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1. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Deze zondag is de tweede zondag van het 
derde blok met verhalen uit het evangelie 
volgens Marcus. De belangrijkste boodschap van het 
boek Marcus is dat er met de komst van Jezus een 
nieuwe tijd begint: Gods nieuwe wereld is dichtbij.

Vandaag staat Marcus 10:17-27 centraal: Een rijke man 
vraagt aan Jezus wat hij moet doen om het eeuwige 
leven te krijgen.
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons in deze 
reeks steeds op Jezus zelf. Vandaag staat de uitspraak 
van Jezus centraal dat het voor een rijk mens moeilijk 
is om in Gods nieuwe wereld te komen, maar dat voor 
God alles mogelijk is. 
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons steeds 
op andere mensen die in de verhalen een rol spelen. 
Vandaag gaat het om de reactie van de rijke man als hij 
hoort dat hij al zijn geld moet weggeven.

2.  CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST

Het verhaal van vandaag staat in een reeks verhalen waarin Jezus 
uitlegt hoe je Gods nieuwe wereld binnenkomt. 
In het verhaal dat we de vorige keer gelezen hebben, legt Jezus uit dat 
kinderen hierbij een voorbeeld zijn. 
De rijke man in het verhaal van vandaag is juist een voorbeeld van hoe het 
niet moet: hij wordt somber en teleurgesteld als Jezus zegt dat hij afscheid 
moet nemen van zijn rijkdom. In de tekst die direct volgt op de tekst van 
vandaag, vraagt Petrus aan Jezus hoe het met de leerlingen zit: zij hebben 
alles opgegeven om Jezus te volgen. Jezus antwoordt dat ze daar heel veel 
voor terugkrijgen. En hij sluit af met een samenvatting van hoe het er in Gods 
nieuwe wereld aan toe gaat: juist de onbelangrijkste mensen zijn daar het 
belangrijkst.

Ook in andere verhalen in de Bijbel gaat het vaak over de vraag hoe je met 
rijkdom moet omgaan. De profeten spreken zich regelmatig fel uit tegen 
mensen die rijkdom belangrijker vinden dan rechtvaardigheid en eerlijkheid. 
Lees bijvoorbeeld Amos 4:1-3 of Micha 6:12. In Handelingen 2:44-47 lees je dat 
de eerste christelijke gemeente precies leeft zoals Jezus dat van de rijke man 
vraagt: ze verkopen al hun bezittingen en geven het geld aan mensen die dat 
nodig hebben. 
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3.  UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

In het verhaal van vandaag lees je over een gesprek tussen Jezus en een rijke 
man. De man stelt een belangrijke vraag: Hoe krijg ik het eeuwige leven? Jezus 
geeft eerst een algemeen antwoord, zoals ook andere wetsleraren dat hadden 
kunnen geven: Houd je aan de wet. Daarmee bedoelt Jezus dat je je moet houden aan 
de regels in de wetten van Mozes. Op het eerste gezicht doet de rijke man het goed: 
hij houdt zich aan alle regels die volgens Jezus belangrijk zijn. Jezus kijkt hem liefdevol 
aan. Dat kun je lezen als erkenning voor de goede dingen die de man doet. Maar je 
kunt het ook zien als uitnodiging en aanmoediging voor wat Jezus daarna zegt: verkoop 
alles dat je hebt en geef het geld aan de armen. Als de man dat gedaan heeft, mag hij 
Jezus volgen. 
Deze opdracht blijkt moeilijk te zijn voor de rijke man, en hij gaat verdrietig weg. Als 
reden geeft Marcus dat de man erg rijk was. Hij zou dus veel moeten opgeven. In het 
gesprek tussen Jezus en de leerlingen dat nu volgt, wordt dat punt verder uitgediept. 
Volgens Jezus is rijkdom een groot obstakel als je Gods nieuwe wereld binnen wilt 
gaan. Jezus vergelijkt dit met een kameel die door het oog van een naald wil gaan. 
Soms hebben mensen geprobeerd dit op een andere manier uit te leggen. Bijvoorbeeld 
dat Jezus met het oog van de naald eigenlijk een klein poortje bedoelt. Of dat het niet 
om een kameel gaat, maar om een dik stuk touw. De woorden voor kameel en touw 
lijken in het Grieks namelijk op elkaar. Maar hoe dan ook bedoelt Jezus zijn voorbeeld 
precies zoals hij het zegt: als iets dat echt onmogelijk is. 
De leerlingen reageren bezorgd. Wie kan dan nog wel gered worden? Jezus’ antwoord 
maakt duidelijk dat het uiteindelijk niet van mensen zelf afhangt of ze Gods nieuwe 
wereld binnen mogen gaan. Om Jezus te volgen moet je bereid zijn om veel - en 
misschien wel alles - op te geven. Maar of je gered wordt, hangt af van God. En voor 
God is alles mogelijk.
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4. UIT DE BIJBEL

4-8 jaar 
Voor de jongste kinderen is er een kaartje 
met de tekst van Marcus 10:27.

8-12 jaar 
Voor de oudste kinderen is er een kaartje met 
de tekst van Marcus 10:22.

Jezus keek zijn leerlingen aan en zei:  
‘Als het van mensen afhangt, kan niemand  
gered worden. Maar het hangt van God af.  

En voor God is alles mogelijk.’ 

MARCUS 10:27

53

debijbel.nl/bijbelbasics

Toen de man dat hoorde, werd hij somber.  
Hij liep teleurgesteld weg. Want hij was erg rijk.

MARCUS 10:22

53

debijbel.nl/bijbelbasics

5. WAT HEB JE NODIG?

4-12 jaar 
In de kerkdienst
- een ansichtkaart
- een schaar

Om te beginnen
- een spaarpot
- munten
- een stopwatch

Om te doen: (On)mogelijk
- een dubbele kaart
- een potlood
- een schaar
- een muntje van 10 eurocent
- een muntje van 20 eurocent

Om te doen: Dure woorden
Per kind:
-  het werkblad met de letters en 

prijzen en de vragen
- een pen of een potlood

8-12 jaar 
Om te beginnen
-   tien munten van  

50 eurocent

Bijbeltekst
- een bijbel 

Om te doen: Vast aan je geld
- een bankbiljet
-  twee paperclips

Om te doen: Je geld of je leven
Per twee- of drietal:
-  een bijbel met daarin de tien 

bankbiljetten (werkblad) die bij 
de juiste bijbelgedeeltes zijn 
toegevoegd

-  het werkblad met daarop de 
vragen
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6.  MOMENT MET DE KINDEREN  

IN DE DIENST

Moeilijk?
In het verhaal van vandaag vertelt Jezus dat het 
moeilijk is voor een rijk iemand om in Gods nieuwe 
wereld te komen. Maar: voor God is alles mogelijk. 

Wat heb je nodig?
-  een ansichtkaart
-  een schaar

Aan de slag:
-  Laat de kaart aan de kinderen zien en vraag of ze 

door de kaart kunnen stappen. Vertel dat het moeilijk 
is, maar dat het toch kan. Het enige dat je ervoor 
nodig hebt, is een schaar.

-  Pak de ansichtkaart en vouw hem in de lengte 
doormidden.

-  Knip het papier om en om ongeveer elf keer in  
(het moet een oneven getal zijn).

-  Vouw het vel papier open.
-  Knip met de schaar in de middellijn. Let op: Knip de 

eerste en de laatste strook niet door, want dan knip 
je het papier stuk.

-  Trek het papier voorzichtig uit elkaar. Laat een kind 
nu door de ansichtkaart stappen.

In de kerkdienst In de kinderdienst

7. OM TE BEGINNEN

4-8 jaar 
Geld door de gleuf
De man uit het verhaal heeft 
veel geld. Wie van de 
kinderen stopt de meeste 
munten in de spaarpot?

Wat heb je nodig?
- een spaarpot
- munten
- een stopwatch

Aan de slag:
-  Op tafel staat een spaarpot. Om de spaarpot liggen 

munten.
-  Eén kind zit bij de spaarpot en probeert binnen 

dertig seconden zoveel mogelijk muntjes door de 
gleuf in de spaarpot te krijgen. 

-  Maak daarna de spaarpot leeg.
-  Laat alle kinderen het een keer proberen. Wie van 

de kinderen heeft de meeste muntjes in de spaarpot 
gestopt?

8-12 jaar 
Ondersteboven
De man heeft een berg geld en is er ‘ondersteboven’ 
van als Jezus hem vraagt al zijn geld weg te 
geven. Lukt het de kinderen om de berg met geld 
ondersteboven te krijgen door drie munten te 
verplaatsen?

Wat heb je nodig?
- tien munten van 50 eurocent

Aan de slag:
-  Leg de munten zo neer op tafel dat er een ‘berg 

geld’ ontstaat: op de onderste rij leg je vier munten, 
daarboven drie, dan twee en ten slotte één.

-  De kinderen mogen nu drie munten verplaatsen om 
de berg ondersteboven te krijgen.

-  Na elke mislukte poging leggen ze de munten op de 
oude plek terug tot het ze gelukt is.

Oplossing:
De bovenste munt haal je weg en leg je onder de rij 
van de vier munten, in het midden. De buitenste twee 
munten van de rij van vier munten haal je weg, en deze 
leg je aan beide kanten in de rij van twee munten.

Tip 
Bij een grote groep 

kun je meerdere 
spaarpotten 
gebruiken.



5
BouwstenenVoorbereiding Bouwstenen Werkblad

De bouwstenen van de zondag

debijbel.nl/bijbelbasics

Marcus 10:17-27 | Een rijke man komt bij Jezus

Een rijke man komt bij Jezus

8.  GEBED ALS DE  

KINDERDIENST BEGINT

Trouwe God,
Geld is nodig. 
We kunnen er eten en drinken of kleren van kopen.
Soms kopen we er ook mooie spullen mee, 
of we gebruiken het om andere mensen te helpen.
Help ons om op een goede manier om te gaan met wat we hebben.
Help ons om geld of mooie spullen niet belangrijker te vinden dan u.
Help ons om te blijven delen met mensen die niet zoveel hebben als wij.
Amen.

Tip 
Ga in een kring zitten voor dit gebed. Je kunt een kaars aansteken, of de kaars die je 
meeneemt uit de dienst in 

het midden zetten.

9. BIJBELVERHAAL

4-8 jaar 
Bij Marcus 10:17-27

Wat moet je doen om in Gods nieuwe 
wereld te komen?
Er komt een man naar Jezus toe. Als hij vlakbij 
is, stopt hij. Hij knielt voor Jezus neer. ‘Goede 
meester,’ zegt hij. ‘Mag ik u wat vragen? Wat 
moet ik doen om voor altijd bij God te horen? 
Ik wil heel graag in Gods nieuwe wereld 
komen.’ 
‘Waarom vraag je dat?’ zegt Jezus. ‘Je weet 
toch welke regels er in de wet staan? 
Je mag niemand doodmaken. Je moet de 
mensen van wie je houdt geen verdriet 
doen. Je mag niet stelen. Je moet eerlijk zijn. 
En je moet van je vader en moeder houden.’

‘Maar meester,’ zegt de man tegen Jezus. ‘Dat 
doe ik ook. Al mijn hele leven lang.’ 
Jezus knikt. Je kunt zien dat hij nu al van deze 
man houdt. ‘Dan is er nog maar één ding 
dat je moet doen,’ zegt hij. ‘Ga naar huis, en 
verkoop alles wat je hebt. Je mooie kleren, je 
dure sieraden, je huis, je wijngaard, je koeien, 
je schuren met graan. Het geld dat je ervoor 
krijgt, moet je aan de arme mensen geven. 
Als je dat doet, maak je God blij. God zal je 
later in de hemel een grote beloning geven. 
En als je al je geld hebt uitgedeeld, kom dan 
bij me terug en ga met mij en mijn leerlingen 
mee.’ 
‘Al mijn geld?’ zegt de man geschrokken. 
‘Moet ik al mijn geld weggeven?’ Hij gaat 
verdrietig weer terug naar huis. Hij wil graag 
bij God horen. Maar al zijn geld weggeven, 
dat vindt hij moeilijk. 
Jezus kijkt zijn leerlingen aan. ‘Het is voor 
iemand die rijk is heel moeilijk om in Gods 
nieuwe wereld te komen,’ zegt hij. ‘Het is nog 
makkelijker voor een kameel om door het oog 
van een naald heen te gaan.’ 
Jezus’ leerlingen schrikken daar erg van. Het 
oog van een naald is piepklein. Daar past 
alleen maar een dun draadje doorheen. Er 
past geen mug doorheen. Geen muis. En al 
helemaal niet zo’n grote kameel. 
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‘Maar als het zo moeilijk is om in Gods nieuwe 
wereld te komen,’ zeggen ze, ‘kan er dan nog 
wel íemand naar binnen?’ 
Jezus glimlacht. ‘Eigenlijk niet,’ zegt hij. ‘Eigenlijk 
is het onmogelijk. Net zo onmogelijk als een 
kameel die door het oog van een naald heen 
kruipt. Maar het hangt niet van jou af, maar van 
God. En voor God is alles mogelijk. God kan 
ervoor zorgen dat je in zijn nieuwe wereld komt.’ 

8-12 jaar 
Marcus 10:17-27
Een rijke man komt bij Jezus
Toen ze verdergingen, kwam er iemand op  Jezus  
af. Hij knielde voor  Jezus  en vroeg: ‘Goede 
meester, hoe kan ik het eeuwige leven krijgen?’
Jezus  zei tegen hem: ‘Je noemt mij goed, maar 
waarom? Alleen God is goed, verder niemand. 
En je weet toch welke regels er in de wet staan? 
Je mag niemand  vermoorden. Je mag niet 
vreemdgaan. Je mag niet stelen. Je mag niet 
liegen. En je moet eerlijk zijn en respect hebben 
voor je vader en je moeder.’
Toen zei die man: ‘Meester, ik houd me aan al die 
regels. Al mijn hele leven.’ Jezus  keek vol  liefde  
naar de man. Hij zei: ‘Er is nog één ding dat je 

moet doen. Ga naar huis, verkoop alles wat je 
hebt en geef het  geld  aan de armen. Dan ligt er 
in de hemel een grote beloning voor je klaar. Als 
je alles weggegeven hebt, kun je terugkomen en 
met mij meegaan.’
Toen de man dat hoorde, werd hij somber. Hij 
liep teleurgesteld weg. Want hij was erg rijk.

Het is moeilijk om in Gods nieuwe wereld te 
komen
Jezus  keek zijn  leerlingen  aan en zei: ‘Het is erg 
moeilijk voor rijke mensen om in  Gods nieuwe 
wereld  te komen.’ De  leerlingen  schrokken van 
die woorden.
Maar  Jezus  herhaalde het nog een keer. 
‘Vrienden,’ zei hij, ‘het is erg moeilijk om in  Gods 
nieuwe wereld  te komen. Denk je dat rijke 
mensen in  Gods nieuwe wereld  kunnen komen? 
Je zult nog eerder een  kameel  door het oog van 
een naald zien gaan!’
Nu schrokken de  leerlingen  nog veel meer. Ze 
zeiden tegen elkaar: ‘Maar wie kan er dan nog 
gered worden?’ Jezus  keek hen aan en zei: ‘Als 
het van mensen afhangt, kan niemand gered 
worden. Maar het hangt van God af. En voor God 
is alles mogelijk.’
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10. OM TE WETEN

Regels
De rijke man vraagt aan Jezus wat hij moet doen om het eeuwige leven 
te krijgen. De regels die Jezus dan noemt, horen bij de tien belangrijke 
regels die God aan zijn volk geeft als ze door de woestijn trekken. In de 
heilige boeken van de Joden staan nog veel meer regels, bijvoorbeeld 
over offers en feestdagen. Maar Jezus noemt hier alleen regels die gaan 
over hoe je met andere mensen moet omgaan.

Een kameel door een naald
Jezus gebruikt hier best een grappige vergelijking: voor rijke mensen 
is het nog moeilijker om in Gods nieuwe wereld te komen dan voor 

een kameel om door het oog van 
een naald te kruipen. Soms hebben 
mensen geprobeerd dit op een andere 
manier uit te leggen. Bijvoorbeeld 
dat Jezus met het oog van de naald 
eigenlijk een klein poortje bedoelt. Of 
dat het niet om een kameel gaat, maar 
om een dik stuk touw. De woorden 
voor kameel en touw lijken in het 
Grieks namelijk op elkaar. Maar in elk 

geval bedoelt Jezus zijn voorbeeld precies zoals hij het zegt: als iets dat 
echt onmogelijk is.

11. OM OVER TE PRATEN

Bij de gespreksvragen staan verschillende soorten 
vragen: ‘weetvragen’ en ‘denkvragen’. Antwoorden op 
de weetvragen kun je opzoeken, bijvoorbeeld in het verhaal. Maar over de 
denkvragen kun je met elkaar blijven nadenken. Daarom zijn er ook geen 
foute antwoorden! 

4-8 jaar 
-  De rijke man vraagt aan Jezus: ‘Wat moet ik doen om voor altijd bij God 

te horen? Ik wil heel graag in Gods nieuwe wereld komen.’ Zou jij ook 
voor altijd bij God willen horen? 

-  Wat moet de man doen van Jezus om in Gods nieuwe wereld te komen?
-  Bedenk twee dingen die je best weg wilt geven. En bedenk twee dingen 

die je graag wilt houden.
-  Kun jij het zinnetje uitleggen: ‘Voor God is alles mogelijk!’?

8-12 jaar 
-  Jezus zegt dat het voor rijke mensen erg moeilijk is om in Gods nieuwe 

wereld te komen. Waarom zou dat zo zijn?
-  De man moet alles verkopen. Zou het makkelijker zijn geweest als Jezus 

had gevraagd om een deel van wat hij heeft te verkopen? 
-  De man gaat teleurgesteld naar huis. Welke andere gevoelens zouden 

hier ook bij passen?
-  De man zit vast aan zijn geld. Waar zit jij aan vast? Wat vind jij moeilijk om 

weg te geven of los te laten?



8
BouwstenenVoorbereiding Bouwstenen Werkblad

De bouwstenen van de zondag

debijbel.nl/bijbelbasics

Marcus 10:17-27 | Een rijke man komt bij Jezus

Een rijke man komt bij Jezus
12. OM TE DOEN

4-8 jaar 
(On)mogelijk
Jezus zegt dat het voor een rijk iemand moeilijk is om in Gods  
nieuwe wereld te komen, maar dat voor God alles mogelijk is.  
Het volgende proefje laat zien dat iets dat moeilijk te doen lijkt,  
toch kan.

Wat heb je nodig?
- een dubbele kaart 
- een potlood
- een schaar
- een muntje van 10 eurocent
- een muntje van 20 eurocent

Aan de slag:
-   Pak een muntje van 10 eurocent, leg deze munt precies in het midden  

op de vouw van de kaart en trek de munt met het potlood om.
-  Knip de omtrek van de munt uit.
-  Pak nu een munt van 20 eurocent.
-  Laat een kind proberen om het muntje door het gat van tien eurocent te krijgen. 

Vertel de kinderen dat ze de kaart niet stuk mogen maken.

Oplossing:
-  Pak de kaart vast met de opening naar boven. Leg de 20 eurocent in het midden 

neer, bij het gat.
-  Houd de kaart met beide handen vast en stop je duimen tussen de kaart. Buig je 

handen voorzichtig naar je toe.
-  De munt valt door het gat zonder dat het papier gescheurd is of het gat groter 

geworden is. Iets dat moeilijk te doen leek, toch, is gelukt.

6-8 jaar 
Dure woorden 
De rijke man heeft heel veel geld. Stel je voor dat letters 
geld kosten, hoe duur zijn dan de woorden uit het 
bijbelverhaal? De kinderen rekenen het uit met de volgende 
opdracht. 

Wat heb je nodig?
Per kind:
- het werkblad met de letters en prijzen en de vragen
- een pen of een potlood

Aan de slag:
- De kinderen kijken op het werkblad hoe duur elke letter is.
-  De kinderen ontdekken hoe duur het woord ‘rijk’, ‘kameel’, 

‘geld’ en ‘naald’ is.
-  Lukt het de kinderen om erachter te komen hoeveel de 

woorden ‘nieuwe wereld’ waard zijn?
-  Welk woord van wat de man kan verkopen, is het duurst: 

‘sieraden’, ‘huis’, ‘wijngaard’ of ‘koeien’?
- Wie weet hoeveel de zin kost: ‘Voor God is alles mogelijk?’

Antwoorden:
-  rijk = €13-, / kameel = €18-, / geld = €17-, / naald = €14-,
-  nieuwe wereld = €31-,
-  sieraden = €18-, / huis = €12-, / wijngaard = €26-, / koeien 

= €14-
- voor God is alles mogelijk = €71-,

Tips
- Maak twee reserve-

kaarten voor het geval 
de kaart toch onverwachts 
stukgetrokken wordt bij de 

pogingen die de kinderen doen.
- Heb je weinig tijd?  

Maak vooraf de kaart  
met de opening.
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8-12 jaar 
Vast aan je geld
De rijke man uit het verhaal is erg verdrietig als hij hoort 
dat hij al zijn geld weg moet geven. Hij zit zo vast aan 
zijn geld dat hij teleurgesteld wegloopt. Het volgende 
proefje verduidelijkt hoe je vast kunt zitten aan je geld.

Wat heb je nodig?
- een bankbiljet 
- twee paperclips

Aan de slag:
-  Vouw het bankbiljet zo dubbel dat je aan beide 

kanten een enkel stuk van het biljet overhoudt. Kijk in 
de strip hoe je moet vouwen.

-  Maak de twee paperclips vast aan het bankbiljet, zoals 

aangegeven op het tweede plaatje.
-  Trek nu heel hard aan beide enkele uiteinden van het 

biljet.
- Wat gebeurt er?

Uitleg:
Door hard aan de uiteinden van het bankbiljet te 
trekken, springen de paperclips van het biljet en haken 
ze als een soort ketting in elkaar. De twee in elkaar 
gehaakte paperclips laten zien hoe belangrijk geld kan 
zijn. Voor je het weet, zit je eraan vast.

je hebt nodig:
* een bankbiljet  * twee paperclips

Vouw het bankbiljet zo dubbel dat je

aan beide kanten een stukje overhoudt.

Maak de twee paperclips

vast aan het bankbiljet.

1
Trek nu heel hard aan beide

enkele uiteinden van het biljet.

32

Wat
gebeurt

er?
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8-12 jaar 
Je geld of je leven
In de Bijbel wordt veel gezegd 
over geld. In dit spel zoeken de 
kinderen bijbelteksten over geld op.

Wat heb je nodig?
Per twee- of drietal:
-  een bijbel met daarin de tien bankbiljetten 

(werkblad) die bij de juiste bijbelgedeeltes zijn 
toegevoegd

- het werkblad met daarop de vragen
- een pen

Aan de slag:
- Verdeel de groep in twee- of drietallen.
-  Geef elk twee- of drietal een bijbel met daarin 

tien bankbiljetten, en het werkblad.
-  De plek waar het bankbiljet in de bijbel is 

gestopt, is de plek waar de kinderen het 
antwoord op de vraag kunnen vinden.

-  Hebben de kinderen het antwoord op de vraag 
gevonden, dan halen ze het bankbiljet uit de 
bijbel, schrijven het antwoord op het bankbiljet 
en brengen het biljet naar jou.

-  Welk groepje heeft als eerste zijn bijbel leeg  
en alle bankbiljetten weggegeven?

Uitleg: (vragen en antwoorden)
-  Als de leerlingen op reis gaan om over Jezus te 

vertellen, mogen ze niks meenemen.  
Welke vijf dingen moeten ze thuislaten?  
(Lucas 9:3) 
Antwoord: een stok, een tas, een brood, geld, 
extra kleren.

-  Wat kun je zonder geld bij God kopen?  
(Jesaja 55:1) 
Antwoord: melk en wijn.

-  In Matteüs 6:3-4 staat dat je linkerhand niet mag  
weten dat je rechterhand wat geeft. Wat 
bedoelt  
Jezus hiermee? 
Antwoord: Je moet je geld aan arme mensen in 
het geheim geven. 

-  Waarom kunnen God en geld niet even 
belangrijk zijn in je leven? Vind het antwoord in 
Matteüs 6:24. 
Antwoord: Je kunt ook niet trouw zijn aan twee 
bazen tegelijk. Je houdt altijd meer van de één 
dan van de ander.

-  Zoek Spreuken 23:4-5 op. Waarom lijkt geld op 
een vogel? 
Antwoord: Geld is net als een vogel ineens weg.

-  Je kunt heel veel 
dingen bezitten. 
Maar wat kun je 
nooit bezitten?  
(Lucas 12:15) 
Antwoord: je leven.

-  Lees Matteüs 26:7-9. 
Wat vinden de leerlingen 
van Jezus zonde? 
Antwoord: Dat de vrouw dure olie over  
Jezus hoofd uitgiet. De olie had voor veel  
geld verkocht kunnen worden en dat geld  
had aan de armen gegeven kunnen worden.

-  Lees Spreuken 22:1. Wat is kostbaarder  
dan rijkdom en geld? 
Antwoord: waardering en respect.

-  Wie van de leerlingen van Jezus 
beheerde het geld? Lees het in 
Johannes 14:29. 
Antwoord: Judas.

-  Lees Handelingen 20:35. 
Je wordt gelukkiger van 
… dan van …. 
Antwoord: geven, 
ontvangen.

Tip
Heb je slimme 

kinderen? Stop de 
biljetten dan niet op 

de juiste plek.

Tip
Kijk voor nog 

meer ideeën in de 
Samenleesbijbel, 

bladzijde  
1631-1632
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Een rijke man komt bij Jezus

13. ZEGEN

In de Bijbel staat een zegen voor alle mensen. Dat is een 
wens die vaak aan het einde van de kerkdienst wordt 
uitgesproken. En die zegenwens zeggen wij hier ook 
tegen elkaar: 

COLOFON

Tekst: Nederlands Bijbelgenootschap

Bijbeltekst: Bijbel in Gewone Taal

Hervertelling bijbelverhaal: NBG/Corien Oranje

Illustratie: NBG/Liza-Beth Valkema

Cartoon: Samenleesbijbel/NBG/Bart van der Kraan (Studio Bajo)

Strip: NBG/Bart den Heeten

Bankbiljetten: NBG/Bart den Heeten

Vormgeving: Frivista

DTP: Villa Grafica

‘De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie 
beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor 
jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en 

jullie vrede geven.’

Numeri 6:24-25

Tips
- Ga in een kring staan en 
houd elkaars handen vast.

- Laat drie kinderen elk een 
zin uitspreken, of spreek 

alles samen uit.



Jezus keek zijn leerlingen aan en zei:  
‘Als het van mensen afhangt, kan niemand  
gered worden. Maar het hangt van God af.  

En voor God is alles mogelijk.’ 

MARCUS 10:27
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O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Hoeveel kost het?
1 rijk

2 kameel

3 geld

4 naald

5 nieuwe wereld

Hoeveel krijgt de man voor:
1 sieraden

2 huis

3 wijngaard

4 koeien

Hoeveel kost de zin:  
‘Voor God is alles mogelijk!’?

€1,- €5-, €3-,

€3,- €4,- €2,-

€9,- €6,- €1,-

€3,- €3,- €5,-

€2,- €3,- €3,-
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Toen de man dat hoorde, werd hij somber.  
Hij liep teleurgesteld weg. Want hij was erg rijk.

MARCUS 10:22
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je hebt nodig:
* een bankbiljet  * twee paperclips

Vouw het bankbiljet zo dubbel dat je
aan beide kanten een stukje overhoudt.

Maak de twee paperclips
vast aan het bankbiljet.

1
Trek nu heel hard aan beide

enkele uiteinden van het biljet.

32

Wat
gebeurt

er?

VAST AAN  

JE GELD

De rijke man uit 
het verhaal is 
erg verdrietig als 
hij hoort dat hij 
al zijn geld weg 
moet geven. Hij 
zit zo vast aan 
zijn geld dat hij 
teleurgesteld 
wegloopt. 

Ontdek met het 
volgende proefje 
hoe je vast kunt 
zitten aan je geld.

REGELS

De rijke man vraagt aan Jezus wat hij moet doen om het eeuwige leven te krijgen. De regels die 
Jezus dan noemt, horen bij de tien belangrijke regels die God aan zijn volk geeft als ze door de 
woestijn trekken. In de heilige boeken van de Joden staan nog veel meer regels, bijvoorbeeld 
over offers en feestdagen. Maar Jezus noemt hier alleen regels die gaan over hoe je met andere 
mensen moet omgaan.

Toen de man dat hoorde werd hij somber. 
Hij liep teleurgesteld weg. Want hij was erg rijk.

Marcus 10:22
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EEN KAMEEL DOOR 

EEN NAALD

Jezus gebruikt hier best een grappige 
vergelijking: voor rijke mensen is het nog 
moeilijker om in Gods nieuwe wereld te 
komen dan voor een kameel om door het 
oog van een naald te kruipen. 
Soms hebben mensen geprobeerd dit op een 
andere manier uit te leggen. Bijvoorbeeld dat 
Jezus met het oog van de naald eigenlijk een 
klein poortje bedoelt. Of dat het niet om een 
kameel gaat, maar om een dik stuk touw. De 
woorden voor kameel en touw lijken in het 
Grieks namelijk op elkaar. Maar in elk geval 
bedoelt Jezus zijn voorbeeld precies zoals hij 
het zegt: als iets dat echt onmogelijk is.

BANKBILJETTEN

Hieronder zie je tien vragen. De antwoorden staan in de Bijbel. 
Kijk goed waar de bankbiljetten zitten, want die helpen je de 
goed plek te vinden. Schrijf het goede antwoord op het biljet en 
geef het aan de leiding!

-  Als de leerlingen op reis gaan om over Jezus te vertellen, 
mogen ze niks meenemen. Welke vijf dingen moeten ze 
thuislaten? (Lucas 9:3)

- Wat kun je zonder geld bij God kopen? (Jesaja 55:1)

-  In Matteüs 6:3-4 staat dat je linkerhand niet mag weten dat je 
rechterhand wat geeft. Wat bedoelt Jezus hiermee?

-  Waarom kunnen God en geld niet even 
belangrijk zijn in je leven? Vind het antwoord  
in Matteüs 6:24.

-  Zoek Spreuken 23:4-5 op. Waarom lijkt geld op een vogel?

-  Je kunt heel veel dingen bezitten. Maar wat kun je nooit 
bezitten? (Lucas 12:15)

-  Lees Matteüs 26:7-9. Wat vinden de leerlingen van Jezus 
zonde?

- Lees Spreuken 22:1. Wat is kostbaarder dan rijkdom en geld?

-  Wie van de leerlingen van Jezus beheerde het geld?  
Lees het in Johannes 14:29.

- Lees Handelingen 20:35. Je wordt gelukkiger van … dan van ….
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