
Hoe ziet de hemel eruit? – Bijbelkring 5 maart
Schatrijk in de hemel

Hoe ziet de hemel eruit? Er is veel dat we niet weten, maar één ding is zeker: je zult in de hemel
schatrijke mensen tegenkomen. Maar dan wel geestelijk schatrijk. Ze zijn daartoe aangespoord door
de Heere Jezus. Hij had tegen hen gezegd en zegt dat nog:  Verzamel schatten voor u in de hemel
(Mattheüs 6 vers 20). Het voordeel is dat die schatten eeuwig zijn. Er kan niets fout mee geen. Dat zegt
Jezus erbij: Verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven
niet inbreken of stelen.

De vraag die boven komt is dan: Wat zijn die schatten? Die schat is natuurlijk niet materieel.
Want  van  materiële  schatten  heeft  Jezus  gezegd:  Verzamel  geen  schatten  voor  u  op  de  aarde
(Mattheüs 6 vers 19). Van die schatten kun je niets meenemen naar de hemel. Van die aardse schatten
heeft Jezus zelfs gezegd: Verkoop uw bezittingen en geef de opbrengst weg als liefdegave (Lukas 12
vers  33).  Voortdurend spoort  Hij  zijn  volgelingen  daartoe  aan.  Maak  voor  uzelf  beurzen  die  niet
verslijten, een schat die niet opraakt, in de hemelen (Lukas 12 vers 33).

Maar wat is die geestelijke schat in de hemel dan? Dat zegt Jezus er in datzelfde gedeelte bij.
Het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven (Lukas 12 vers 32). En wat de Vader te geven
heeft,  is  eindeloos veel  groter dan wat Hij  van ons vraagt.  Jezus heeft gezegd:  Het Koninkrijk der
hemelen is ook gelijk  aan een schat,  in de akker verborgen, die iemand vond en verborg; en van
blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft, en koopt die akker (Mattheüs 13 vers
44).

Markus 10: 
17. En toen Hij naar buiten ging om op weg te gaan, snelde er iemand naar Hem toe, viel voor Hem op
de knieën en vroeg Hem: Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? 18. En
Jezus zei tegen hem: Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God. 19. U
kent de geboden: U zult geen overspel plegen; u zult niet doden; u zult niet stelen; u zult geen vals
getuigenis afleggen; u zult niemand benadelen; eer uw vader en uw moeder. 20. Maar hij antwoordde
Hem: Meester, al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af.  21. En Jezus keek hem aan en
had hem lief, en Hij zei tegen hem: Eén ding ontbreekt u: ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef
het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan, neem het kruis op en volg Mij.
22. Maar hij werd treurig over dat woord en ging bedroefd weg, want hij had veel bezittingen. 23. En
terwijl Hij rondkeek, zei Jezus tegen Zijn discipelen: Hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen bezitten,
het Koninkrijk van God binnengaan! 24.  En de discipelen verbaasden zich over Zijn woorden. Maar
Jezus antwoordde opnieuw en zei tegen hen: Kinderen, hoe moeilijk is het dat zij die op rijkdommen
vertrouwen, het Koninkrijk van God binnengaan! 25. Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog
van een naald gaat, dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat.  26. En zij stonden nog meer
versteld en zeiden tegen elkaar: Wie kan dan zalig worden? 27. Maar Jezus keek hen aan en zei: Bij de
mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want bij God zijn alle dingen mogelijk. 28.  En Petrus
begon  tegen  Hem  te  zeggen:  Zie,  wij  hebben  alles  verlaten  en  zijn  U  gevolgd. 29.  En  Jezus
antwoordde: Voorwaar, Ik zeg u: er is niemand die huis of broers of zusters of vader of moeder of
vrouw of kinderen of akkers verlaten heeft omwille van Mij en om het Evangelie, 30.  of hij ontvangt
honderdvoudig, nu in deze tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers, met
vervolgingen, en in de wereld die komt, het eeuwige leven. 31.  Maar veel eersten zullen de laatsten
zijn, en veel laatsten de eersten.

Je kunt het Koninkrijk van God alleen maar binnengaan als God koning mag zijn over je leven, over
jezelf en over alles wat je bezit. Je kunt Jezus niet volgen als je de baas wilt zijn van al wat je hebt. Daar
moet je afstand van doen. Daar moet Jezus koning over zijn. Als God in je leven komt, dan is het niet
moeilijk om alles achter te laten. Dan zie je wat voor je ligt en zeg je evenals Paulus:  Vergetend wat
achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs (Filippenzen 3 vers 14). Dan
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ga  je  zien  hoe  de  hemel  eruitziet.  Wat  daar  op  je  wacht.  Een  onvergankelijke,  onbevlekte  en
onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u (1 Petrus 1 vers 4).

God heeft geen bezwaar tegen rijkdom. De vraag is echter of je die rijkdom beschouwt als iets
van jezelf, waar je op zit, wat je stevig vasthoudt. Of heb je al die rijkdom consequent in Gods handen
gelegd en het daar gelaten? Heb je gedaan wat Jezus tegen de rijke man zei: ‘Verkoop alles wat u hebt
en geef het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel?’ Zo radicaal moet ons bezit aan
God gegeven worden. Dat zal niet voor iedereen betekenen dat je moet doen wat die rijke man moest
doen. Maar in principe moet het in Gods handen zijn en blijven. Verzamel je geen schatten op aarde
maar verzamel schatten in de hemel.

Jezus heeft gezegd: Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn (Lukas 12 vers 34). Als je schat
in de hemel is, is je hart ook in de hemel. Dan krijg je een hemels hart. Een hart dat ontzettend veel
van God en Jezus gaat houden. Daar kun je niets aan doen. Dat komt doordat je hart in de hemel is,
terwijl je met je lichaam op aarde bent.

Lukas 16: 
19. Nu was er een zeker rijk mens, die gekleed ging in purper en zeer fijn linnen en die elke dag vrolijk
en overdadig leefde. 20.  En er was een zekere bedelaar, van wie de naam Lazarus was, die voor zijn
poort neergelegd was, en die onder de zweren zat. 21.  En hij verlangde ernaar verzadigd te worden
met de kruimeltjes die van de tafel van de rijke man vielen; maar ook de honden kwamen en likten zijn
zweren. 22.  Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abraham
gedragen werd. 23.  En ook de rijke  man stierf  en werd begraven.  En toen hij  in  de hel  zijn ogen
opsloeg, waar hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot.  24. En hij riep en
zei: Vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe en laat hem de top van zijn
vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd vreselijk pijn in deze vlam. 25. Abraham
echter zei: Kind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven en Lazarus evenzo het
kwade. En nu wordt hij vertroost en u lijdt pijn. 26. En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof
aangebracht, zodat zij  die van hier naar u zouden willen gaan,  dat niet kunnen en ook zij niet die
vandaar naar ons zouden willen gaan. 27. En hij zei: Ik vraag u dan, vader, dat u hem naar het huis van
mijn vader stuurt, 28.  want ik heb vijf broers. Laat hij dan tegenover hen getuigenis afleggen, opdat
ook zij niet komen in deze plaats van pijniging. 29. Abraham zei tegen hem: Zij hebben Mozes en de
profeten. Laten zij naar hen luisteren. 30. Hij echter zei: Nee, vader Abraham, maar als iemand van de
doden naar hen toe zou gaan, zouden zij zich bekeren. 31. Maar Abraham zei tegen hem: Als zij niet
naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen, als iemand uit de doden
zou opstaan.

Hoe ziet de hemel eruit? Jezus laat ons er hier iets van zien. Je zult in de hemel schatrijke mensen
tegenkomen. Geestelijk schatrijk. Rijk in God.

Vragen:
1. Toen de man de schat ontdekte, was het niet moeilijk voor hem om heen te gaan en al wat hij had

te verkopen. Integendeel, hij deed dat met blijdschap (Mattheüs 13 vers 44). Vraagt God nu iets
van deze man of biedt God hem juist iets aan?

2. En Jezus keek hem aan en had hem lief (Markus 10 vers 21). Komen wij dit vaker tegen in het
Nieuwe Testament? En wat zegt dit over Jezus?

3. Als de man de schat in de akker ontdekt, gaat hij heen met blijdschap (Mattheüs 13 vers 44). Als
aan de rijke jongeling de schat wordt aangeboden, gaat hij bedroefd heen (Markus 10 vers 22).
Hoe kan het dat de één heengaat in blijdschap en de ander in droefheid?

4. Hoeveel  mensen  zouden  er  in  onze  tijd  over  die  akker  lopen  zonder  de  schat  te  ontdekken
(Mattheüs 13 vers 44)? En hoe is dat met u?

5. Jezus zegt dat je alles honderdvoudig terug ontvangt. Nu in deze tijd… (Markus 10 vers 30). Is God
tegen rijkdom? Waar is Hij dan tegen?

6. Wat leren we over rijkdom uit de gelijkenis van de rijke man en Lazarus?
7. Wat heeft u vanavond aangesproken? Wat is u het meest bijgebleven van dit seizoen?
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