
 Les 5 – Geld 

 Lezen uit de Bijbel      Mat. 13:44-47 

 

Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond 
hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker 
te kopen.  

Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was naar mooie parels. 
Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te 
kopen.  
 
Verklaring: Het koninkrijk van God is meer waard dan alle schatten op aarde. Je moet er alles 
voorover hebben. 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
Kringgesprek         
 
Een schat kan een ding zijn, maar ook een mens. 
Wat is jouw grootste schat? 
Wie is jouw grootste schat? 
Ben je ergens heel erg aan gehecht? 
Wat zou jou heel erg gelukkig maken? 
Als je een buitenlandse reis mocht kiezen, naar welk land zou je graag willen gaan? 
Heb je een lievelingsboek? Vertel er eens wat over? 
Houd je van geheimen?  
 
 
 
  
 
 

   
 
 
 
 
 
 



Vertellen 
        

50 - Op zoek naar de schat     
  
In Ethiopië woonde, ongeveer 35 jaar na Christus, een rijke man, een Opperschatbewaarder van de 
Kandake, de koningin. Op een dag vond hij een schat, die alle andere schatten overtrof. 
  
'Klim op mijn rug, snel!' fluistert een negerjongen. Een vriendje klimt lenig op zijn schouders. Zo kan hij 
naar binnenkijken in de kamer van de Opperschatbewaarder. 
'En... Wat zie je? Vertel vlug... want ik kan je niet langer houden. Wat voor schat heeft hij daar?' 
'Even wachten. Ik zie geen schat. Kijk zelf maar...' 
Ze wisselen om. Nu staat de grote door het raam te loeren. 
'Er is geen schat. De minister zit gewoon te lezen uit een boekrol. En Sarid, de paardenjongen zit naast 
hem...' 
Dan springt ook hij naar beneden. 
'Toch moet er een schat zijn, joh! Ik hoorde hem zelf zeggen: 'Sarid, kom vanavond bij me met je schat.'' 
'Och, joh! Je zal het wel verkeerd verstaan hebben. Jij hebt zo'n fantasie. Een schat, puh!...' De twee 
jongens hollen het pad af. 
  
'Wat een schat is deze boekrol, Sarid.' zegt de Minister. 
'Hij is voor mij meer waard dan goud!' 
Sarid lacht. De minister zegt het zo leuk. 
'Ja, heus, doordat ik Hebreeuws heb geleerd en in jouw boek ben gaan lezen, heb ik God leren kennen.' 
Hij rolt de boekrol weer dicht en zegt geheimzinnig: 'Ik heb een verrassing voor je... Ik ben van plan naar 
de Tempel te Jeruzalem te gaan. En jij mag mee. Hoe vind je dat?' 
Sarid straalt van blijdschap. Mag hij mee naar Jeruzalem?' 
'Heel graag, meneer.' stamelt hij. 
'Afgesproken!' besluit de Opperschatbewaarder. 'Bij volle maan vertrekken we. Maar nu snel naar huis, 
want het is al laat.' 
  
Maanden later rijdt er een prachtige optocht door de poort van Jeruzalem. 'Moet je kijken,' roepen de 
straatjongens. 'Wat een mooie paarden en die dure kar. Die man is vast steenrijk.' 
'Dat istie zeker!' pocht de zoon van de herbergier, ''t Is de Opperschatbewaarder van Ethiopië en hij 
logeert bij ons!' 
De kleurige stoet draait rechtsaf en slaat de weg in naar de herberg van Sam Ben Eli. 
'Eindelijk!' zucht de Opperschatbewaarder. 'Eindelijk in Jeruzalem. Morgen ga ik naar de tempel.' 
  
Wat een schitterende Tempel. De gebouwen, de pilaren, de poorten alles is even mooi. De 
Schatbewaarder kijkt zijn ogen uit. Hij ziet de priesters lopen en de mensen die gaan offeren in hun beste 
kleren. Wat jammer dat hijzelf niet naar binnen mag. Hij moet op het plein van de vreemdelingen blijven. 
Kijk, daar bij de trappen staat het op een bord geschreven. Zou God niet van vreemdelingen houden? Met 
die gedachte loopt de Schatbewaarder langs de Zuilengang van Salomo. Daar zit een oude grijze rabbi 
les te geven aan een paar jongens. Hij gaat er even bij staan luisteren. Met zangerige stem leest de rabbi: 
'Laat de vreemdeling niet zeggen: 'Ik hoor niet bij Gods volk, want Ik, de Here, zal hem blij maken.'' 
Wat is dat nou? Toevallig gaat het over vreemdelingen, dus over hem. Zou God hem zo goed kennen, dat 
Hij... 
'Pardon, uit welke boekrol leest u voor, rabbi?' vraagt hij beleefd. 'Is die ook te koop?' Nee, deze niet, 
maar de wetgeleerde weet wel voor goed geld een andere op de kop te tikken. Je kunt je voorstellen hoe 
blij de Schatbewaarder is met zijn boekrol, de rol van Jesaja. Die avond zit hij bij het licht van een fakkel te 
lezen totdat hij slaap krijgt. Voortaan leest hij er elke dag in. 
  
'Is alles klaar voor de terugreis?' vraagt de minister. 'Zijn de tenten gerepareerd en de paarden goed 
gevoed?' 
Knechten lopen af en aan, moeten nog vlug iets op de markt kopen, maar tenslotte kunnen ze toch 
vertrekken. Een joelende kinderschare holt hen na tot de poort. De reis terug naar Ethiopië is begonnen. 
De minister pakt zijn boekrol en gaat zitten lezen. Hardop. Het is een prachtig gedeelte, maar wel erg 
moeilijk. Het gaat over een man die als een lam geslacht werd. Hij deed zijn mond niet open. Wie zou die 
man zijn? Zou het soms over de profeet zelf gaan? 
'Meneer, edele Heer!' hoort hij ineens. Er komt een man aanhollen. De Opperschatbewaarder laat de 
wagen stilhouden. Wat zou die man willen? 



'Edele Heer,' hijgt hij, 'Neem me niet kwalijk. Ik hoorde u lezen toen u net langsreed. Maar... begrijpt u wel 
wat u leest?' 
'Nee, eigenlijk niet. Hoe weet u dat? Kom toch in de wagen als u mij kunt helpen.' 't Is Filippus, een vriend 
van Jezus, die door een engel hierheen was gestuurd. Met een ruk zet de wagen zich weer in beweging. 
Ja, Filippus weet over wie Jesaja schrijft. 
'Het is Jezus, die voor onze zonden aan het kruis stierf. Ieder die in Hem gelooft, heeft eeuwig leven.' 
De grote, bruine ogen van de Minister kijken Filippus ernstig aan. 'Houdt Jezus ook van vreemdelingen? 
Want mijn ouders waren geen Joden.' 
'Jazeker, edele Heer,' antwoordt Filippus ontroerd, 'ook u mag bij Jezus' familie behoren. Geloof in de 
Heer Jezus en laat u dopen.' 
De schatbewaarder kijkt naar buiten. Ze rijden net langs een meertje, omzoomd met riet. 
'Daar is water.' roept hij blij uit. 'Wat is ertegen dat ik gedoopt wordt?' 
Niets natuurlijk en dus wordt de Opperschatbewaarder in het meertje gedoopt. Als hij zijn ogen weer 
opendoet na het dankgebed is Filippus alweer verdwenen. De Heer heeft nog meer voor hem te doen. 
Maar de Opperschatbewaarder vervolgt zijn reis met blijdschap. 's Avonds in de tent zit hij samen met 
Sarid uit de boekrol te lezen. Hij vertelt hem wat hij weet van Jezus en ook Sarid gaat geloven. 
'Deze boekrol, Sarid, kan nog heel veel mensen gelukkig maken.' zegt hij. 'We moeten hem overschrijven 
en aan anderen geven. Dan kunnen zij ook zien wat een grote schat erin te vinden is.' 
Zo komt het dat ook in Ethiopië het verhaal van de Heer Jezus wordt doorverteld. 

 

 
  
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gebed     

Dankgebed  
 
 

 
  Dank u Jezus, dat u mij 

waardevol vindt. Ik ben 
een parel in uw hand. Ook 
de andere mensen zijn 
parels, laat mij dat nooit 
vergeten.  

 

Dank u voor alle 
lieve mensen om 
mij heen, die van 
mij houden. Wilt u 
ze beschermen? 
Geef dat ik ook 
een voorbeeld ben 
voor de jongere 
kinderen 

 

  

Voor huisdieren danken wij 
u, we genieten er echt van. 
Geef dat we met respect 
met de dieren omgaan. 

 Voor knappe dokters en 
medicijnen danken wij u. 
Ook voor 
verpleegkundigen en 
ziekenhuizen. Als we ze 
nodig hebben, dan zijn ze 
beschikbaar. Amen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Opdracht     

 

*Schatzoeken 1 

Voorbereiding: Knip een stuk of tien open bijbeltjes uit een stukje karton en schrijf er ‘God houdt van 

ons’ op. Verberg ze in de zaal/kamer zodat ze niet al te moeilijk gevonden kunnen worden. 

Spel: Laat de kinderen de schatten gaan zoeken en beloon ze met een snoepje of klein cadeautje als 

ze de bijbeltjes hebben gevonden. 

 

*Schatzoeken 2  

Dat gaat zo: 

a. Alle kinderen hebben hun bijbel in de hand met de dichte kant in hun hand. 

b. ‘Klaar voor de start?’ Kinderen doen hun hand met de bijbel erin omhoog 

c. ‘Zeg me na: ‘Spreuken 15:6’ (kinderen zeggen het na.) 

d. ‘Klaar? … Zoek de schat!’ Kinderen gaan zoeken. Wie het heeft roept ‘gevonden!’ en gaat staan. 

e. ‘Stop.’ 

f.  ‘Jij mag de schat uitpakken.‘ Het kind leest de tekst voor.  

  

Met de volgende teksten:  

Spr. 15:6 

Spr. 15:16 

Mat. 6:19 

Mat. 13:44 

Lucas 12:34 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tekst   

 

Spreuken 15:6 

 

Het huis van een rechtvaardige bergt talloze schatten 

 

Laat de kinderen één voor één opnoemen wat voor ‘schatten’ er in hun kamertje zijn. Ze mogen ook 

wel iets verzinnen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Activiteit     
 

* Afgewezen worden: 

De schatbewaarder werd afgewezen door het bordje wat op het tempelplein stond. (Het echte bord 

bestaat nog steeds)  

Je kunt het ook discrimineren noemen.  

Speel het discriminatiespel. 

De kinderen gaan samen ganzenborden, tekenen, ballen of een ander leuk spel doen. Ze krijgen iets 

lekkers. Als er een signaal klinkt zegt de leider: Kinderen met blauwe ogen mogen niet mee doen. Zij 

moeten hun lekkers laten staan (bewaar het voor later) en ergens op de grond gaan zitten. En ze 

moeten vooral zwijgen.   

Je kunt dingen verzinnen zoals: kinderen met een gekleurde huid, kinderen van gescheiden ouders, 

kinderen met een handicap, meisjes, kinderen die geloven in Jezus, en ga maar door.  

Wie blijft er tenslotte over? Is dat dan de winnaar of de verliezer? Laat een zogenaamde tv-ploeg 

komen om de kinderen te interviewen. Hoe voelde het om afgewezen te worden?  

 

 

 

 

*Gokverslaving 
 
Sommige mensen zijn op een speciale manier aan geld vast komen te zitten. Dat komt door hun 
gokverslaving. 
Geef de kinderen onderstaande informatie en laten ze de vijf vragen hierover in groepjes maken. De 
informatie komt van www.addiction-solutions.nl 
 
Vraag 1 Hoeveel gokverslaafden zijn er in Nederland?  
2. Is het leuk om de vriend/in van een gokverslaafde te zijn? 
3. Kun je ook achter je computer gokverslaafd worden? 
4. Met welke andere verslavingen gaat gokverslaving meestal samen? 
5. Hoe kun je afgeholpen worden van je verslaving?  
 
Extra vraag: Zou bidden helpen?  
Bespreek de vragen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gokverslaving 

De kick van het winnen bij gokverslaving 
Het aantal gokverslaafden wordt geschat op ruim 70.000 in Nederland en 40.000 in België. Voor deze 
mensen biedt het gokken een kick waar ze niet meer buiten kunnen. Het begint vaak met plezier, 
vermaak en opwinding. Zeker wanneer je in het begin wint, dan ben je geneigd te geloven in een 
bepaald systeem. Verliezen ligt meestal aan externe factoren, zoals het niet goed ingesteld staan van 
de speelkast, het niet deugen van het systeem of iemand die vals heeft gespeeld. 

Short Odd kansspelen 
Short Odd kansspelen (o.a. gokkasten, allerlei loterijen) worden gezien als het meest riskant. Men 
weet direct of er winst is of verlies en daarom is de verleiding om steeds opnieuw een gokje te wagen 
groot. Vooral door de structuur van het wel en niet winnen (soms win je een klein bedrag, dan een 
hele tijd niets en heel soms een groot bedrag) werken deze kansspelen een gokverslaving snel in de 
hand. 

Onthoudingsverschijnselen van een gokverslaving 
De gokker blijft spelen, ook al stapelen de problemen zich torenhoog op. Hij verwaarloost zijn relaties, 
werk of studie. De spanning van het gokken brengt een verslaafde in bijna dezelfde roes als iemand 
die dronken of high is. Je verdringt alle vervelende gedachten daarmee. Ook gokken kent 
onthoudingsverschijnselen zoals slaapstoornissen, paniekreacties, geïrriteerd raken, maagklachten, 
hoofdpijnen en depressiviteit. 

Soorten gokverslaving 
Gokverslaving ontstaat vaak op fruitautomaten of in het (legale én illegale) casino. De speelautomaten 
zijn makkelijk toegankelijk en het spel is kort en hevig. Iedere vier seconden is er weer een nieuwe 
kans. Gokken via internet is sterk groeiend. Alleen al in Nederland wordt 100 miljoen euro vergokt in 
de virtuele casino's. Sterk groeiende fenomenen zoals bingo-avonden en pokercompetities doen 
eveneens een forse duit in het zakje. 

SolutionS biedt hulp bij gokverslaving 
Gokverslaving gaat soms samen met alcohol- en/of cokeverslaving. Op alle mogelijke manieren wordt 
getracht aan geld te komen en het ene gat wordt met het andere gedempt. Uiteindelijk kunnen de 
gevolgen niet meer voor de omgeving verborgen gehouden worden. Het geweten knaagt en 
ondermijnt steeds verder het zelfvertrouwen. Je komt steeds verder van je eigen gevoel, normen en 
waarden af te staan. Doorgaan geeft alleen maar meer problemen. Toch vraagt het moed te 
onderkennen dat je eruit moet stappen en dat je dat niet zonder hulp kan. SolutionS biedt hulp, als het 
moet binnen 24 uur.  

Twelve Step Minnesota Model 
Door een intensieve therapie, ambulant of eerst in een kliniek, krijg je de gelegenheid om op een 
andere manier over je problemen na te denken. Het Twelve Step Minnesota Model geldt als basis ook 
voor dit behandeltraject van gokverslaving. De noodzaak tot een essentiële verandering staat daarbij 
centraal. Stap voor stap wordt de cliënt hierin begeleid. In overleg zal ook hier de familie bij het proces 
betrokken worden. 
  

 

 

 

  

 

 

  



Quiz   

Welk vraagnummer hoort bij welk antwoordnummer ? 

Zie de antwoorden onderaan deze pagina   

 

 
Vragen 

 
Antwoorden 

1 Wat is een eunuch? 1 Filippus was verdwenen. 

2 In welk land woonde de schatbewaarder? 2 God aanbidden in de tempel. 

3 Waar was hij naar toe gegaan? 3 Jeruzalem 

4 Wat wilde hij doen in Jeruzalem? 4 Ethiopië 

5 Welk bijbelboek was hij aan het lezen? 5 gedoopt worden 

6 Wat vroeg Filippus aan hem? 6 Jezus 

7 Over wie ging het Bijbelgedeelte uit 

Jesaja? 

7 Begrijp je ook wat je leest? 

8 Wat wilde de eunuch? 8 Jesaja 

9 Wat gebeurde er toen de eunuch gedoopt 

was? 

9 een hoge ambtenaar van de koningin 

10 Hoe vervolgde de eunuch zijn weg? 10 vol vreugde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoorden: 1-9      2-4     3-3    4-2      5-8     6-7     7-6     8-5     9-1     10-10   

 
 

 


