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3    Ontspullen      Mattheüs 6:19-21,24,33 
 

a                opmaat 
Je kunt tegenwoordig geen tijdschrift openslaan of je wordt geconfronteerd met 
minimaliseren, ontspullen, down-sizen of consuminderen. Is minimaliseren een 
modegril of levert het daadwerkelijk iets op? Waarom zou je willen minimalise-
ren? Wat levert het op? En wat is minimaliseren eigenlijk?                               

Het verkrijgen en verzamelen van spullen is de normale manier van leven gewor-
den. Elke dag word je verleid door advertenties, die precies lijken te weten wat 
je nodig hebt. We hechten ons aan materiële dingen, en daar is in principe niets 
mis mee. Maar als de materiële dingen ons gewone leven in de weg gaan zitten? 
Of voor veel stress gaat zorgen? Het was (is) bijzonder dat in de strenge lock-
downperiode tijdens Covid 19 de winkels dicht waren, behalve de supermarkten 
en nog een paar winkels met essentiële levensbehoeften.                                                                      

 Miste je het ‘shoppen’? 

Wat ook heel bijzonder was tijdens de eerste weken/maanden van de beperkin-
gen, in de lente van 2020, de lange rijen voor de milieustraten. Iedereen was 
aan het opruimen.  
 

 Heeft het ons iets opgeleverd? En hoe was die periode voor jou? 
 

We bezitten meer dan ooit, maar vaak voelen we ons er ook door verstrikt. 
Waarom hebben we al die spullen eigenlijk?                                             
Hoeveel spullen gebruik je zelden of nooit? 
 

 Denk je dat bezit je gelukkiger maakt? 
 En hebben voor jou je bezittingen te maken met je identiteit of je status? 
 En wat is essentieel voor jou? 

 

Steeds meer mensen komen erachter dat meer spullen niet per se meer geluk 
betekent. Sterker nog: onze bezittingen staan ons in de weg als we op zoek gaan 
naar wat wel geluk brengt. 
Het woord ‘minimalisten’ past bij mensen die het hebben van minder spullen 
nastreven. Het levert voordelen op: meer geld, meer vrijheid, minder stress, 
minder afleiding. Het gaat er hen om dat je alle ruis en rommel uit je omgeving 
weghaalt. Misschien vind je dit alles wat overdreven en ben je gelukkig met je 
spullen zoals je die om je heen hebt.  
Maar hoe is dat bij het ouder worden?                                                  
Natuurlijk hoop je dat je nog lang zult leven. Maar wil ik anderen opzadelen met 
mijn persoonlijke spullen en herinneringen, stel dat mij iets overkomt? Moet je 
het feit dat je nu nog (redelijk) gezond bent niet aangrijpen om alvast afstand te 
doen van spullen van vroeger en van dingen die je niet meer nodig hebt?    
Ouder worden gaat vaak samen met een grote verzameling spullen, waarvan de 
meeste emotionele waarde hebben.  
 

 Hoe ga je daar mee om?                
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b            bijbel           Mattheüs 6:19-21,24,33       
Zegt de bijbel iets over het hebben van bezit? Natuurlijk! Zelfs op heel 
veel plaatsen. 
Eén van de vier evangeliën, die in het Nieuwe Testament beschreven wat 
Jezus gezegd en gedaan had is Mattheus.                                           
Een aantal daarvan plaatst hij – om de goddelijke inspiratie en het belang 
er van te benadrukken - als gedaan vanaf een berg. De uitspraak die we 
lazen staat in die Bergrede in Mattheüs 6. 
 

In Mattheüs 6:19-21 (NBV vertaling) lezen we dat Jezus zegt:                                                                                                   
19  ‘Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg 

en dieven breken in om ze te stelen. 
20  Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar 

breken geen dieven in om ze te stelen. 
21  Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.’ 
 

‘Geen schatten op aarde’, betekent dit dan dat je niets mag hebben?  
De Bijbel veroordeelt nergens bezit in zichzelf. Rijkdom wordt zelfs gezien 
als zegen van God. Geld hoeft geen probleem te zijn. Er zijn echter twee 
grote valkuilen.                                                                                  
De eerste is de hebzucht, de sterke zelfgerichte drang om altijd maar 
meer te willen hebben. Dat leidt tot onrecht en uitbuiting van mensen en 
de aarde. De tweede is wanneer we ons bezit niet kunnen loslaten, dat we 
ons er teveel aan hechten en ons vertrouwen erin stellen. 
De schatten in de hemel hebben een hele andere waarde. Die gaan om 
wat echt belangrijk is in het leven. 
 

 Welke voorbeelden kan je geven van bovengenoemde schatten op 
aarde en schatten in de hemel? 

 

Iets verder in Mattheüs 6:24 zegt Jezus: 
24 ‘Je kunt niet God dienen en de mammon.’ 
 

De mammon, dat is de god van het geld, of breder: de god van het bezit, 
van de status, van de zekerheid die je baseert op wat je hebt en wat je 
verwerft (of bij elkaar graait). 
Dat gaat niet samen met God dienen, zegt Jezus. Van tweeën één. Of het 
één of het ander, zo radicaal is het wat hem betreft.                            
Wij proberen het op een akkoordje te gooien – om het leefbaar te houden 
en een beetje prettig leefbaar. 
 

Daarna, in Mattheus 6:33, zegt Jezus: 
33  ‘Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid.’ 
 

Dus, als je je al ergens zorgen over maakt, laat het dan zijn om dat 
koninkrijk – het leven zoals God het bedoelt, het rijk van vrede en recht, 
waar ieder tot zijn recht komt, waar voor iedereen gezorgd wordt. 
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Wij genieten van onze schatten op aarde. We hebben ze eerlijk verdiend 
en met zorg uitgekozen. Een huis, een auto, meubels, sieraden, een 
schilderij, een tuin. 
Maar wat nou als je schatten op aarde je gezondheid, je geliefden, je 
bezit, je werk aangetast of van je afgenomen worden? Het kan je zomaar 
gebeuren. Onverwacht. Nooit gedacht dat ik . . . 

 Wat biedt dan houvast? Waar put je kracht uit? Waar gaat je hart 
naar uit? 

 Wat heb je in je leven – naast je aardse schatten – aan schatten in 
de hemel verzameld?                                                                             

 Wat zit er in onze schatkist? Aan herinneringen, aan ervaringen, aan 
ontmoetingen, aan wonderen? Aan liederen of gedichten of beelden? 

In het ziekenhuis is het nachtkastje “vaak de plek waar de ‘hemelse 
schatten’ van mensen liggen, een bijbel, een foto, een gedichtenbundel, 
een kaartje. 
 Wat zou er op jouw nachtkastje liggen? Als het erop aan komt? 

 

Gandhi zei ooit dat de aarde genoeg biedt  
voor ieders behoefte, maar niet voor onze begeerte. 

 

In het boek Prediker verzucht de schrijver dit op zijn eigen manier. 
Te lezen in: Prediker 2: 1–11. Je hoort hem zeggen dat alle genoegens die 
hij in ruime mate heeft gesmaakt en alle bezit dat hij heeft vergaard, geen 
bevrediging schenkt: 
2: 11   ‘Ik zag in dat het allemaal lucht en najagen van wind was.  

 Het had geen enkel nut onder de zon’. 
 

Wat moet je daar eigenlijk nog aan toevoegen? De boodschap lijkt zo 
klaar als een klontje en actueler dan ooit. Bezit kan je in de weg zitten. 
Begeerte kan je zo in beslag nemen, dat je schade lijdt aan je ziel. Het 
zijn oude inzichten die je eigenlijk in alle grote religieuze tradities tegen-
komt. Diep van binnen weten we dat zelf ook wel, dat geld niet gelukkig 
maakt en dat alle bezit maar dood goed is. ‘Het laatste hemd heeft geen 
zakken’. Dat soort alledaagse wijsheid. En toch lukt het ons niet altijd om 
daar ook naar te leven, persoonlijk niet en met elkaar al helemaal niet. 
We bewonderen de individuen die daar wél toe in staat zijn. We verbazen 
ons over de vrolijkheid van de armsten in Afrika of Azië, maar zelf…? 
Kijk, bezit op zichzelf is niet het probleem. Maar als het bezit jou bezit, dan 
ben je een kritische grens over gegaan. Dan gaat het bezit je bezetten en 
word je bezeten. Dan wordt je hebzucht een obsessie. 
Want hebzucht is niet slechts een individuele ondeugd, het is een houding 
die wij wereldwijd in ons systeem van economie hebben ingebouwd. Groei 
is het nieuwe evangelie. We worden aangemoedigd en verlokt om steeds 
meer te consumeren, te produceren. 
 

 Wat vind je van de stelling dat hebzucht in ons economisch systeem 
is ingebouwd. 
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c                uit het leven gegrepen 
Koester niet de spullen,  

maar de persoon die je bent geworden door je verleden. 
 

In het boek ‘Ontspullen’ stelt James Wallman dat het bezitten van 
minder spullen ons leven overzichtelijker maakt en ons meer tijd geeft. 
Een opgeruimd huis zorgt voor een opgeruimd hoofd. Minder spullen 
maakt ons tot vrijere mensen.  
 

 Hoe denk jij daar over? Heb je hier ervaring mee? 

In de Netflixfilm 'Minimalism: A Documentary. About the Important 
Things’, gaan twee vrienden het ontspullen elk op hun eigen manier 
ontdekken. Ryan ziet hoe het leven van zijn vriend Joshua hierdoor 
verandert en hij besluit om zijn yuppie-achtig leven ook te veranderen. Hij 
pakt al zijn bezittingen in dozen, net alsof hij gaat verhuizen. Alles wat hij 
daarna nodig heeft pakt hij opnieuw uit. Na een jaar maakt hij de balans 
op en besluit de dozen die nog steeds niet opengemaakt zijn weg te doen 
(ongetwijfeld zal hij ze wel even nagekeken hebben). 
 
‘Opruimen voor je doodgaat’ van 
Margareta Magnusson uitg. de Bezige Bij 
Amsterdam.                                       
In dit boek draait het niet alleen om 
spullen. De schrijfster is een Zweedse 
dame van ergens tussen de 80 en 100 
jaar oud. Ze beschrijft daarin dat 
opruimen niet alleen gaat over spullen 
wegdoen, maar opruimen gaat over 
emotie. Al helemaal als je al een heel 
leven achter je hebt. Opruimen gaat dan 
niet zo snel. Je blijft bijvoorbeeld steken 
in liefdesbrieven van vroeger, in 
fotoboeken of in schoolspullen. Er komen 
zowel positieve als negatieve emoties bij 
je naar boven. Je maakt letterlijk en 
figuurlijk van alles los. Dat is ook de 
reden waarom Margareta er voor pleit 
dat je er op tijd mee begint. Dan kun je 
alles rustig bekijken en je leven 
overzien. Dan heb je de tijd om te 
bedenken wat je met je spullen zult gaan 
doen. Je kunt foto’s gaan verdelen over 
familieleden. Je kunt een liefhebber voor 
je trouwservies gaan zoeken. Je kunt 
briefjes gaan plakken op dingen met 

welk goed doel iets moet krijgen. Je kunt 
spullen verkopen en voor dat geld je 
familie mee uit eten nemen. Zomaar wat 
ideetjes. Veel mensen vinden dit meer 
een klusje voor de familieleden. Je kunt 
daar natuurlijk voor kiezen, maar besef 
wel dat jij je familieleden met een 
enorme klus opzadelt. Een klus waar ze 
waarschijnlijk niet op zitten te wachten 
wanneer ze in rouw zijn. Natuurlijk is het 
voor de nabestaanden fijn om 
persoonlijke spulletjes van jou te krijgen. 
Maar waarom alles aan de nabestaanden 
overlaten? Je kunt het ook voor je dood 
verdelen en persoonlijk overhandigen, er 
een verhaal bij vertellen. Zo voorkom je 
ruzies én zo maak je de herinneringen 
nog intenser. Het is een Zweeds gebruik 
om je materiële bezittingen te ordenen 
tegen het einde van je leven (of eerder). 
Het is een manier om je nabestaanden 
nergens mee op te zadelen, maar ook 
een ritueel dat je helpt om te reflecteren 
op je leven – of dat nou binnenkort op 
zijn einde loopt of nog lang niet 

 

 Wat vind je hiervan?                                                                                       
 En op welke manier zou je hier zelf mee om willen gaan?  
 Wat zijn de voordelen van minimaliseren? En wat zijn de nadelen? 
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Creatief omgaan met je spullen 
Binnen de Doperse traditie is het maken van quilts al heel lang bekend. 
Van resten stof of afgedankte kleding kun je een prachtige quilt maken! 
Een mooi verhaal hierover staat in het boek:                                        
‘De verbindende kracht van quilts’ van  
An Keuning en Lynn Kaplanian-Buller. 
Website: DE VERBINDENDE KRACHT VAN QUILTS – Doe mee! 
 

 
 

d                  uit de kunst 
 

 
 
Dit is een schilderij van Edward Hopper (1882-1967). Zijn werk heeft 
overzichtelijke kleurenvlakken en meestal is er maar één persoon 
afgebeeld. Vaak kijken de personages door een raam of een deur.  
 
Het behang is groen, het veld geel, de bossen bruin en de koffer is 
lichtbruin. De auto groen en de lucht blauw. De bank en jurk donkerrood. 
 

 Hoe komt dit schilderij bij je over?                                                                        
Welk verhaal stel je je hierbij voor?                                               
Welke sfeer roept het interieur bij je op? 
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Deze stoelen zijn ontworpen door Gerrit Rietveld (1888-1964).                    
Zijn vader was meubelmaker en hij leerde het vak van hem. Maar hij had 
een hekel aan de massieve meubelen van die tijd.   
 

 Wat vind jij van zijn meubelen? 
 

e                       liederen 
 

LB 73 :4 ’t Volk weet niet waar het schuilen moet..                          
        (niet direct hedendaagse taal, maar goed om de hele psalm eens met  
                elkaar te bekijken) 
LB 187    Runderen, schapen en duiven te Koop!(over de tempelreiniging) 
LB 542   God roept de mens op weg te gaan.. (verlaat we ge bezit…) 
LB 843   Wat te kiezen, leven, dood,.. (of mij geven gaandeweg..) 
LB 912   Neem mijn leven.. (mijn handen, mijn stem, zilver, wil, liefde) 
LB 1004 Veelvuldig zijt Gij aan het licht gekomen.. (dat wij werken  
                staken, genieten van tijd, schepping eren, uw woord bewaren, geen  
                macht meer die ons bindt.) 
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f                       groepen  
 

Minimalism of The Minimalists 
Bekijk met elkaar een documentaire (of een deel eruit) op Netflix over 
minimalistisch leven Minimalism of The Minimalists (zie ook p.48 onder c). 
 

Netflix' Minimalism: A Documentary About the Important Things  
Jeugdvrienden Joshua Fields Millburn en Ryan Nicodemus verdienden op 
hun dertigste een flinke smak geld, maar werden niet gelukkig van de 
manier waarop hun leven was ingericht. Door het minimalisme konden ze 
grote, positieve veranderingen in hun leven maken. Deze netflix 
portretteert dit proces en laat zien hoe ze nu leven. 
 

Of iets over Marie Kondo, de Japanse ‘opruimgoeroe’ (geschikt voor zowel 
jongeren als volwassenen). 
The True Cost is een documentaire die een ontluisterend beeld geeft van 
goedkope mode; hierna hoef je je nooit meer af te vragen waarom een 
shirtje maar een paar euro kan kosten, want The True Cost heeft je laten 
zien wie daar aan de achterkant voor betalen. Een documentaire die je het 
laatste zetje gaat geven je eigen kast kleiner te houden. 
 

Mogelijke korte filmpjes: 
Op de volgende website vind je talloze korte filmpjes over uiteenlopende 
thema’s. 
Verder Kijken; - Thomas – Godsdienstonderwijs.be (kuleuven.be) 
Onderstaande links zijn korte filmpjes (2 à 3 minuten) van deze website 
die te maken hebben met ons thema: 
Sustainable Happiness, Sustainable Return. - YouTube, 
over het verschil tussen mensen die geld om het geld willen hebben en 
mensen die geld gebruiken om anderen geluk te brengen. 
Of: The Holstee Manifesto: Lifecycle Video - YouTube over kiezen voor 
wat je gelukkig maakt. 
 

Mogelijk gesprek: over de verschillende facetten van minimaliseren en 
bedenk wat belangrijk is voor jou:  
 Delen met mensen die het minder hebben 
 Ecologische bewustwording 
 Immateriële bewustwording 
 Financiële bewustwording 

 

In het boek ‘Meer door minder’ van Joshua Becker, krijgt de lezer het 
advies een rijtje te maken van dingen die werkelijk van waarde zijn, zoals 
tijd met je familie of het bereiken van een droom.  
 

 Neem de tijd om voor jezelf zo’n rijtje te maken. 
 Zijn er bijvoorbeeld dingen die je vroeger graag had willen doen, 

maar waar je nooit aan toe gekomen bent? 
 Zou je dat nog willen? En zijn er dingen die je weerhouden om 

bijvoorbeeld die droom waar te maken? 
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g                 kinderen 
 
Lees uit de Bijbel voor kinderen: ‘Het hoogste Woord’ van o.a. Imme Dros 
voor het verhaal ‘De rijke koopman’ (p. 222) en praat er daarna met 
elkaar over. 
Daarin staat onder andere: 
Ik ben op weg met mijn kameel, ja, ik ben een hele rijke koopman. Alles 
wat ik koop laad ik op mijn kameel. Bovenop de grote tassen en aan de 
zijkanten de kleiner spullen. Ik koop iets voor weinig geld en dan verkoop 
ik het voor veel meer geld. Zo ben ik rijk geworden. 
Maar iedere keer als ik de stad binnen wil gaan, kom ik langs zo’n klein 
snertpoortje. ‘Oog van de naald’ heet het. Precies, omdat het zo’n klein 
poortje is. Ik ben altijd boos omdat ik er niet door kan met mijn kameel 
en alle spullen. Ik moet altijd een eind omlopen en door de grote poort de 
stad binnen gaan. 
Een keer kwam ik weer langs het kleine poortje. Jezus, die rabbi uit het 
noorden, stond er met een heleboel mensen om zich heen. Ik stopte 
omdat ik hem weleens een vraag wilde stellen. Toen ik eindelijk wat meer 
vooraan stond, vroeg ik hem: 

‘Goede meester, wat moet ik doen om in de hemel te komen?’ 
Hij zei me: 

‘Volg de geboden van God.’ 
‘Dat doe ik al sinds ik een klein jongetje was’, 

antwoordde ik. 
‘Dan hoef je nog maar één ding te doen’, 

zei Jezus, 
‘Verkoop alles wat je hebt en deel het uit aan de armen. Kom dan 
terug en ga met ons mee.’  

Ik schrok. Ik keek naar mijn kameel. Die was net torenhoog opgeladen en 
dure spullen. Alles weggeven? Ik twijfelde. Nee, dat deed ik niet. Ik pakte 
het touw van mijn kameel en draaide me met een ruk om en liep weg. 
Ik hoorde Jezus nog zeggen: 
‘Een kameel gaat nog gemakkelijker door het oog van de naald dan dat 
een rijke in de hemel komt.’ 
 

Mogelijkheid tot gesprek: 
 Zijn er spullen waar je aan gehecht bent? Welke spullen zijn dat en 

waarom zijn het juist die dingen? 
 

 Is er iets wat je hebt, waar je echt gelukkig van wordt? 

 Wanneer je gevraagd werd om iets weg te geven aan iemand die 
weinig heeft, wat zou je weggeven? 

 

 Kun je een cadeautje bedenken om aan iemand te geven, waarvoor 
je niet naar de winkel hoeft te gaan?  
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Met verjaardagen, winterse feestdagen en tussendoor geven we onze 
kinderen graag cadeaus. We willen ze immers zo graag gelukkig zien, 
maar we willen zelf ook aardig gevonden worden. 
Wat vind je van het idee om spullen te vervangen door gezamenlijk iets 
te ervaren of samen iets te beleven? 
 
Mogelijkheden om te doen: 
 

Dromenvanger 
Maak samen een dromenvanger of een plaktekening met gevonden 
dingen uit de natuur. Illustraties - Kleine dingen (kleine-dingen.nl)  
 

Gelukkige stenen 
Verdiep je met kinderen in ‘Happy Stones’ 
Lancering Happy Stones Walcheren in Middelburg – Wij zijn De Stad 
Middelburg  
en ga ze samen maken. Met wat verf, een paar stiften en gevonden 
stenen kom je al een heel eind. 

 
 

                                
     


