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Jezus wist dat veel leiders van de kerk meer van 
geld hielden dan van God.  Hij vertelde wat 
er gebeurde met twee mensen, en waarom 
het geen waarde heeft om rijkdom te 
hebben zonder God te hebben.  
Rijkdom kan geen leven in de 
hemel met God 
kopen.



Er was een rijke 
man die prachtige 
kleren had, die veel 
geld kostten.  Hij 
kleedde zich als 
een koning.



De rijke man at ook erg goed.  Elke maaltijd was een 
feestmaal.  Hij had zo veel geld dat hij alles kon 
kopen wat hij wilde voor ontbijt, voor tussen de 
middag, voor het avondeten of 
voor tussendoortjes.



Bij de poort van het huis van de rijke man
lag een arme, zieke, stervende

bedelaar.  Zijn naam
was Lazarus.



Arme Lazarus had allemaal open 
plekken op zijn lichaam.  Hij 
had misschien wel een ziekte.  
Misschien had hij wondjes en 
open plekken omdat andere   

mensen hem gemeen 
behandelden.  Of misschien

had hij deze wondjes
omdat hij niet goed

te eten had, zoals
melk, groente of
vlees.



Lazarus 
verlangde 
naar eten.  
Hij zou blij 
geweest 
zijn met de 
kruimels van 
de tafel van 
de rijke man.



Loslopende 
honden kwamen 
soms naar de 
arme hulpeloze 
zwerver.  Ze 
snuffelden 
aan hem, en ze 
likten aan zijn 
wonden.  Het 
leek erop dat 
niemand er iets 
om gaf dat 
Lazarus dood 
zou gaan.



Op een 
morgen werd 
Lazarus niet 
wakker.  De 
arme, 
hongerige 
zwerver 
zonder 
vrienden had 
dit leven 
verlaten.  
Lazarus 
was dood.



De blijdschap begon voor 
Lazarus op het moment dat hij 

dood ging.  Jezus zei dat engelen hem 
optilden en naar Abraham brachten.  
Lazarus werd door God getroost.



De rijke man stierf ook.  Al zijn geld kon zijn leven 
niet redden.  Toen de dood kwam, kon niemand hem 

tegenhouden.



De rijke man werd begraven.  Misschien was het 
een grote begrafenis. Misschien spraken de mensen 
over hoe slim en succesvol de rijke man was 
geweest.  Maar al dat praten hielp niets.  
De rijke man was in de hel.



In de hel riep de rijke man: �Vader Abraham, stuur 
Lazarus naar mij toe zodat hij zijn vinger in water 

kan dopen en mijn tong kan verkoelen, want
ik word gepijnigd

in dit vuur.�



�In het leven had jij alles en 
Lazarus had niets,� bracht 
Abraham de rijke man in 
herinnering.  �Nu wordt 
Lazarus getroost en jij 
wordt gepijnigd.  Niemand 
kan de grote kloof tussen 
ons overbruggen.�



�Stuur Lazarus om mijn vijf broers 
te waarschuwen,� pleitte de rijke 
man.  �Ik wil niet dat ze hier op deze 
vreselijke plaats terecht komen.�



�Je broers hebben Gods Woord,�
antwoordde Abraham.  Als de vijf 
broers niet in de Bijbel wilden 
geloven, zouden ze ook Lazarus niet 

geloven als hij 
terug zou komen 

uit de dood.



Toen Jezus klaar was met het vertellen van 
het verhaal van de rijke man en Lazarus, 
vroegen de leiders van de kerk zich 
misschien af: �Houd ik meer van 
rijkdom dan van God?� Nu 
wisten ze wat er zou 
gebeuren als ze niet 
Gods Woord 
zouden 
volgen.



�De Rijke Man, De Arme Man�

is een verhaal uit de Bijbel,

het staat in 

Lucas 16

�Door te luisteren naar Uw woord, komt
er licht en duidelijkheid in mijn leven.�

PSALM 119:130 
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Dit verhaal uit de bijbel vertelt ons over onze God, die 
ons geschapen heeft en die wil dat wij Hem kennen.

God weet dat wij verkeerde dingen hebben gedaan.  Hij
noemt dat zonde.  Het gevolg van de zonde is de dood, 
maar God houdt zoveel van ons dat Hij zijn Zoon Jezus
gezonden heeft, om te sterven aan het kruis en zo de
gevolgen van onze zonden te dragen.  Jezus werd weer

levend en ging naar de hemel!  Als je in Jezus gelooft en 
aan Hem vraagt je zonden te vergeven, dan zal Hij dit

doen.  Hij zal komen en voortaan in jouw hart leven en jij
zult voortaan met Hem leven.

Als je je zonden de rug toe wilt keren, zeg dan het
volgende tot God: Lieve God, ik geloof dat Jezus voor mij

gestorven is en nu weer leeft.  Kom alstublieft in mijn
leven en vergeef mijn zonden, zodat ik nieuw leven ontvang
en op een dag voor altijd met U samen kan zijn.  Help mij

te leven voor U als uw kind.  Amen.
Lees de bijbel en spreek met God iedere dag! Joh. 3 vs 16


