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25 oktober 2020

De rijke jongeman

Matteüs 19:16-30
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Thema: Heb jij genoeg aan God?

Doel
De kinderen ontdekken dat er allerlei dingen een sta-in-de-weg kunnen zijn om Christus te volgen.

Toelichting
Vandaag ontmoeten we een jonge man die enthousiast is over Jezus. Hij vraagt Jezus: wat moet ik doen om voor altijd bij 
God te horen?
Jezus antwoordt hem, dat hij moet doen wat God in de wet vraagt. Om dat te laten zien moet hij alles verkopen, aan de 
armen weggeven en Jezus volgen. Dat kan de jonge man niet. Dat is te veel, te moeilijk. Verdrietig en teleurgesteld gaat hij 
bij Jezus weg. Op God alleen vertrouwen en leven van wat Hij geeft wil hij niet.
Rijkdom, geld, wat je bezit weggeven? Maar dan ben je toch ook alles kwijt? Dat lijkt zo, maar je krijgt er Gods Koninkrijk 
voor terug. Jezus noemt dat: een schat in de hemel. Blijkbaar is die nog veel meer waard.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Een schat
Richtlijnen: Vertel als inleiding een verhaaltje over het zoeken naar een schat. Bijvoorbeeld als spel op een kinderfeestje. 
Wat is een mooie schat om te vinden? Waar kun je een schat verstoppen? Op zolder of in de tuin? Vind je het jammer als 
iemand anders de schat vindt en jij te laat bent?
Een jonge man vindt het mooi wat Jezus over God zegt, Hij vraagt aan Jezus wat de grootste schat is die je kunt vinden. 
Jezus zegt: God is het mooiste dat er is. Als je Hem wilt vinden moet je doen wat Hij zegt. Ja, maar hoe dan?, vraagt de 
jonge man. ‘Verkoop alles wat je hebt, geef het weg en wordt mijn leerling’, zegt Jezus. Dat wil hij niet, dat kan hij niet. 
Verdrietig gaat hij naar huis.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Een schat hebben
Richtlijnen: Hebben de kinderen op hun kamer een plek waar ze kostbare dingen verzamelen? Misschien zijn ze in geld 
niet veel waard, maar voor henzelf zijn ze heel belangrijk. Soms heeft iemand een doos met oude munten, bijzondere brie-
ven of plaatjes. En wat hij wil bewaren of heel mooi en bijzonder vindt doet hij erbij. In die doos zit dan je schat. Misschien 
is het je fiets of je spelcomputer je schat. Een schat is het belangrijkste dat je bezit. Dat mag niet kapot gaan of kwijtraken. 
Jezus vertelt vanmorgen aan een rijke jonge man over een schat in de hemel. Die heel veel waard is en nooit kapot gaat 
of verdwijnt. Het is Gods liefde voor jou, het is het leven voor de Here Jezus. ‘Verkoop alles en kies voor de schat in de 
hemel, kies voor Mij’, zegt Jezus. De jongen durft dat niet. Hij vindt zijn geld en z’n spullen op aarde heel belangrijk; dat is 
zijn schat. Word je met Jezus alleen wel gelukkig? 

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Een sta-in-de-weg
Richtlijnen: Wat is jouw sta-in-de-weg? Heb jij iets waar je steeds tegenaan loopt? Een vervelende eigenschap als onge-
duld of drift? Of is het iemand waar je steeds tegen aanbotst? Iemand die jou steeds uitdaagt en het leven zuur maakt? 
Soms lijk je er geen last van te hebben. Niet alles is immers perfect.
Een rijke jonge man gaat op bezoek bij Jezus. Zijn woorden over God voelen goed. Maar als Jezus uitlegt dat hij dan moet 
kiezen tussen God en zijn bezit (alles verkopen en weggeven en Jezus volgen), dan haakt hij af. Dan blijkt dat zijn rijkdom 
hem in de weg staat. Die wil hij niet opgeven voor een leven met Jezus.  
Heb jij iets dat je in de weg zit om te geloven? Hoe ga je daarmee om? Durf jij dat los te laten of lukt dat niet? Vergeet niet 
dat je een schat hebt in de hemel. Wat bedoelt Jezus daarmee, denken jullie?

Extra Bijbelgedeelte: Matteüs 6: 19-24 
(De echte schat, de Heer zelf, kan niet door mot en roest worden aangetast)

Auteur: DW
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Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte
Voordat de rijke jongeman bij Jezus komt, lezen we dat er kinderen bij Jezus worden gebracht.  Bij die gebeurtenis spreekt 
Hij die bekende woorden: laat de kinderen tot Mij komen. Om in het Koninkrijk van God te komen is het nodig om als een 
kind te worden. Een kind ontvangt, vertrouwt op zijn/haar ouders, geeft zich over. Dat binnengaan in het Koninkrijk is het-
zelfde als het eeuwige leven ontvangen. Daar vraagt de rijke jongeman naar.  Deze jongeman komt nogal ‘doenerig’ over. Hij 
wil van alles doen. Daarmee houdt hij het allemaal in eigen hand. Terwijl het in het geloof juist gaat om het loslaten, om ont-
vangen en je toevertrouwen aan de goede hemelse Vader. Daar lijkt bij deze man ook de crux te zitten. Hij vertrouwt meer 
op zijn bezit dan de Here God. Is dan alle hoop verloren? Jezus zegt: bij God is alles mogelijk! Dat biedt hoop. Inderdaad, 
het is zijn werk, niet ons werk!

Vers voor vers
Vs.16  In de manier waarop de jongeman zijn vraagt stelt, laat hij zien dat hij verwacht het eeuwige leven wel te kunnen 

verdienen door bepaalde goede dingen te doen. Een gedachte die tot op de dag vandaag leeft. 
Vs.17  De Here Jezus snijdt die weg hier meteen af. Niet de dingen die wij doen zijn goed, maar er is één Iemand die 

goed is. Wie dat is wordt door Jezus niet meteen expliciet gezegd, maar iedereen voelt wel aan wie Hij bedoelt, 
God. In het vervolg spreekt Jezus ook over zijn geboden. Het is veelzeggend dat Jezus het woord ‘eeuwig’ in zijn 
reactie niet noemt, maar spreekt over leven. Door te luisteren naar Gods geboden zul je werkelijk leven. Dan leef 
je het leven zoals God het bedoelt heeft. 

Vs. 18v De jongeman houdt blijkbaar van duidelijkheid. Is het een oprechte vraag? Zou hij die geboden niet weten? Uit 
het vervolg blijkt dat hij er wel degelijk verschillende kent. Of verwachtte hij iets spectaculairs? Jezus noemt vijf 
geboden uit de tien geboden (het zijn geboden van de tweede tafel: geboden over de naaste) en het tweede deel 
van het grote gebod (Matt 22:38-39). Het gaat hem duidelijk over de naastenliefde.

Vs.20  De jongeman zegt van zichzelf dat hij alles gedaan heeft wat Jezus hier aangeeft. Blijkbaar is dat voor hemzelf 
nog niet genoeg. Heeft hij zoiets van: dit alleen kan het niet zijn?  In ieder geval zit hij nog helemaal in de ’doen 
modus.’ Ik denk dat hij hier wel oprecht is, dat het voor hem ook een serieuze vraag is. Ondertussen voel je dat het 
hier naar een climax gaat.

Vs. 21v Het hoge woord komt er uit. Hier blijkt waar het bij deze jongeman op aankomt, waar de crux zit: alles verkopen 
wat je hebt, het geld  aan de armen geven en Jezus volgen.  Dit had hij blijkbaar niet verwacht. Hij gaat verdrietig 
weg. Die emotie laat wel zien dat het hem raakt. Hij is niet boos, maar machteloos en bedroefd. Zal hij later een 
keer terug gekomen zijn? Zou het uitgemaakt hebben als Jezus gezegd had: geef je geld aan Mij (i.p.v. aan de 
armen)? Vraagt Jezus dit nu van ons allemaal? Of komt het er op aan dat je los bent van al je bezit, van alles wat 
je hebt? En is de gebondenheid het probleem van deze jongeman waardoor Jezus juist dit zegt om hem daarvoor 
de ogen te openen? Je zou je dan ook kunnen afvragen: waarvoor moet Hij mij de ogen openen? Bij Marcus lees 
je dat Jezus hem lief kreeg (10:21). Jezus handelt, spreekt dus ook hier vanuit liefde!

Vs. 23v Rijkdom kan gezien worden als een zegen. Maar, het kan ook een sta in de weg zijn om het Koninkrijk binnen te 
gaan, omdat het een afgod is waarop je je vertrouwen stelt. De Here Jezus kan hier letterlijk een oog van een 
naald bedoeld hebben, maar ook kan het poortje naast de hoofdpoort bedoeld zijn. Omdat Jezus in vers 26 over 
onmogelijk spreekt lijkt mij het eerste aannemelijk. 

Vs. 25v Als het binnengaan zelfs voor  de rijken met al hun bezit (dat gezien werd als teken van Gods beloning) al moeilijk 
is, dan kunnen de eenvoudige leerlingen het helemaal wel vergeten.  Wat hebben zij in te brengen? Het lijkt een 
onmogelijkheid. Maar dan klinken die bemoedigende woorden van Jezus: bij God is alles mogelijk. Op Hem komt 
het aan, niet op onze inspanning. 

Vs. 27vv Ook hier is het weer Petrus die het woord neemt en reageert. Hij heeft goed geluisterd. Want zij, de leerlingen, 
hebben inderdaad gedaan wat Jezus hier zegt: alles achterlaten en Hem volgen.  Wat levert hen dat dan op? 
Zullen zij dat eeuwige leven wel ontvangen? De weg van armoede, vertrouwen en achterlaten die ze nu gaan zal 
inderdaad uitlopen op het eeuwige leven en het delen in de heerlijkheid van hun Heer. Tegelijk zullen ze ook nu al, 
op deze aarde, beloond worden. De Here Jezus zal hier de geestelijke beloning bedoeld hebben: genade, vrede in 
het hart, enz. 

Vs. 30  Jezus sluit hier af met een waarschuwing. Het zou er nu immers op kunnen lijken dat het ingaan in het eeuwige 
leven een eigen prestatie is. De leerlingen zijn nu eersten en de rijke jongeman is de laatste. Maar, vertrouw niet 
op het eigen volgen! Het is en blijft Gods werk, zijn mogelijkheid, een mens  binnen te laten gaan in zijn Koninkrijk. 
Het is Gods werk de mens het echte leven te geven!
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Vragen
• Wat zou jij antwoorden als de vraag van de rijke jongeman jou gesteld zou worden? 
• Herken je in je eigen geloofsleven (iets van) dat ‘alles achterlaten’? 
• Wat vind jezelf gemakkelijker: ontvangen of iets doen? Waarom?

Auteur: HdJ

Liederen
Psalm 62: 1, 6 en 7
Lied 675    (-=Gezang 477 LvdK)
Lied 912     (=Gezang473)
De rijke  jongen     Alles wordt nieuw 4: 21
Alles wat ik heb     Opwekking 105
Gelukkig zal je zijn     Hemelhoog 1
‘k Heb Jezus nodig    Hemelhoog 299
Hij is Koning     Liedjes voor kinderen deel 1 – Elly en Rikkert
Ik  zal de Here God liefhebben   Op Toonhoogte  523

Auteur: PZ
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Een schat

Inleiding
Fedde loopt door de poort achter zijn huis. In zijn handen 
heeft hij een gouden doos. De doos is niet echt van goud, 
maar geverfd. In de doos zit een schat. Wat voor schat 
weet Fedde niet precies. De schat is voor het kinder-
feestje van zijn zus. Hij is wel nieuwsgierig. Hij zou het 
wel wat vinden als de schat een nieuwe Playmobil doos 
is. Vanmiddag komen er zes kinderen. Zijn moeder heeft 
een speurtocht bedacht. Zijn vader heeft de doos en de 
schat gemaakt. Fedde heeft als taak om de schat te ver-
stoppen. ‘Verberg de schat in de buurt van het huis, zorg 
dat ze moeten zoeken, maar maak het niet te moeilijk.’ Nu 
loopt Fedde dus buiten rond. Wat is een goede plek om 
de schat te verstoppen? 
Vraag de kinderen wat zij een mooie schat vinden? 
Speelgoed, snoep of een boek? 
Kunnen ze een goede plek verzinnen waar je een schat 
kunt verstoppen? In de tuin of op zolder? 
Hebben ze wel eens een schat gevonden? Wat zat 
daarin? 
Vandaag gaat het verhaal ook over een schat. Een schat 
in de hemel. 

Bijbelverhaal
Jezus praat met een aantal mensen. Om de beurt stellen 
ze Hem een vraag. Jezus luistert naar hen allemaal en 
geeft antwoord. Tussen de mensen staat een jongeman. 
Hij heeft ook een vraag voor Jezus. ‘Meester, wat voor 
goeds moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen?’ 
Dat is een belangrijke vraag. Wat moet je doen om in de 
hemel bij God te komen?
Jezus zegt tegen de jongeman: ‘Als je eeuwig wil leven, 
houd je dan aan de regels van God.’
‘Welke regels?’
Jezus praat verder. ‘Je mag geen mensen doodmaken. 
Je mag  niet stelen. Je mag niet liegen. Wees goed voor 
je vader en je moeder. En je moet net zoveel van andere 
mensen houden als van jezelf.’

De jongeman heeft goed geluisterd. ‘Ik houd me al aan 
die regels. Wat kan ik nog meer doen?’
De mensen in de groep zijn allemaal muisstil. Iedereen 
wil het antwoord van Jezus horen. 
‘Als je helemaal goed wil zijn, ga dan naar huis. Verkoop 
alles wat je hebt en geef het geld aan de arme mensen. 
Dan zul je in de hemel een grote beloning, een schat 
krijgen. Als je alles hebt weggegeven, kom dan terug en 
ga met Mij mee.’ 

De jongeman zegt niks meer. Hij kijkt verdrietig naar zijn 
voeten. Alles verkopen wat hij heeft? Dat kan hij niet. Hij 
is namelijk heel erg rijk. Teleurgesteld draait hij zich om 
en loopt terug naar zijn huis. 

Gebed
Heer Jezus,
Wat fijn om vandaag een verhaal over u te horen.
Wij vinden het ook vaak moeilijk om dingen los te laten.
Ons speelgoed, mooie stiften of verzamelplaatjes.
Allemaal dingen die we vaak veel te belangrijk vinden.
Wilt u ons helpen?
Help ons om goed te zijn voor elkaar.
Help ons te leven zoals U.
Amen

Auteur: HVM 
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Een schat hebben

Inleiding
Wie van jullie spaart er leuke dingen? Stickers of voetbal-
shirts of plaatjes van BN’ers? 
Vroeger waren er veel mensen die postzegels spaarden, 
met allerlei bedragen er op en uit allerlei verschillende 
landen. Er was ook een tijd dat men sigarenbandjes 
verzamelde..om een sigaar (soort dikke sigaret) zat een 
bandje van papier en die hield je over na het roken van 
een sigaar. Mensen deden die bandjes in boeken en 
hadden zo hele verzamelingen. Er zijn ook mensen die 
barbies verzamelen of zilveren munten. Je kunt eigenlijk 
van alles verzamelen. 
Sommige verzamelingen zijn heel waardevol, andere zijn 
iets minder waard in geld. Maar voor de verzamelaar is 
het wel heel waardevol, ook als iemand anders het hele-
maal niets vindt. Voor sommige mensen is die verzame-
ling een schat.

Bijbelverhaal
In het Bijbelverhaal van vandaag komt er een man naar 
Jezus toe. Hij heeft een vraag. Meester, wat voor goeds 
moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? Best een 
goede vraag, toch? Hij heeft over Jezus gehoord, hij 
heeft naar Hem geluisterd en nu wil hij weten hoe hij het 
eeuwige leven kan krijgen.
Maar let eens op, de man wil weten wat hij moet doen. 
Doen? Krijg je het eeuwige leven door dingen te doen? 
En wat raar eigenlijk, de man vraagt niet, Jezus hoe 
kan ik bij U horen of hoe kan ik God dienen. Nee, hij wil 
dingen gaan doen om het eeuwige leven te krijgen. Hij wil 
het eeuwige leven verdienen. 
Jezus geeft het volgende antwoord: Waarom vraag je me 
naar het goede? Er is er één die goed is. (daarmee be-
doelt Jezus God). Als je het leven wilt binnen gaan, houd 
je dan aan zijn geboden.

Dat is best een streng antwoord. God is als enige goed 
zegt Jezus. De man wordt op zijn plek gezet, hij is een 
mens en mensen zijn niet goed. Met Jezus samen kun je 
het goede doen, maar alleen wordt het niets.
Maar Jezus zegt nog meer, als je eeuwig wilt leven, hou 
je dan aan Gods geboden. Nou de joden in die tijd kende 
Gods geboden heel goed. De Tien Geboden van Mozes 
kende ze, maar hun leiders hadden er ook nog veel gebo-
den bij gemaakt.
De man vraagt dan ook: welke geboden? En Jezus zegt: 
pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg 
geen vals getuigenis af, heb eerbied voor uw vader en 
moeder en ook heb uw naaste lief als uzelf.

Nou zegt de jongeman, daar houd ik me aan. Hij is een 
goede man, hij doet dit allemaal. Best een moeilijk leven 
lijkt me, als je alles zo precies doet omdat het moet. Niet 
omdat je van Jezus houdt, maar puur omdat het moet. Dit 
doe ik al, wat kan ik nog meer doen?

Jezus zegt dan: als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, 
verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de 

armen. Dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom 
daarna terug en volg Mij.
Oei, de man was heel rijk. Hij gaat dan ook terneerge-
slagen weg, verdrietig, onder de indruk. Hij wist niet wat 
hij moest doen. Hij was heel rijk, moest hij dit allemaal 
verkopen en daarna Jezus gaan volgen? Zou hij dan pas 
het eeuwige leven krijgen?

De man gaat weg en Jezus draait zich om naar zijn leer-
lingen die er bij zijn en alles hebben gehoord. Hij zegt: 
Ik verzeker jullie; slechts met moeite zal een rijke het 
Koninkrijk van de hemel binnen gaan.
De leerlingen waren verbaasd en wisten het even niet 
meer. ‘Wie kan er dan nog gered worden?’, vroegen ze.  
Jezus keek hen aan en zei: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, 
maar bij God is alles mogelijk.’ 

Verdere uitleg
Kunnen rijke mensen dan niet in God geloven? Gelukkig 
wel, maar alleen als ze in God geloven en niet in hun ei-
gen geld.  Voor sommige mensen is hun baan, hun auto, 
hun gezin, hun gezondheid of hun geld zo belangrijk dat 
het belangrijker wordt dan God.
Voor kinderen en jongeren kan dat ook zo zijn: je vrien-
den, je hobby, je verzameling, je likes op tiktok. Dingen 
die zo belangrijk zijn, dat ze belangijker worden dan God.
God wil op de eerste plaats staan in het leven van ie-
dereen. Belangrijker dan familie, geld, goederen, ver-
zamelingen. Waar je schat is zal ook je hart zijn, is een 
spreekwoord dat we ook uit de Bijbel kennen.

Wat is het belangrijkste in ons leven? Wat helpt ons als 
we het moeilijk hebben, wat troost ons, wat geeft ons 
moed en kracht in ons leven? Waarmee kunnen wij het 
eeuwige leven binnengaan? Onze verzameling, ons geld, 
onze familie? Nee, alleen als we in God geloven mogen 
we voor altijd, eeuwig bij Hem zijn.

Wij doen ook graag dingen, dan kun je het verdienen. 
Veel oefenen dan scoor je misschien bij de voetbalwed-
strijd. Veel trainen dan schaats of fiets je misschien wel 
het hardst. Veel geld verdienen om een mooie auto te 
kopen.
Geloof kun je niet verdienen. Bij geloof hoef je niets zelf 
te doen. God doet het. Hij geeft het.

Het Bijbelstuk eindigt met woorden die je misschien wel 
eens eerder hebt gehoord. Vele eersten zullen de laats-
ten zijn en vele laatsten de eersten. Bij God gaan dingen 
vaak anders dan bij ons. Snappen kunnen we dat niet, 
maar Gods Koninkrijk is dan ook niet van deze wereld. 
God wil ons veel uitleggen en leren als we in Hem gelo-
ven en ons leven met Hem willen leven.
Lees en leer maar uit de Bijbel, niet omdat het moet, 
maar om zo dichter bij Hem te komen en de hemelse 
schat zo te laten groeien!

Auteur: CdG
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Een sta-in-de-weg

Voorbereiding op de Bijbelstudie: 
Dit Bijbelgedeelte uitprinten, voor elke jongere een vel. 
Met ruimte om te kunnen schrijven. 
Eerst lezen we het stukje met elkaar, dan ieder voor zich-
zelf nog eens, met pen in de hand.
• Wat roept dit verhaal bij je op? Schrijf maar op wat in je 

gedachten komt. 
• En bespreek het met elkaar. Dat kan ook na het 

verhaal.
? Zet een vraagteken bij de tekst die niet duidelijk is.
! Plaats een uitroepteken bij de woorden die je 

aanspreken.
* Zet een sterretje bij wat je belangrijk vindt.

Bijbelverhaal
Vorige week liet Jezus ons in de spiegel naar onszelf 
kijken, toen Hij het verhaal vertelde van de dienstknecht, 
die niet wilde vergeven. Vandaag houdt God weer een 
spiegel voor ons. We ontdekken hoe Jezus kijkt naar 
iemand, die heel graag de hemel wil verdienen door goed 
te doen. 
En wees eens eerlijk. Dat willen wij eigenlijk allemaal. 
Daarom kan dit verhaal ons verhaal wel zijn. 

Al lezend krijg ik best wel respect voor deze jongeman. 
Hij komt toch maar bij Jezus met een mooie vraag. Want 
eigenlijk vraagt hij: Ik wil U volgen, maar hoe doe je dat? 
En ik verwacht dat Jezus gewoon blij zal zijn met zo’n 
serieuze jongen. Deze jongeman  is geïnteresseerd in het 
eeuwige leven. Hij doet moeite om daar te komen. Maar 
hij weet niet zeker of hij er wel recht op heeft. Hij hoopt 
dat hij het verdient met zijn goede daden. Want hij heeft 
super zijn best gedaan. Als je van jezelf weet dat je 1. 
geen moord hebt gepleegd, 2. Niet vreemd gaat. 3. Dat 
je niet steelt. 4. De waarheid spreekt. 5. Je ouders eert. 
En 6. Dat je evenveel van de mensen om je heen houdt 
als van jezelf. Nou! Dan scoor je goed. En dat denkt de 
jongen zelf ook. 

Hij zegt dat ook tegen Jezus. Hij heeft hier altijd rekening 
mee gehouden. Dat doet hij al vanaf de tijd dat hij nog 
een kind was. En nu moet Jezus maar zeggen, wat hij 
nog meer moet doen. En Jezus gaat hem dat ook zeg-
gen. Omdat Jezus weet wat er in het hart van de jongen 
leeft. ‘Jongeman, Ik zal je vertellen dat niemand goed is. 
Alleen God in de Hemel. jij houdt rekening met anderen, 
respecteert anderen, zorgt goed voor degenen met wie 
je omgaat. Voor het oog leef je heel netjes. Maar Ik’, zegt 
Jezus ‘zie wat er in je leven hapert. Je geeft als iemand 
wat nodig heeft. Met elke collecte, met elke actie doe je 
royaal mee. Maar je hebt nog steeds heel veel voor jezelf. 
Dan is het niet zo moeilijk om uit te delen. Wat Ik vandaag 
van je vraag is het volgende’: ‘Verkoop alles wat je hebt, 
deel je geld uit aan de arme mensen hier in de omgeving. 
En als je alles weggegeven hebt, dan kun je laten zien, 
dat je helemaal op Mij vertrouwt. Kom dan terug om met 
Mij mee te gaan. Je redt het niet als je blijft proberen het 
eeuwige leven zelf te verdienen. Dat leven loopt op een 
teleurstelling uit. Je komt er niet. Er is maar één manier; 

Geloof in Mij en je zult in de hemel een grote beloning 
krijgen.’
 
Maar waarom moet de jongeman alles verkopen? Is het 
verkeerd om veel bezit te hebben. Nou nee, er staan 
genoeg verhalen van rijke mensen in de Bijbel, waarvan 
God niet vraagt om alles willen verkopen. Jezus weet dat 
deze jongen vooral voor de mensen leeft, voor het buiten-
kantje. Voor het oog houdt hij zich keurig aan de gebo-
den. Maar denk eens mee: Als je net zoveel van de ander 
houdt als van jezelf, dan houd je niet heel veel geld en 
spullen, je luxe manier van leven voor jezelf en laat je de 
ander verhongeren. Toch? Dat noemt Jezus geen liefde. 
Dit is het moment dat Jezus deze man en ook ons de 
spiegel voorhoudt. Als je zegt dat je van de ander houdt, 
moet je de ander net zoveel willen geven als je zelf hebt. 
Jezus vraagt nu van deze jongeman om te gaan laten 
zien, hoe groot zijn geloof in de Goede Meester is. Daar-
voor moet hij alles verkopen en Hem volgen. 
Dan krijgt hij een spannend leven. Dan weet hij niet, of 
hij eten aangeboden krijgt, of hij ’s avonds een plek heeft 
om te kunnen slapen. Dan zal hij er ook niet elke dag 
keurig verzorgd uitzien, en daarmee de goedkeuring van 
mensen krijgen. Dan vertrouwt hij helemaal op Jezus. En 
gaat hij achter Hem aan, zonder zich zorgen te maken 
om eten of kleding en onderdak. Dat wordt een leven vol 
ontdekkingen en verrassingen. Alles wat hij dan doet be-
spreekt hij met de Goede Vader in de hemel. En hij gaat 
leren, dat God beter weet wat goed voor hem is, dan hij 
ooit had gedacht. Op deze manier kan hij van de liefde en 
de wijsheid van de Goede God juist meer gaan zien.

Verdrietig druipt de jongeman af. Dit had hij nooit ver-
wacht. Hij had gehoopt dat de goede Meester hem zou 
prijzen. Hij had graag een compliment gekregen. Wat een 
teleurstelling. Jezus vraagt teveel van hem. Alles wat hij 
bezit loslaten?  Hij kan het niet. 

Later zegt Jezus tegen de leerlingen, dat het heel lastig 
is, als je rijk bent om eenvoudig in God te geloven. Dan 
vertrouw je zo makkelijk op alles wat je zelf hebt. Wij 
herkennen dat wel. We hebben een plek om te wonen. In 
onze voorraadkasten staat genoeg. Onze kledingkasten 
zijn vaak te vol. En anders bestellen we wat. We kunnen 
ons voor van alles en nog wat verzekeren. We hebben 
geen gebrek. We redden het aardig in ons land. Hebben 
wij God eigenlijk wel nodig? 
In dit verhaal wordt de jongeman getest, maar wij net zo 
goed. Jezus laat zien in dit verhaal dat je pas echt rijk 
bent, als je je vertrouwen op Hem stelt. De schat in je 
hart, de liefde voor God, kan niemand van je afnemen. 
Als God de belangrijkste is in je leven, ben je pas echt 
rijk.
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Gespreksvragen
1. Wat vind je ervan dat Jezus zegt dat niemand goed is. 

Hoor jij daar ook bij?
2. De jongeman krijgt het bevel om alles te verkopen en 

het geld te verdelen onder de armen. Moet jij hier ook 
iets mee? Geldt dat ook voor jou?

3. Ken je mensen die wel hun oude leven achter zich laten 
en Jezus volgen? In je omgeving/gemeente? In de Bij-
bel? Wat leer je van hen, hoe doe je dat: Jezus volgen?

4. Ken je andere rijken in de Bijbel? Wat deden ze met hun 
rijkdom? Kun je ook juist omdat je rijk bent, goed doen?

5. Kun je begrijpen dat de leerlingen tegen elkaar zeggen, 
nadat ze gehoord hebben wat Jezus tegen de jonge-
man zei: ‘Maar wie kan dan nog gered worden’ (Zie 
vers 25-26) Wat vind je van Jezus’ antwoord.

6. Eersten zullen de laatsten zijn: Mensen met geld krijgen 
macht en aanzien. Zij hebben het voor het zeggen in 
deze wereld. Jezus zegt: In mijn Koninkrijk gaat het net 
andersom: Ken je hiervan voorbeelden uit de Bijbel?

7. Heb je in de spiegel gekeken? Misschien mist Jezus 
bij jou ook nog één ding. Of misschien wel bij ons al-
lemaal? Wat moeten we loslaten? Om helemaal voor 
Jezus te kunnen leven?

8. Jezus heeft zijn eigen leerlingen ook lessen geleerd 
om altijd op Hem te vertrouwen. Hij heeft hen erop 
uit gestuurd. Later vraagt hij naar hun ervaring. Dat 
staat in Lucas 22:35: ‘Toen Ik u uitzond zonder geld, 
reiszak en sandalen, hebben jullie toen gebrek gehad? 
Ze antwoorden: Nee, Meester, het heeft ons aan niets 
ontbroken.’ 

 Praat erover met elkaar, zou jij dit durven? Hoe zal dat 
gaan? Wat betekent dat voor je manier van leven? 

9. Wat lijkt deze jongeman erg op de parelkoopman met 
de vele parels. Die ze allemaal verkocht om die ene 
parel van grote waarde te kunnen kopen. De jongeman 
zoekt ook, is bijna bij de schat, maar dan haakt hij af. 
Verdrietig gaat hij naar zijn luxe. Bespreek met elkaar 
wat hij nu misloopt.

Zingen
Jezus vol liefde, U wilt ons leiden.
Ik was op reis  ( Elly en Rikkert)
Jezus alles geef ik U
Jezus, U wil ik volgen
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Extra: spiegelverhaal
De rijke jongen. voor kinderen in de leeftijd van 9 tot 12 jaar. 

Dit verhaal gaat over Viktor. Viktor is elf jaar en woont 
samen met zijn ouders in een prachtige villa in een klein 
landelijk dorpje. In de villa heeft Viktor zijn eigen speelka-
mer met daarin al het speelgoed dat hij maar wil. Zo heeft 
hij een iPhone, een iPad, een PlayStation, een eigen 
computer en allerlei computerspelletjes. Elke dag kan je 
Viktor in de speelkamer vinden terwijl hij een of ander com-
puterspel aan het spelen is. En als er iets nieuws uitkomt, 
dan hoeft Viktor het maar aan zijn ouders te vragen en de 
volgende dag staat het al in zijn speelkamer, ongeacht hoe 
duur het is. Ja, Viktor voelt zich best wel gelukkig tussen al 
zijn dure speelgoed. Ook op school heeft Viktor het goed. 
Hij gaat naar de dorpsschool en heeft daar veel vrienden. 
Hij behaalt goede resultaten en tijdens de speeltijden kan 
hij met zijn klasgenoten honderduit praten over de nieuwste 
iPhone en over de computerspelletjes die ze spelen. Viktor 
voelt zich dus best wel gelukkig in zijn leven. 
Bij Viktor in de klas zit ook Pieter. Pieter is dit schooljaar 
naar het dorp van Viktor verhuisd. Toch is Pieter niet zoals 
Viktor en zijn klasgenoten. Hij komt namelijk niet uit een 
rijk gezin. Integendeel, de vader  van Pieter is net ontsla-
gen en zijn moeder werkt maar drie dagen per week. Zijn 
ouders hebben het dus echt niet breed. Daarom draagt 
Pieter ook geen merkkleding, maar goedkope T-shirts en 
broeken. En computerspelletjes heeft hij thuis ook niet. 
Pieter speelt met eenvoudig speelgoed, zoals een bal of 
knikkers, of met materiaal dat hij in de tuin op het dorps-
pleintje vindt. Hij heeft wel een computer, maar die is 
verouderd en hij gebruikt hem vooral om informatie op het 
internet te zoeken of om taken te maken voor school. 
Viktor kan het goed vinden met Pieter. Al kan hij niet met 
Pieter praten over computerspelletjes of over de laatste 
nieuwe iPhone, Pieter is net zoals hij een grote fan van 
voetbal en daar praten ze dan ook vaak over. Op een dag 

in de grote vakantie fietst Viktor van zijn villa naar het 
dorp. Daar ziet hij op het dorpspleintje Pieter spelen met 
een aantal van zijn vrienden. Pieter ziet eruit alsof hij zich 
geweldig amuseert, terwijl hij aan het voetballen is in een 
gescheurde spijkerbroek en een verschoten T-shirt. Viktor 
begrijpt het niet goed. Hij snapt niet hoe Pieter zich zo kan 
amuseren zonder computerspelletjes of iPhone. Zo kan je 
je toch niet gelukkig voelen? Volgens Viktor moet je min-
stens een iPhone hebben en computerspelletjes kunnen 
spelen voordat je echt gelukkig kan zijn. Dat weet toch 
iedereen. Dus hoe kan Pieter er dan zo gelukkig uitzien? 
Viktor kan zijn nieuwsgierigheid niet bedwingen. Hij stapt 
van zijn fiets en wandelt naar Pieter die even op een 
bankje aan het uitrusten is nadat hij zojuist twee goals 
heeft gemaakt. Pieter ziet Viktor aankomen en er ver-
schijnt een glimlach op zijn gezicht. Hij vindt Viktor best 
een leuke knul, al vindt hij wel dat die nogal overdreven 
veel belang hecht aan dure spullen. Nadat ze even over 
de laatste wedstrijd van de Rode Duivels hebben gepraat, 
vraagt Viktor aan Pieter hoe het mogelijk is dat die zo 
gelukkig kan zijn zonder iPhone of computerspelletjes. 
Pieter lacht even en antwoordt dan dat hij al die spullen 
niet nodig heeft. Viktor trekt een bedenkelijk gezicht. Hoe 
kan je al die spullen nu niet nodig hebben? Pieter ziet 
dat Viktor hem niet gelooft. Daarom stelt hij aan Viktor 
voor om tijdens de grote  vakantie een maand bij hem te 
komen logeren. Een maand zonder speelkamer, merk-
kleding en iPhone. Gewoon zien wat de dag brengt en je 
amuseren met de dingen die je vindt en de mensen die je 
tegenkomt. 
Viktor kijkt Pieter met een bleek gezicht aan. Een maand 
zonder zijn computerspelletjes, zijn iPhone, zijn iPad … 
Een maand zonder al zijn luxe. Nee, dat kan hij niet en hij 
vertrekt met een droevig gezicht, terwijl Pieter alweer met 
zijn vrienden aan het voetballen is op het plein. 
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