AARDSE EN HEMELSE GOEDEREN
DAG 1: ARM VAN GEEST
Mattheüs 5:1-6
Jezus spreekt mensen zalig. Het is aan het begin van Zijn ‘loopbaan’ als
rabbi. Een rabbi is een onderwijzer. Het onderwijs van Jezus hoort bij het
eerste deel van Zijn werk. Het tweede deel ervan is: als Priester Zichzelf
offeren en voorbede doen. Het derde is Koning zijn en Zijn onderdanen door
goede wetten regeren en tegen alle vijanden beschermen.
Het onderwijs van Jezus begint in Mattheüs 4 vers 17: “Bekeer u.” De reden
om je te bekeren, noemt Hij er meteen bij: “Want het Koninkrijk der hemelen
is nabij gekomen.” Wie deze oproep ernstig neemt, gaat een arme van geest
worden, waarover we deze week met elkaar nadenken.
Wat zijn ‘armen van geest’?
Mensen die berouw hebben over hun zonden. Jongeren die verdriet hebben
over de verkeerdheid van hun hart. De statenvertalers leggen het in een
voetnoot zo uit: nederigen en gebrokenen van hart, die hun nietigheid
verstaan en een klein gevoel van zichzelf hebben, en daarom alleen steunen
op Gods genade in Christus Jezus.
Stelling: je tot God bekeren is ‘je hart scheuren’.
DAG 2: RIJK IN GOD
Mattheüs 4:12-17
Het thema van deze serie is: aardse en hemelse goederen. Wie zijn hart
scheurt, zoals Joël het in zijn dagen tegen het verbondsvolk Israël zegt, heeft
geen belang meer in aardse goederen of bezittingen. Zeker, die moet nog wel
in zijn levensonderhoud voorzien. En heeft hij een gezin, dan moet hij ook
voor zijn gezin zorgen. Maar uiteindelijk is de glans van aardse rijkdom eraf.
Geld en goed is allemaal zó onbelangrijk geworden!
Leg je leven hier eens naast en stel eens jezelf de vraag: “Waar gaat mijn hart
naar uit?” Als je straks (onverwachts) sterft, hoeveel kun je dan meenemen
van alle glinsterdingen van deze aarde?
Leerde jij in te stemmen met de eerste regel van het versje: ‘Weg wereld, weg
schatten’?”
Van harte wens ik je toe dat je niet alleen de aardse goederen onbelangrijk
bent gaan vinden, maar dat je ook met het vervolg van dit versje kunt
instemmen: “Je kunt niet bevatten, hoe rijk ik wel ben!”
Stelling: aardse glans verbleekt bij hemelse schittering.
DAG 3: WELKE HEMELSE GOEDEREN?
Mattheüs 4:18-25

Hoe stel jij je de hemel voor? De Bijbel gebruikt beeldspraak en heeft het dan
over een stad van goud. Duidelijk is dat het niet materieel bedoeld is. Toen
Luther eens aan zijn kleine kinderen over de hemel vertelde, had hij het over
een tuin met heerlijke vruchten en prachtig speelgoed, waar zij wel graag
naar toe wilden.
Hoe stel jij je de hemel voor? Wat zou je het liefst hebben dat er in de hemel
niet is? En wat zou jij het liefst hebben dat er in de hemel wel is?
Even wachten met verder lezen. Eerst een antwoord geven op deze twee
vragen.
Als je het gelezen Schriftgedeelte erbij betrekt, zou je de hemelse goederen
kunnen samenvatten met Jezus’ woorden: “Volg Mij!” Anders gezegd: de
hemel is: bij Jezus zijn. Andersom is ook waar: als Jezus niet in de hemel
zou zijn, dan was de hemel leeg, zonder vreugde.
Als jij zielsveel van iemand houdt, dan is voor jou zijn of haar nabijheid als
een hemel-op-aarde. De vraag is dus maar: “Hoe lief heb jij de Heere Jezus?”
Stelling: wie je hart heeft, is jouw schat/rijkdom.
DAG 4: MAAKT HEMELSE RIJKDOM ARM?
Mattheüs 19:23-30
Als je gegrepen bent door een ideaal, kun je heel wat er voor over hebben, om
dat ideaal te bereiken. Wie smaak heeft gekregen in de dingen van Boven,
treurt niet om het gemis van aardse gemak. In Hebreeën 10 vers 32-34
bemoedigt Paulus christenen die veel strijd en lijden verdroegen. Wat hebben
ze dan geleden? Publiekelijk werden ze gesmaad en verdrukt en hun
bezittingen werden van hen afgepakt.
Hoe hebben ze dit ervaren? Paulus schrijft dat ze de beroving van hun
goederen met blijdschap hebben aanvaard. Waarom? ‘Wetend, dat u in uzelf
een beter en blijvend goed hebt in de hemelen.’
Dus ja, je moet er maar op rekenen dat het spoor waarin Jezus Zijn
volgelingen leidt, ons geen kapitalisten of miljardairs maakt. Maar je wilt het
dan ook niet meer.
Twee dagen geleden las je het gedichtje “Weg wereld, weg schatten! Je kunt
niet bevatten, hoe rijk ik wel ben.” Er staat bij waarin je rijkdom bestaat:
“Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, Wiens eigen ik ben.”
Vraag: hoe word je het eigendom van Jezus?
DAG 5: RIJK, ARM, ARM, RIJK…
2 Korinthiërs 8:1-9
Hoe kan iemand die zo arm is, dat hij zijn hart moet scheuren van verdriet
over zijn zonden en hemelhoge schulden, ooit rijk zijn? Paulus vertelt het ons
in het hoofdstuk dat gaat over arme gemeenteleden in Thessalonica, die
graag wilden participeren in een collecte voor de christenen in Jeruzalem.

Paulus houdt zijn lezers in Korinthe dit voorbeeld voor om hen aan te sporen
om ook mild te geven.
Meer dan dit voorbeeld is echter wat hij in vers 9 schrijft: “Jullie weten de
genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij om jullie arm is geworden,
terwijl Hij rijk was, opdat jullie door Zijn armoede rijk zouden worden.”
In een voederbak voor het vee werd Hij gelegd en later zegt Hij (in Mattheüs 8
vers 20): “Vossen hebben holen, en vogels hebben nesten, maar de Zoon des
mensen heeft niets, waarop Hij het hoofd kan neerleggen.”
Deze arme Jezus is de Bron van jouw rijkdom. Als Hij niet arm was
geworden, kon jij nooit rijk worden.
Vraag: hoe hoog waardeer jij de diepe armoede van Jezus als het enige
middel waardoor jij rijk kunt worden?
DAG 6: HEMELSE RIJKDOM HIER EN NU
Psalm 2
Wat heb je er nú aan om het Koninkrijk der hemelen te erven? Later, ja, na
je dood… Maar nú, terwijl je nog een heel leven voor je hebt, misschien? Heb
je nú ook al iets aan die heerlijke belofte die Jezus in vers 3 van Mattheüs 5
uitspreekt: “Want van hen is het Koninkrijk der hemelen”? Ja, want de
Koning leeft nu en regeert hier. Hij woont in het hart van alle armen van
geest. Wie zijn dat ook al weer? Mensen die steunen op Gods genade in
Christus Jezus.
Welke hemelschat bezit je dan? Dat je onderdaan bent van deze goede
Koning; dat je door Hem wordt beheerst!
God raadt jou aan, ja Hij beveelt je: “Kus Mijn Zoon…” En Hij belooft:
“Welgelukzalig zijn allen die op Hem betrouwen.”
Wat is ‘op Hem betrouwen’? Met de nood en de schuld van je verzondigde
leven vluchten tot Hem, om schuilplaats te vinden bij Hem, en voor eeuwig
beveiligd te worden door Hem!
Denk na over Psalm 2 vers 7 berijmd:
Welzalig zij die naar Zijn reine leer
In Hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen.
Die Sions Vorst erkennen voor hun HEER’.
Welzalig zij die vast op Hem betrouwen.

DAG 7: UW KONINKRIJK KOME!
Mattheüs 6:25-33
Het Koninkrijk der hemelen heeft voor ons geen enkele aantrekkelijkheid,
zolang we zelf koning van ons leven willen zijn. Als jij de goede gewoonte hebt
om geregeld het ‘Onze Vader’ te bidden, moet je bedenken wat je vraagt in de
tweede bede: “Laat Uw Koninkrijk toch komen!” Hiermee spreek je het diepe
verlangen uit dat leugen en onrecht je niet langer regeren; dat boze lusten en
zelfzucht jouw koning niet meer zullen zijn. Maar dat je de

liefdesheerschappij van Koning Jezus, de Koning met de doornenkroon, zult
genieten.
Hoe wordt de bede “Uw Koninkrijk kome” vervuld? Onder andere door gehoor
te geven aan de oproep van Mattheüs 6 vers 33: “Zoek het Koninkrijk van
God.” Hoe kun je dit Koninkrijk, deze regeermacht van God zoeken? Door
Bijbelstudie en gebed. En de Heere zal armen van geest niet teleurstellen,
maar Koning over en voor hen zijn! Hij maakt hen ‘klaar’ voor de hemel en
leert hen verlangen naar het zondeloos-gehoorzaam-zijn.
Vraag: Welke plaats hebben de Tien Geboden in het Koninkrijk van Jezus?

