
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vertelschets 7.2 – De rijke dwaas 

 

 

1. Jezus spreekt tot de mensen. 

• Duizenden mensen zijn samengekomen om naar de Heere Jezus te luisteren. 

• Hij heeft hen al veel belangrijke lessen geleerd:  

o dat vroom doen niet helpt, als je niet van God houdt.  

o dat je niet bang hoeft te zijn voor de mensen, wanneer je opkomt voor Zijn naam. 

o dat je niet te bezorgd hoeft te zijn, omdat Hij voor alles zorgt.  

 

2. Jezus is geen aards rechter. 

• Uit de grote groep luisteraars komt een man naar voren: Meester, ik heb recht op een 

deel van de erfenis. Zeg tegen mijn broer, dat hij de erfenis niet helemaal voor zichzelf 

houdt! 

• Jezus is heilig verontwaardigd: Ik ben niet gekomen om een aardse rechter te zijn. Ik ben 

gekomen om de zonden van deze wereld weg te nemen.  

• Jezus kwam allereerst om onze ziel te verlossen; ben jíj door genade al vrij gemaakt van al 

je zonden? 

• De Heere Jezus leert zijn luisteraars opnieuw een les: 

 

3. Jezus waarschuwt voor hebzucht.  

• Pas op, dat je niet steeds maar weer nieuwe spullen wil verzamelen, omdat je denkt dat 

wereldse rijkdom je gelukkig zal maken. 

• Je leven hangt niet af van wat je bezit; er is iets, dat oneindig meer waard is dan je 

bezittingen. 

• Om de mensen duidelijk te maken wat Hij hiermee bedoelt, vertelt Jezus een gelijkenis: 

 

4. De oogst en de plannen van de rijke dwaas. 

• Een rijke man heeft zo’n goede oogst, dat die niet eens in zijn schuren past. 

• Hij denkt bij zichzelf: weet je wat? Ik breek mijn oude schuren af en bouw veel grotere, 

dat kan ik mijn hele oogst toch opslaan.  

• Wat een vooruitzicht: er is zoveel, dat ik niet meer hoef te werken! Ik neem het er lekker 

van! 

• Wij zouden zeggen: lekker vaak op vakantie, genieten van het leven, af en toe een beetje 

werken en vooral niet te moeilijk doen over de toekomst. Herken je deze gedachten? 

• Zo maakt de man plannen en verheugt hij zich op een zorgeloze toekomst.  

 

 

5. De rijke dwaas houdt geen rekening met God. 

• Met één ding houdt de man echter geen rekening: dat God de Gever is van alles, wat hij 

bezit. Er is niets van hemzelf bij! Zelfs zijn leven behoort aan God toe. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Terwijl de man zijn plannen maakt, is God erbij. De Heere doorziet al zijn bedoelingen. 

• Sta jij er wel eens bij stil, dat God in de hemel al jouw gedachten kent? Dat hij ziet wat er 

in jouw hart leeft? Dat Hij weet van al jouw plannen? 

 

6. De les van deze gelijkenis. 

• God zegt tegen de man: Jij dwaas! Deze nacht nog zul je sterven. Dan moet je voor Mij 

verschijnen en aan al je bezittingen zul je niets meer hebben. Je moet ze achterlaten. 

• Ook voor jou kan elke dag de laatste zijn. Kun jij God ontmoeten? 

• Jezus zegt de mensen: zo zal het iedereen vergaan, die probeert rijk te worden met 

aardse dingen, maar die niet rijk is in God. 

• Zoek jij je geluk ook in rijkdom, in geld, in spullen, in plaats van in God? Dan ben je 

straatarm, want als je sterft, kun je niets meenemen. Zo ga je met al je aardse rijkdom 

verloren. 

• Maar als je je redding en geluk bij God Zelf zoekt, als hij je grootste Schat is, ben je pas 

echt rijk. Voor eeuwig! 

 

7.  Slotzin:  

Ken jij je Schepper ook als jouw Zaligmaker? Heb je door genade de hemelse Schat in bezit 

gekregen? Als je die vraag met ‘ja’ kunt beantwoorden, ben je de rijkste mens op aarde! 

 

 


