Mt 6, 19-34:
Jezus sprak:
"Verzamel geen schatten op aarde, waar mot of houtworm ze aantast, en waar dieven inbreken om ze
te stelen. Maar verzamel schatten in de hemel, waar mot noch houtworm ze aantasten, en waar geen
dieven inbreken om ze te stelen. Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. De lamp van het
lichaam is het oog. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog slecht is, zal
heel je lichaam duister zijn. Als nu binnenin je het licht duisternis is, hoe erg zal dan de duisternis zijn!
Niemand kan twee heren dienen. Want hij zal de een verfoeien en van de ander houden, of zich
hechten aan de eerste en de ander verachten. Je kunt God en de geldduivel niet tegelijk dienen.
Daarom zeg Ik jullie: maak je niet bezorgd over wat je zult eten of drinken om in leven te blijven, en
ook niet over de kleding voor je lichaam. Is het leven niet meer dan het eten, en het lichaam niet meer
dan de kleding? Kijk naar de vogels van de hemel: ze zaaien niet en maaien niet en oogsten niet, je
hemelse Vader voedt ze. Zijn jullie niet meer waard dan vogels? Wie van jullie kan met al zijn zorgen
een el toevoegen aan zijn leven? En wat maak je je bezorgd over je kleren? Leer van de lelies op het
veld hoe ze groeien. Ze werken niet, ze spinnen niet. Maar Ik zeg jullie: zelfs Salomo met al zijn pracht
en praal ging niet gekleed als een van hen. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag staat en
morgen in de oven wordt gegooid, zo kleedt, hoeveel te meer kleedt Hij dan jullie, kleingelovigen?
Vraag je dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten? Wat zullen we drinken? Wat zullen we aantrekken?
Want naar dat alles zijn de heidenen op zoek. Jullie hemelse Vader weet wel dat je dat allemaal nodig
hebt. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan krijg je dat alles erbij. Maak je dus
niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal zich wel bezorgd maken over
zichzelf. Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad."

