
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertelschets 3.6: Jezus en rijkdom 

 

 

1. De vraag van een rijke jonge man aan Jezus 

• Jezus is onderweg van Jeruzalem naar Jericho als er een jonge, rijke man op Hem 

afkomt.  

• De rijke jonge man knielt voor Hem neer. 

• Hij stelt een dringende vraag; ‘Goede meester, wat moet ik doen, opdat ik het eeuwige 

leven beërve?’ 

 

2. De vraag van Christus  

• Jezus geeft niet direct een antwoord maar vraagt hem: ‘Wat noemt gij Mij goed?’ 

De jonge man moet leren dat Jezus goed is omdat Hij de Zoon van God, de 

Messias, is. 

• Jezus noemt de geboden van de tweede tafel (over liefde tot je naaste) en zegt 

hem die te houden. 

 

3. De reactie van de jonge man 

• De jongeling antwoord Jezus dat hij de genoemde geboden al van jongs af aan 

houdt. Hij denkt het eeuwige leven al bijna verdiend te hebben.. 

• Jezus waardeert het dat deze jonge man altijd zo netjes naar Gods geboden heeft 

geleefd. Maar heeft hij God wel lief? God bemint zijn zondige hart niet.  

 

4. De opdracht van Jezus 

• Jezus zegt hem alles wat hij heeft te verkopen en aan de armen te geven,  zo zal hij 

volmaakt de wet van God kunnen houden.  

• ‘Kom dan terug, en volg Mij’, zegt Jezus tegen hem.  

• Jezus vraagt de liefde van zijn hart, al zijn bezittingen en heel zijn leven. 

 

5. Verslagen vertrekt de jonge man 

• De man kijkt teleurgesteld als hij de opdracht hoort.  

• Hij houdt van al zijn geld en bezittingen. Hij wil wel naar  de hemel, maar niet op 

deze manier; dit kost hem teveel.  

• Hij wendt zich niet naar Jezus om hulp, om een hart dat God en de naaste liefheeft, maar 

draait Hem de rug toe en gaat verdrietig naar huis. 

• Wat doe jij? Wil jij de Heere Jezus wel volgen? 

 

6. Jezus spreekt Zijn discipelen aan 

• Hij zegt hen dat een kameel nog makkelijker door het oog van een naald gaat, dan 

dat een rijke in de hemel zal komen. 

• De discipelen luisteren verbaasd. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Jezus benadrukt nogmaals dat wie zijn vertrouwen op zijn bezittingen stelt moeilijk in het 

Koninkrijk Gods zal komen. 

 

7. Wat onmogelijk is bij de mensen, is mogelijk bij God 

• De discipelen vragen elkaar verslagen of  er dan nog iemand zalig kan worden. Dat is 

toch onmogelijk!  

• Jezus bevestigt dat het bij de mensen onmogelijk is, maar … bij God is alles mogelijk!  

• De rijke jonge man kon zijn hart niet veranderen, het was vol met zonde. Hij hield het 

meeste van zijn geld. Nu zegt Jezus tegen zijn discipelen dat Hij zo’n hart kan veranderen.  

• Wat heerlijk dat wij dat weten mogen, dat bij God alles mogelijk is, dat Hij elk hart 

kan veranderen!  

 

8. Petrus’ reactie 

• Petrus zegt: ‘Wij hebben alles verlaten en zijn U gevolgd.’ 

• Christus belooft hem dat iedereen die alles verlaat om Hem en Zijn Woord, daarvoor 

rijk beloond zal worden. 

 

9. Over eersten en laatsten 

• Die beloning ontvangen ze in deze tijd. Hoewel ze ook te lijden hebben van 

vervolgingen, in Christus zullen ze honderdvoud ontvangen. 

• En zij zullen beloond worden in de toekomende tijd, namelijk: ze zullen het eeuwige leven 

ontvangen. 

• Degenen die uiterlijk keurig leven, lijken de eersten, gelovigen, te zijn. Maar schijn 

bedriegt.  

• Bij een ander van wie wij het misschien niet verwachten, vindt God wel geloof. Zij zijn de 

eersten. 

 

10. Slotzin 

Waar hoor jij nu bij: bij diegenen die alleen uiterlijk netjes leven, of vindt God bij jou, in je 

hart, geloof, liefde voor Hem en voor je naaste? 

 

 


