
 

 

 

Seizoen 4 

– Samenvatting vertelling met opdracht – Datum: 30 juni 2021 

  

Deze middag ging het verhaal over: Echt gelukkig! 

Wanneer denk jij, dat je echt gelukkig zult zijn? Is dat met dingen van de aarde? Nee, want alles 

van de aarde gaat voorbij! 

De Heere Jezus leert ons in de Bijbel iets anders. 

Geen schatten (geluk) verzamelen op de aarde, maar in de hemel. Je bent pas gelukkig als je bij 

het Koninkrijk van God hoort; als God je Koning en je Vader is, dan heb je een schat in de hemel. 

Die schat is veilig en duurt voor altijd. 

Moet je dan niet bezorgd zijn voor andere dingen? Voor eten bijvoorbeeld? Maar God zorgt toch 

ook dat de vogels te eten hebben? Zou Hij dan niet voor Zijn kinderen zorgen? Voor kleren dan? 

Maar God zorgt toch ook dat de bloemen van het veld er zo prachtig uit zien? Zou Hij dan niet 

voor Zijn kinderen zorgen? 

Wij mogen EERST Gods Koninkrijk zoeken, en Zijn gerechtigheid. Gerechtigheid is alles wat Jezus 

verdiende, en wat wij nodig hebben, dat het weer goed is tussen God en ons. 

Dat zijn pas echt schatten, als je die hebt, ben je gelukkig – nu op aarde, straks als je sterven 

moet, en daarna voor altijd en altijd, eeuwig in Zijn Koninkrijk. 
 

De leertekst is: 

‘Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen 

zullen u toegeworpen worden’ (Mattheüs 6 vers 33). 
 

 

 

Opdracht: schrijf deze tekst over op een mooi 

kaartje of een stuk stevig papier. Kleur de 

letters mooi, en maak er een tekening bij 

(bijvoorbeeld: een vogel, of een mooie 

bloem). 

Dat kaartje kun je mooi ophangen op je 

kamer, of neerzetten in jullie woonkamer. 

 

Als je jouw kaart de volgende keer meeneemt 

naar de club, krijg je een extra spaarpunt! 

 


