ook het Aramese woord mammon, wat letterlijk materiële rijkdom of geld betekent. Hij 
presenteert mammon als een heer die je kunt dienen en daarmee wordt geld en bezit door Jezus 
gepersonifieerd. Daarover noemt Jezus dat het onmogelijk is twee heren tegelijkertijd te dienen. 
Toewijding aan een heer kan enkel en alleen onverdeeld zijn. Een leven waarin geld en materiële 
rijkdom een hoofdrol spelen gaat niet gepaard met een leven van toewijding aan God. Wanneer 
we onze eigen koninkrijkjes proberen te bouwen met aardse schatten, dan staat dat haaks op een 
leven in het koninkrijk van God waar hele andere dingen waardevol zijn. 
 
Dit komt omdat de mammon een genadeloze heer is die je af zal matten. Waarom? Omdat je nooit 
vervuld zal raken door meer geld en meer spullen. Wanneer je afhankelijk bent van aardse 
schatten, dan zal je altijd bezorgd zijn omdat het onderhevig is aan verval, de motten, de roest, de 
dieven. Het ene moment heb je iets in handen dat je het volgende moment kunt verliezen. 
Wanneer je je lichaam en schoonheidsidealen aanbidt, dan zul je je altijd lelijk voelen en is ouder 
worden een groot verlies. Wanneer je macht aanbidt, dan zul je uiteindelijk met een zwak en bang 
gevoel overblijven en zul je alleen maar meer macht nastreven om die angstgevoelens te sussen. 
Wanneer je intellectualiteit aanbidt en je door je omgeving intelligent gevonden wil worden, dan 
zul je je uiteindelijk dom voelen, bang om ieder moment door de mand te vallen. 
 
Maar God is de enige Heer die genadig voor je zal zijn. De enige Heer die niet alleen maar meer en 
meer van je vraagt, maar bereid was Zichzelf aan jou te géven. Zoals we lezen in 2 Corinthiërs: 8:9 
“Tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: hij was rijk, maar is omwille 
van u arm geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden”. Om vrij te komen van hebzucht is 
er meer voor nodig dan om in Jezus te geloven. Je moet Hem liefhebben. Dat kan als je gaat inzien 
hoe Hij, die rijk was, niet vasthield aan Zijn rijkdom, maar arm is geworden voor jou. Is Hij jouw 
meest waardevolle hemelse schat? Dan zal ook jouw hart bij Hem liggen. En alleen dan zullen al 
die andere aardse schatten vervagen. Richt je oog op Jezus en zie wat Hij voor jou heeft gedaan. 
Om met de woorden van de vervolgde zendeling Jim Elliot te spreken, die zijn leven gaf om 
mensen in Ecuador het evangelie te brengen: “He is no fool who gives what he cannot keep, to 



 

 

gain what he cannot lose” (Je bent niet gek als je datgene opgeeft wat je toch niet kunt 
vasthouden, om te winnen wat je nooit kan verliezen). In Hem heb je alles wat je nodig hebt en 
ben je werkelijk rijk geworden, waardoor je vrijgevig kunt zijn met alles wat je hebt. Wat heb je nog 
te verliezen als je Jezus hebt gevonden als je grootste schat? 
 
********************************************************** 
LIEDEREN  
Deze zondag kwamen alle gezongen liederen uit de Johannes de Heer bundel 

 Welk een vriend is onze Jezus 

 Zijn naam is wonderbaar 

 Volle verzeek’ring 

 Stromen van zegen 

 Schoonste Heer Jezus 

 Daar ruist langs de wolken 
 
********************************************************** 
GESPREKSVRAGEN 
Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk welke je kunt 
gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen 
zijn. 
 
1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in 
jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? 
Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je 
daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen 
samenvatten? 
 
2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je 
leven aan het doen is: 
a. in het lezen van de Bijbel (Woord) 
b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed) 
c. in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending) 
d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg) 
e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen). 
 
3. Hoe duurzaam zijn je schatten? Als je kijkt naar je eigen leven, in hoeverre ben je dan gericht op 
aardse schatten t.o.v. hemelse schatten? 
 
4. Reflecteer op de volgende lijst uit de Bijbel van schatten die eeuwig zullen bestaan. Zijn dit 
hemelse schatten die je koestert in je leven? Gods eeuwige Woord (Jesaja 40:8) 

 Eeuwige trouw van God (Psalm 89:33, 138:8) 

 Eeuwige liefde van God (Romeinen 8:39) 

 Eeuwig leven (Johannes 3:16) 

 Een onwrikbaar fundament voor je leven (1 Timotheüs 2:19) 

 Een onvergankelijke erfenis van God (1 Petrus 1:4,5) 

 Een gereedgemaakte kamer in het huis van de Vader (Johannes 14:2,3) 
De lijst is uiteraard niet compleet, waarmee zou je deze lijst kunnen aanvullen? 
 



 

 

5. Hoe helder (of troebel) zijn je ogen? Jezus spreekt over het oog als de lamp van het lichaam. 
Wat bedoelt Hij daarmee denk je? Als het gaat om geld/materiële rijkdom/hebzucht, in hoeverre 
durf je daar de eerlijke vragen over te stellen aan jezelf? Zijn er zaken in je leven waar je makkelijk 
(te) veel geld aan uitgeeft?  Vind je van jezelf dat je genoeg geld weggeeft? Wanneer is het 
genoeg? 
 
6. Hoe onverdeeld is je toewijding? Wat vind je ervan dat Jezus het onderscheid tussen het dienen 
van God en de mammon zo scherp neerzet? Heb je ervaren in je leven hoe genadeloos het dienen 
van een andere heer/afgod kan zijn (denk aan geld, schoonheid, macht, etc.)? Kan je daar iets over 
vertellen? 
 
7. Jezus was rijk, maar is omwille van jou arm geworden, zodat jij rijk kan worden in Hem. Wat 
betekent dat voor jou? In hoeverre kun je geraakt worden (en blijven) door het evangelie en groeit 
jouw liefde voor Hem? 
 
********************************************************** 
GEBEDSSUGGESTIE  
Heer, dank U wel dat U die rijk was, bereid was om afstand te doen van Uw kroon en bereid was 
mens te worden. En als mens ging U de laagste plaats, U werd arm, zodat wij rijk konden worden in 
U. Wilt U ons verlossen uit de greep van het kwaad en daarmee ook de greep van onze hebzucht. 
Verlicht onze ogen zodat we mogen zien waar we in ons leven een andere heer dienen dan U. We 
willen niemand anders dan U dienen en liefhebben. Dank U wel dat we U zo lief mogen hebben, 
alleen omdat U ons eerst heeft liefgehad. Help ons om net als U bereid te zijn om ons leven en 
daarmee ook ons bezit op te offeren omwille van U en Uw koninkrijk. Neem ons leven laat het 
Heer, toegewijd zijn aan Uw eer. In Jezus’ naam bidden wij, amen. 
 
********************************************************** 


