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Geliefde gemeente van onze Heere, Jezus Christus, 
 
Ik denk dat we wel kunnen zeggen dat geld, iets is wat ons eigenlijk van jongs af aan 
wel bezighoudt.  
Misschien is het wel zo dat de kinderen vanmiddag in de kerk ook allemaal een eigen 
spaarpot hebben. Of zelfs een eigen bankrekening, want dat is wat ouders ook vaak als 
één van de eerste dingen voor hun kinderen doen. Het openen van een eigen 
bankrekening. Alleen daaruit blijkt al wel, dat wij toch enig belang hechten aan geld, aan 
bezit, aan goederen.  
 
 
Maar gemeente, hoe het ook zij, we hebben allemaal met geld te maken. Al is het maar 
om dingen te kopen, of te verkopen.  
Al is het maar dat je de boel op een rij zet, elke maand, of zo af en toe, om te kijken hoe 
wat er aan geld binnenkomt en wat er uit gaat. En wellicht houdt u dat in deze tijd waarin 
veel prijzen omhoog gaan ook wel meer bezig dan anders. Bezig zijn met geld thuis. Of 
op je werk.  
 
Sommige ook onder ons hebben er heel direct mee te maken, als je administratief werk 
doet. Of als je een eigen ondernemer bent, of je bent een zzp’er, ook in die gevallen 
moet je bij tijd en wijlen nadenken over geld.  
 
Breder, in de samenleving. 
Je zou kunnen zeggen, in de samenleving draait eigenlijk bijna alles om geld. Zeker in 
het westen van de wereld.  
Kijk maar naar de huizenprijzen of de brandstofprijzen op dit moment, die gieren de pan 



uit. En op termijn gaan ze misschien weer wat naar beneden, want zo gaat dat. 
 
We kunnen er zomaar druk mee zijn, met geld en met goed. 
En midden in dát leven, komt dan de Heere tot ons met Zijn Woord. En dan leert de 
Heere ons hoe wij ons hebben te gedragen, met ons geld, en met ons bezit.  
En dan zegt de HEERE vanmiddag tegen ons allemaal: verzamel de juiste schat.  
Dat is dan ook het thema van de preek: 
 
Thema: Christus leert ons, verzamel de juiste schat 
1. vertrouw niet op je rijkdom 
2. vertrouw op de levende God 
 
 
1. Vertrouw niet op je rijkdom 
 
Gemeente, als het gaat om ons geld, als het gaat om ons bezit, als het gaat om onze 
huizen, al onze bezittingen, dan moeten we eerst maar de vraag beantwoorden, hoe wij 
daaraan komen.  
Hoe komen wij aan al de spullen die wij hebben?  
En er is maar één goed antwoord mogelijk, en dat is: dat krijgen wij van God.  
God de Schepper van hemel en aarde.  
 
God is de Eigenaar van alles. 
Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt, en heeft de aarde aan de mensen gegeven, 
om daarop te wonen en te werken.  
God geeft.  
God gaf zelfs het kostbaarste, het liefste wat Hij had. Hij gaf het, Zijn Zoon. 
 
Gemeente, God, de Schepper. God, de Eigenaar van alles. God die ons in dit leven 
álles geeft wat wij nodig hebben in Zijn voorzienigheid. En Hij geeft dan alles wat wij 
nodig hebben, met als doel dat wij daarmee Hem dienen.  
Lichamelijk en geestelijk.  
 
Je zou kunnen zeggen gemeente, het handelsmerk van God, is, geven.  
God geeft, in overvloed.  
Wij dienen een gevende God. Een belovende God.  
 
Gemeente, als wij zo'n God dienen, die Zijn liefde en Zijn genade geeft in het hart van 
arme zondaren zoals wij, die van zichzelf niets te geven hebben aan God.  
Ja, dan wekt dat, als het goed is, in ons hart en leven, een wederliefde op, tot God, die 
zo terugkeert tot Hem.  
 
Gemeente, ik zei al, we hebben in de kern van de zaak, hebben wij niets te geven, van 
onszelf. We hebben niets te geven van onszelf aan anderen, hebben niets te geven van 
onszelf aan God.  
Alles wat wij hebben, alles wat u, en jij, en ik bezit, dat hebben wij gekregen.  
 



Ook als je iets maakt jongens en meisjes, want dan kun je natuurlijk zeggen, ‘ja, als je 
zelf iets maakt, dan heb je dat toch zelf gemaakt, dan heb je dat niet gekregen’. 
Nee, dat klopt.  
Zelfs een productiebedrijf dat maakt allemaal dingen, maar dat kunnen ze niet zonder 
grondstoffen. En hoe komen we aan die grondstoffen?  
‘Ja’, zeg je, ‘die zitten in de grond’.  
Ja, en hoe komen ze in de grond?  
Die heeft God gegeven.  
 
Alles komt uiteindelijk van de HEERE. 
Gemeente, dat komt omdat wij niet kunnen scheppen. En met scheppen bedoel ik niet 
dat wij niet kunnen scheppen zoals je in de zandbak schept. Maar scheppen zoals God 
dat bij de schepping heeft gedaan. Iets uit het niets scheppen. 
  
Wij mensen moeten altijd iets maken, van iets wat God heeft gemaakt.  
Alles komt van God, wij hebben niets de wereld in gedragen, zegt de apostel tegen 
Timotheüs. Wij hebben niets de wereld in gedragen, helemaal niets. Dat is duidelijk, dat 
we ook niets de wereld uit kunnen dragen.  
 
En toch gemeente, moeten we zeggen vanmiddag, als het gaat om dit gebod, dat wij 
ons in ons leven soms gedragen, alsof álles van ons is.  
Dat we als een broedende kip op onze eieren zitten. Als een kostbaar bezit.  
Het is allemaal van ons, niemand mag er aankomen.  
‘Dit is van mij, en dat is van mij. Daar heb ik echt hard voor gewerkt. Ik heb zoveel 
gespaard. Dat is het banksaldo. Mijn huis is onderhand zoveel waard’.  
 
En voor we het weten gemeente, -en dat is wat de zonde namelijk altijd doet-, dringen 
wij ons op de plaats van God. 
 
En dat is de plaats van Eigenaar.  
 
‘Dat is van mij’, zeggen we dan. ‘Het is van mij’.  
En dan zijn we ondertussen vergeten, dat we het allemaal zelf ook gekregen hebben.  
 
Gemeente, de duivel ziet niets liever, dat wij leven en doen, alsof alles van ons is.  
Dat we dat doen, en dat we dat geloven, dat we zo opgaan en onszelf rijk wanen, met 
alles wat wij ontvangen hebben.  
 
‘Ja’, zegt iemand, ‘maar kun je dan niet op een goede manier met je bezit omgaan, wat 
je allemaal gekregen hebt?’ 
Jawel, daarvoor geeft de HEERE ons dit gebod.  
 
En alleen door de geloofsverbondenheid met Christus, leren wij door Zijn Geest 
hoe we om moeten gaan met geld, met goed, en alles wat daarmee samenhangt. 
 
En daarvoor gemeente, geeft God ons nu het 8e gebod.  
Waarin de HEERE tegen ons zegt: ‘U zult niet stelen’. Wat betekent dat?  



God verbiedt het stelen. Hij verbiedt o.a. het roven dat de overheid straft. 
 
Dat doet onze overheid ook, als je de winkel uit gaat zonder te betalen, dan word je 
gestraft als je wordt gepakt.  
Maar, er valt ook nog allemaal andere dingen onder, namelijk dat jij je probeert meester 
te maken van het bezit van je naaste. Dat kan je doen door geweld, dat kan je ook doen 
door een schijn van recht. En dat schijn van recht kan op allerlei verschillende manieren. 
Je kan iemand in de maling nemen, met facturen, of met goederen. Met gewicht, maat, 
waar of munt. Dan heb je het dus over fraude.  
Verder kan het door woeker, of door welk middel ook maar, dat de HEERE verboden 
heeft. En de Heere verbiedt dan ook alle hebzucht, evenals misbruik van verkwisting, en 
van Zijn gaven. 
 
Gemeente, we moeten toch wel zeggen dat dit een actueel gebod is in onze tijd.  
Als je kijkt naar de geweldige hoge levensstandaard die wij onszelf in nemen.  
Een samenleving waarin wij geld najagen, bezit, status, succes. 
 
En gemeente, laten we maar eerlijk zijn. Dat najagen van geld, rijkdom, status, succes 
dat is niet iets wat alleen maar in de wereld gebeurd. Dat zit ook echt in ons hart. Ook in 
dat van u, en van jou, en van mij.  
 
Niet tevreden zijn met wat je hebt.  
Meer, meer, meer. 
Nooit genoeg met wat God geeft. 
 
Ontevreden zijn, het zit in ons allemaal.  
 
Hoe komt het gemeente, dat wij niet snel tevreden zijn met alleen maar eten en kleding? 
Hoe komt dat?  
 
Waarom is het zo, dat mensen hun complete leven laten beheersen, door meer en 
meer. Bevangen door een materialistische geest. En dan het geestelijke laten voor wat 
het is.  
Hoeveel verstoorde familieverhoudingen zijn er wel niet, als gaat om het verdelen van 
de erfenis, of andere geldzaken. 
Het gaat gelukkig soms ook goed, gelukkig. 
Hoeveel zakenrelaties, mot, onenigheid is er niet, om geld.  
 
Gemeente, wat legt dat eigenlijk allemaal bloot over ons hart, over uw hart, mijn hart.  
Is dat niet als we eerlijk zijn, een diepe armoede die wij hebben sinds de zondeval.  
Dat wij de neiging hebben, de zondige neiging, om ons te richten, en om ons vertrouwen 
te stellen op iets zichtbaars.  
 
God, Geestelijk, onzichtbaar, moeilijk.  
Iets zichtbaars! Dat je daar je vertrouwen op kan stellen.  
Op je geld, op je bankrekening, op je status.  
We zijn allemaal van nature hetzelfde.  



Wij zijn niet beter dan andere mensen. 
 
Gemeente, wij mogen wel gedurig bidden, ‘HEERE, bewaar ons, dat ons geld, ons bezit, 
dat het ons niet in de greep krijgt’.  
Dat het er ook bij ons ten liefste niet een verlangen schuilgaat, om rijk en te willen 
worden.  
 
Hoeveel zijn er niet geweest, schrijft de apostel, waarbij de verleiding van de rijkdom, 
-om het maar met de woorden van de Heere Jezus te zeggen-, waarbij de verleiding van 
de rijkdom, het gezaaide Woord in hun leven heeft verstikt.  
Ook in de kerk.  
Afgedwaald van het geloof, omdat ze ten diepste vol waren van wat anders.  
Van de wereld, geld en goed. Succes, carrière.  
Dat ze daardoor dachten dat ze God helemaal niet nodig hadden voor een fijn leven, ze 
konden het zelf wel.  
Afgedwaald.  
Hoogmoedig.  
 
Gemeente, wat zijn er veel rijken, in al hun rijkdom, en met al hun bezittingen er hard 
tegenaan gelopen, dat geld, goed, succes, rijkdom, niet gelukkig maakt.  
Gemeente, wie zijn vertrouwen zet op zijn rijkdom, die heeft zijn vertrouwen gezet op 
iets onzekers, schrijft de HEERE aan ons in 1 Timotheüs 6:17. De onzekerheid van 
rijkdom. Onzeker.  
 
Het is als je het vergelijkt met de dingen van de Heere, -het geestelijke-, is het niet 
waardevast.  
Gemeente, dat is iets wat ons écht geleerd moet worden door de Heilige Geest.  
In verbondenheid met Christus. Anders lukt het niet, anders zien we het niet.  
De HEERE moet ons de ogen ervoor openen.  
 
Maar wie leeft in het licht van de genade van God, die verlangt naar een wandel, die 
naar Gods wil is. En hoe dichter je bij Christus leeft, hoe beter je dat gaat zien. Hoe 
dichter je met Christus leeft gemeente, hoe beter zicht je ook krijgt op de bezittingen die 
je ontvangt.  
 
Ik denk aan iemand als Zacheüs.  
Wanneer veranderde Zacheüs zijn omgang met geld en goed. Wanneer veranderde 
dat?  
Dat veranderde toen Christus in zijn huis kwam.  
Dat was het moment dat Zacheüs er toe kwam, om te zeggen dat hij de helft van zijn 
goederen aan de arme zou geven. En als hij iets afgeperst had van iemand, dan zou hij 
het vier dubbel terugbetalen. 
 
Gemeente, in de confrontatie met Christus, zien we wat ons geld ons waard is.  
Dat geldt ook voor ons. Met andere woorden wij kunnen uit ons uitgavenpatroon zien, 
wat wij belangrijk vinden in het leven. Waar wij waarde aan hechten.  
Dat wat waarde voor je heeft, daar gaat namelijk je geld aan op. 



 
 
Wij moeten ook als het gaat om ons geld en goed, leren, telkens weer opnieuw, om 
alleen ons vertrouwen te stellen op de HEERE.  
 
2. vertrouw op de levende God 
 
Wij worden geroepen om ons vertrouwen te stellen op Hem, op de levende God, zegt de 
apostel Paulus in vers 17.  
Op de levende God die ook de gevende God is. Die ons in alle dingen, in rijke mate 
verschaft om ervan te genieten.  
 
Kijk, en dan zijn we bij het woord ‘genieten’ gemeente, dat moet een gemiddelde 
westerling ook echt wel aanspreken.  
Genieten.  
En dat horen we ook om ons heen in de wereld.  Je moet echt genieten. Daarvan moet 
je genieten. ‘Geniet ervan’, en, ‘neem het ervan’.  
 
 
Maar de Bijbel zegt het toch ook, wij mogen ervan genieten. Dus genieten hoeft niet per 
definitie iets slechts te zijn.  
Genieten is hier dus niet een egoïstisch genieten. In de zin van, ‘ik heb het verdiend, ik 
heb een knal hard voor gewerkt allemaal, en nou ga ik er eens even goed van genieten, 
ik laat me eens even lekker verzorgen, ik heb dat wel verdiend’, beetje die gedachte.  
Nee, zo is het niet. 
 
Het is ook niet zo, je geniet, en dat je maar koopt wat je wil, je smijt het geld maar oer de 
balk.  
Nee, nee, dat is verkwisting, zegt de HERE.  
De Heere verbiedt dat. Het Heere verbiedt alle verkwisting van Zijn gaven.  
Dus je mag genieten, maar niet op een egoïstische of verkwistende manier.  
En ook niet, -ik zei het al-, als een kip op je eieren gaan zitten. Sparen, sparen, sparen, 
vanuit een soort van gedachte van hebzucht, gierigheid. 
Dat je het niet ruimhartig uitdeelt, als de Heere jou veel geeft.  
 
Mag je dan niet sparen? Natuurlijk wel. Dat kan ook verstandig zijn voor later. Maar in 
dat sparen ook niet alles voor jezelf houden. Geef maar, deel maar uit. 
 
Ziet u, het gaat om een goede middenweg.  
Niet hebzuchtig zijn, ook niet verkwistend zijn.  
Maar de goede weg bewandelen. 
 
Gemeente, laten we goed beseffen, dat we allemaal, aan het eind van ons leven, als wij 
staan voor de troon van God, dat we allemaal verantwoording moeten afleggen aan 
Hem. Ook over hoe wij zijn omgegaan met ons geld en met ons goed.  
 
En dan komt de vraag op ons allemaal natuurlijk af vanmiddag, rekenen wij daarmee. 



Met het feit dat dat zo is?  
 
En gemeente, over deze vraag moet u maar eens rustig nadenken voor uzelf.  
En gaat u er maar eens gewoon voor zitten.  
Doe de financiën maar eens op tafel, en kijk er maar eens naar, waar besteed ik mijn 
geld eigenlijk aan. Is het evenwichtig, denk ik inderdaad aan de armen, en aan mensen 
die het harder nodig hebben dan ik.  
Of slaat de balans totaal de andere kant op, ben ik vooral gefocust op de groei van mijn 
bankrekening.  
Kan ik het nu en later voor de Heere verantwoorden? 
 
Denk erover na.  
 
Is mijn uitgaven, mijn inkomstenpatroon, is dat zeg maar, in de Geest van Hem die het 
mij gegeven heeft. Daar kunt u het aan toetsen. Aan de gevende God. God, die het jou, 
en u, in bruikleen geeft.  
Hij geeft het, en Hij zegt dan, ‘gebruik het op een goede manier’. Daar kun je het aan 
toetsen.  
 
Hoe geniet je op een goede manier gemeente?  
Dat is een volgende vraag.  
Hoe geniet ik dan op een goede manier?  
 
Dat doe je, in de eerste plaats, wanneer het goed is in de ogen van God.  
Dat betekent dus, dat je, ik zei het al, dat je geniet in de geest van de Gever.  
En dan moeten we maar veel bidden of de Heere ook in financieel opzicht ons wil 
leiden, bidt er maar om. ‘Heere, geef dat ik een goede rentmeester ben, wilt U mij wijzen 
waar mijn zwakte zit, waar het goed is’.  
In zakelijk opzicht ook. Er zitten ondernemers in de kerk, zzp’ers.  
Dat geldt voor ons allemaal, wat voor baan we ook hebben. 
 
‘HEERE, wilt U mij zakelijk leiden door Uw Woord en Geest’. 
 
Gemeente, wij moeten telkens gelovig beseffen dat we alles maar krijgen.  
En waar dát gelovig besef is, in het leven van de dankbaarheid, daar groeit ook de 
dankbaarheid.  
Daar ga je de Heere danken, voor wat Hij geeft, om ervan te genieten.  
En dan komt ook de naaste in beeld. 
 
Gemeente, nog heel even terug, dan komen we zo ook op onze naaste. 
Maar ik wil toch nog iets zeggen over werken ook.  
We moeten ook oppassen dat we niet te hard werken. Want we moeten goede 
rentmeesters zijn van ons geld, maar ook van onze tijd.  
 
Dus als jij héél hard aan het werk bent, heel hard, terwijl dat in de diepste zin niet per se 
nodig is voor je levensonderhoud, en je hebt geen tijd meer over, voor een activiteit in 
de kerk. Je hebt geen tijd meer over voor de andere dingen, ook in het leven met de 



HEERE, dan klopt er iets niet.  
Denk daarom gemeente.  
Zorg niet alleen voor inkomen, maar zorg dat er ook genoeg tijd overblijft om voor je ziel 
te zorgen.  
Belangrijk!  
En wees maar tevreden met genoeg.  
 
Tevreden zijn, de apostel Paulus heeft het daar ook over in 1 Timotheüs 6.  
Tevreden zijn, dat is trouwens geen karaktereigenschap van een mens, of zo, als u dat 
denkt.  
Want dat is wel zo in het leven, de één is wat sneller tevreden dan de ander, dat kan.  
De één die vindt het niet zo nodig op vakantie te gaan, de andere die ziet er wel meer 
naar uit.  
De één, zou je kunnen zeggen, is wat sneller tevreden. Maar dat heeft hier niets mee te 
maken.  
 
Tevredenheid gemeente, is niet een karaktereigenschap wat je wel of niet bezit. 
Nee, tevredenheid is een genade gave van God.  
Het hangt namelijk samen met de Godsvrucht, zegt apostel. 
Tevredenheid, wat je karakter ook is, dat moet de Heilige Geest je leren door het 
Woord. Dat Hij je tevreden leert zijn.  
Dat Hij je leert om, of je nou rijk bent of arm, dat Hij je leert om te vertrouwen op de 
Heere.  
En dat wat de Heere jou geeft, dat je zegt, ‘ja Heere, het is goed, ik ben er tevreden 
mee. En leer mij ook Heere, om daar goede dingen mee te doen’.  
 
Want je mag ervan genieten. En de apostel Paulus die schrijft dan vervolgens in vers 18 
van 1 Timotheüs 6, ‘de HEERE die ons in alle dingen rijke mate verschaft om ervan te 
genieten, ook om goed te doen. Rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn, en bereid 
om samen te delen’. 
 
Wat gebied God u, en mij, in dit gebod? Dat ik het welzijn van mijn naaste, waar ik kan 
en mag bevorder, en zo met hem doe, als ik wil dat men met mij doet. Bovendien dat ik 
mijn arbeid trouw verricht, om ook de arme, de behoeftige te kunnen helpen.  
 
Gemeente, we mogen werken met het oog op een ander. Wij mogen genieten en 
tegelijk daarin ook goed doen aan de naaste. 
 
Kijk, hier komt natuurlijk ook het diaconaat in beeld.  
En hier zien we al gemeente, dat het goed doen voor anderen, vrijgevig zijn, bereid om 
samen te delen. Het is niet zo, dat u zo eens even een gift overmaakt af en toe naar de 
diaconie, en zegt, ‘zoek het uit, sterkte er mee’.  
Nee.  
En bij de diakenen is ook niet zo, dat ze zeggen, ‘nou, dank u, nu gaan wij heel hard 
alles uitdelen’. Ja, dat laatste moeten ze trouwens wel doen. Heel veel uitdelen! 
 
Je kan als diakonie beter maar heel ruimhartig uitdelen. En vervolgens aan de 



gemeente vragen ‘we hebben meer nodig gemeente’. Dan dat je zegt, ‘nou ja, we 
hebben eigenlijk te veel’ 
Met andere woorden, het is een taak van de diakenen, het is een taak van de 
gemeente. En de diakenen mogen u daarin voorgaan. Dat wij goed doen voor onze 
naaste, ín de gemeente, maar ook buíten de gemeente.  
 
Gemeente, als we dat niet doen, dan moeten we dat wel doen. Want we moeten doen 
wat de Heere van ons vraagt. 
We moeten geven, uitdelen naar de wil van God.  
En weet u trouwens, dat is dan echt investeren in de toekomst. 
U moet niet denken, ‘als we het allemaal weggeven, dan heb ik straks niks meer over’. 
Nee, je investeert dan nl. in je eeuwige toekomst.  
Dat is vaak zo met investeren. Het moet er eerst uitgaan. Maar dan krijg je daar hopelijk 
veel voor terug! 
Dat is nou zo, als je investeert naar de wil van God, krijg je daar veel voor terug. Later. 
Maar ook in dit leven trouwens al.  
 
Ik moet ook denken aan de woorden van de Heere Jezus, Die het ook zegt op enig 
moment ergens: ‘Ik had honger, maar U heeft Mij te eten gegeven, Ik had dorst, maar u 
had Mij te drinken gegeven, Ik was een vreemdeling, maar u heeft Mij gastvrij onthaald, 
Ik was naakt, u heeft Mij gekleed, Ik ben ziek geweest, u hebt Mij bezocht, Ik was in de 
gevangenis, u bent bij Mij gekomen. 
 
Dan zeggen die mensen, ‘HEERE wanneer hebben wij dat voor U gedaan?’  
En dan zegt de Heere Jezus, ‘voor zover u dit voor één van de geringste broeders van 
Mij hebt gedaan, heb je het voor Mij gedaan. 
 
Dat is nu precies wat zondag 42 ons leert: geven. Geld, goed, denken om anderen in 
liefde, omzien naar je naaste. 
Dat is moeilijk gemeente, zo moeilijk.  
Weet u wie het ook zo moeilijk vond?  
De rijke jongeman.  
Hij wilde de HEERE wel dienen, en hij vond zichzelf ook wel gewoon een goeie kerel. 
Goed op weg, ‘Heere ik heb al uw geboden gehoorzaamt’.  
‘O ja?’, zei de HEERE.  
‘Verkoop alles wat je hebt, en geeft het aan de armen, en je zult een schat in de hemel 
hebben’.   
Nou jongens en meisjes, heeft deze rijke man gedaan wat de Heere Jezus van hem 
vroeg?   
Nee.  
Sterker nog, hij ging verdrietig naar huis. Want dat zag hij niet zitten, al zijn spaargeld 
weggeven. Dat was te veel van het goede. Zo’n schat weggegeven. Dat had hij niet over 
voor de Heere Jezus. Hij had zijn geld en bezit uiteindelijk meer lief dan Christus. En 
wij?  
 
De vraag is gemeente, waar is onze schat?  
Waar is jouw schat?  



 
Want waar onze schat zal zijn, daar zal ook ons hart zijn.  
 
Gemeente, laten we onze financiële boekhouding nog maar een keer in gedachten bij 
langsgaan. Dan kun je zien waar je schat is.  
 
Of je tijdsbesteding. Ga nu eens na waar jij je tijd aan besteed. 
 
Wat is uw schat in dit leven? 
 
Is het de Heere? Of is het toch je geld. Je succes. Je…….  
 
Weet u gemeente, het is nooit te laat om je te bekeren. Ook niet als het gaat om dit 
gebod.  
Het wordt u scherp verkondigd vanmiddag. Dat moet ook.  
Waarom?  
Zodat we vluchten tot de Heere Jezus. Zodat we vertrouwen op de Heere.  
 
Want gemeente, de bekering begint niet bij ons. Ook niet als het gaat om dit gebod. Het 
begint bij Christus.  
‘Heere wilt U mij, in mijn zwakheid, in mijn ellende, wilt U mij aanzien in Hem. In het 
kostbaarste wat Ú gaf!  
Want Heere, U bent een gevende God, U bent de belovende. Wilt U mij helpen om te 
leven uit de HEERE, ook naar dit gebod’?  
 
Gemeente, zo’n rijke God maakt zich nou vanmiddag aan ons bekend.  
Is het dan geen reden om, ook als het gaat om dit gebod, met al onze schuld, met al 
onze tekorten, met al onze gierigheid, met al onze hebzucht, om te gaan naar Hem, 
Christus.  
Dat we bij Hem komen. Om vergeving vragen. Om Zijn Geest bidden. Om door Hem 
opgericht en door Zijn Geest gesterkt naar Gods wil te leven.  
Met vallen en opstaan, God dienen, ook als het gaat om dit gebod.  
 
En dan zegt de HEERE ook vandaag weer tegen ons, verzamel je dan geen schatten 
hier op aarde, waar mot en roest ze verderven, waar dieven inbreken, waar ze gestolen 
worden. Het is allemaal zo onzeker.  
 
Maar vertrouw inderdaad maar op Mij, want dan doe je het goed. Dan verzamel je 
namelijk een schat in de hemel. Waar geen mot en geen roest ze verderven. Waar 
dieven niet inbreken, niet stelen.  
Dan bouw je echt op een goed fundament voor de toekomst.  
 
God beloont namelijk Zijn kinderen die dat doen.  
Hij beloont hen, voor Zijn eigen werk in hen.  
 
Het is Gods werk in ons, God beloont dat, dat is dus genadeloon.  
God legt een schat voor Zijn kinderen weg. Dat is wat God geeft gemeente.  



Eeuwig loon.  
Dat is wat God geeft, aan wie de genade in Christus Jezus kent, en zo in dankbaarheid 
voor Hem wil leven.  
Hij geeft eeuwig leven aan je. Dan mag je de aarde voor altijd bezitten. Omdat Hij je 
heeft liefgehad met een eeuwige liefde. 
 
En dan kan je als Zijn kind, na al de investeringen die je hebt gedaan in dit leven, kleine 
investeringen, grote investeringen, dan kan je aan het eind van je leven je hoofd 
neerleggen op je kussen.  
En dan mag je in eeuwigheid bij Hem genieten, van de heerlijkheid, die nooit vergaat. 
 
AMEN 


