
 

Gespreksvragen Kassa 
Nodig: bijbels, kassabonnen en tegoedbonnen. 

 

● Heet de jongeren welkom. Ga bijvoorbeeld even in de tuin zitten. 

● Ze hebben 9 boodschappen gedaan. En verwachten nu bij jou ‘de kassa’.  

Vraag even hoe het is gegaan. 

● Geef de jongeren nu allebei een Bijbel en doe de kassabon erin. 

● Vraag naar hun formulier ‘Bijbelse boodschappen’ met daarop de gevonden producten. Deze 

leveren ze bij jou in. De kassabon vertelt welke producten er waren te vinden.  

● Lees samen Matteüs 6:25-34. 

● Bespreek:  

● Waar confronteert Jezus ons mee? (Vul aan: ze waren bezig met alledaagse 

dingen/boodschappen, Jezus ‘boodschap’ houdt ons iets anders voor).  

● Waar ben jij (vooral) druk mee in het dagelijks leven? Laat jongeren dit concreet 

maken.  

● Wat er voor jou toe doet, zou je ook kunnen zien als een lijstje, met allerlei zaken die 

ertoe doen. Heeft Jezus een plek op jouw lijstje? Waar staat Hij ergens als het gaat 

om prioriteit? (bovenaan, middenin, onderaan, helemaal niet op de lijst) 

● Bedenk met elkaar enkele manieren hoe je Jezus meer prioriteit kan geven.  

● Wat vind je ervan dat Jezus belooft in Matteüs 6 vers 33: “Houd je bezig met Gods 

nieuwe wereld en doe wat God van je vraagt. Dan zal God je al die andere dingen 

ook geven.” 

● Benoem dat de jongeren de hele tijd boodschappen hebben gedaan, maar 

uiteindelijk nog met lege handen staan. Een Bijbelse boodschap is: geef Jezus 

prioriteit en Hij geeft je ook het andere wat je nodig hebt (zie: Matteüs 6 vers 33: 

‘Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die 

andere dingen je erbij gegeven worden.’ NBV) 

Wellicht kun je delen als jeugdleider hoe Jezus jou heeft verrast in je leven.  

● Overhandig alle jongeren de tegoedbon waarmee ze naar de supermarkt of lokale bakker 

kunnen om wat lekkers op te halen.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


