HET LEVEN VAN JEZUS LES 18  JEZUS CONFRONTEERT DE JONG E
RIJKE LEIDER
MATTHEÜS 19:16-26

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen hun zondigheid bekennen, de kost voor eeuwig leven berekenen
en Christus volgen.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:




Te verklaren waarom de rijke jonge leider naar Jezus kwam.
De manieren waarop Jezus de man wees op zijn zonden op te sommen.
Te vertellen waarom de man bedroefd wegliep.

Matt.16:24

“Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf
verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.”






Onderzoek je hart om te zien hoe je ongehoorzaam bent geweest aan Gods wet.
Vertrouw niet op je eigen goede werken om God te behagen en in de hemel te komen.
Vraag Jezus om alles in je hart te onthullen dat je niet bereid bent om op te geven voor Hem.
Verheug je erin dat God het onmogelijke doet wanneer Hij iemand redt.

VOLGENDE WEEK

JEZUS ONDERWIJST DE GELIJKENIS VAN DE ARBEIDERS
Lees Mattheüs 20:1-16
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TOEPASSINGEN
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MEMORIEVERS

ACHTERGROND
In de plaats van door Samaria te reizen op Zijn weg van Galilea naar Judea, verbleef Hij de maanden voor Zijn
dood aan de Oostelijke zijde van de Jordaan (Matt. 19:1). In Mattheüs 19:1 verwijst Mattheüs naar het gebied
als “het gebied van Judea”. Hoewel het gebied officieel Perea heet, werd het gebied soms Judea genoemd,
omdat Herodes de Grote over beide gebieden had geheerst. Jezus werd doorheen het gebied gevolgd door een
grote schare (19:2). Buiten het genezen en onderwijzen van het volk (Matt.19:2; Mark.10:1), gaf Jezus wijze
antwoorden aan de Farizeeën die Hem testten met vragen over echtscheiding (Matt.19:3-12). Na de test van
de Farizeeën ging Jezus verder met het zegenen van de kleine kinderen (Matt.19:13-15). Net toen Jezus op
punt stond om het gebied te verlaten, kwam er een rijke jonge leider aangelopen. Hij wierp zichzelf op zijn
knieën voor Jezus (Mark.10:17) en stelde de vraag die hij naarstig beantwoord wilden hebben: “Goede
Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben?” (Matt.19:16).

De jongeman deed er goed aan om naar Jezus te komen, de goede leraar, om een antwoord te vinden hoe het
eeuwig leven verkregen kon worden. Maar hij vergiste zich door het denken dat eeuwig leven kon verkrijgen
door “het goede” te doen (Matt.19:16). Typisch naar de gedachten van de Farizeeën dacht de jongeman dat
redding gebaseerd was op goede werken. Toen hij dacht dat hij het eeuwig leven niet bezat, ging hij natuurlijk
op zoek naar het werk dat hem zou doen verdienen wat nog miste.
Van aan het begin was Jezus’ antwoord er op gericht om de man te wijzen naar zijn zonden. Jezus begon met
de jongeman te wijzen op Gods karakter. Hij vroeg: “Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén,
namelijk God” (19:17). Jezus ontkende niet dat Hij goed was, maar Hij stelde in vraag of de man wel wist wat
het betekent om iemand goed te noemen. De man gebruikte het woord “goed” om zowel naar zijn eigen als
naar het werk van anderen te verwijzen; de correctie van Jezus dat enkel God goed is zou de man moeten
hebben doen afvragen of zijn werken werkelijk goed waren en daarbij doen verwonderen in de goedheid van
Jezus.
Jezus ging verder met de man te wijzen op zijn zondigheid door hem te richten naar Gods wet. Jezus beloofde
dat wanneer iemand zich aan de geboden zou houden, hij het eeuwig leven zou verkrijgen (Matt.19:17). De
man zou nederig moeten hebben geantwoord dat hij Gods geboden niet volledig heeft gehoorzaamd. In de
plaats daarvan antwoordde hij dwaasweg: “Welke?” (Matt.19:18). Zijn vertrouwen in zijn eigen kunnen om
God te behagen was niet veranderd. Als er nog een wet was waar hij niet van op hoogte was, wilde hij die ook
weten zodat hij dit, net als de andere wetten, kon gehoorzamen. Jezus vertelde hem echter geen nieuwe wet,
maar een die hij al van kinds af aan kende: “U zult niet doden; u zult geen overspel plegen; u zult niet stelen; u
zult geen vals getuigenis afleggen; eer uw vader en moeder; en: u zult uw naaste liefhebben als uzelf” (Matt.1819). Vijf van de geboden komen van de Tien geboden (Ex.20:12-16; Deut.5:16-20) en het laatste gebod is van
Leviticus 19:18. Ondanks dat de geboden hem al smekend om barmhartigheid naar God zouden moeten

HET LEVEN VAN JEZUS LES 18 JEZUS CONFRONTEERT DE JONGE RIJKE LEIDER

De jongeman vroeg aan Jezus: “Goede Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te
hebben?” (Matt.19:16). De man voelde aan dat hij geen eeuwig leven bezat. Eeuwig leven verwijst naar meer
dan enkel een oneindig bestaan, het verwijst ook naar de kwaliteit van het leven die bij God te vinden is en
waarvan degenen die levend zijn voor God genieten. Jezus vergeleek het verzoek van de man naar het
binnengaan van het hemels Koninkrijk (19:23) en de discipelen vergeleken het met het gered zijn (19:25). De
man erkende dat hij nog niet gereed was voor het hemels Koninkrijk en voelde dat hij gered moest worden.
Maar de rest van de vraag laat zien hoe weinig hij begreep hoe dit eeuwig leven verkregen kon worden.
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Jezus’ dialoog met de leider (Matt.19:16-22)
Er is weinig gekend over de geestelijke toestand van rijke jonge leider buiten hetgeen onthuld wordt tijdens zijn
dialoog met Jezus. Het woord “jongeman” in Mattheüs 19:20 geeft enkel aan dat hij 20 tot 40 jaar moet zijn
geweest. Mattheüs 19:22 geeft weer dat de man “veel bezittingen” had, maar meer wordt niet gezegd over de
mate van rijkdom die hij bezat. Van de drie Evangeliën geeft enkel Lukas weer dat de rijke jongeman een leider
was (Luk.18:18). Hoogstwaarschijnlijk had hij een bepaalde positie in een lokale synagoge, mogelijk in de stad
die Jezus net wilde verlaten. Terwijl weinig is geweten over de mate van rijkdom van de jonge leider, onthuld
zijn vraag aan Jezus veel over zijn hartsingesteldheid.

hebben geleid, antwoordde de man nog steeds: “Al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af”
(Matt.19:20). De man had Gods wet al gereduceerd tot een checklist van handelingen die hij moest nakomen.
Hij was er van overtuigd dat het breken van de wet niet zijn probleem was. Nog steeds naarstig op zoek naar
het eeuwige leven, maar niet bereid om zijn eigen zonden te erkennen, vroeg de jongeman aan Jezus: “wat
ontbreekt mij nog?” (19:20).

Jezus’ dialoog met de discipelen (Mattheüs 19:23-26)
Nadat de rijke jonge leider vertrok, keerde Jezus zich tot Zijn discipelen. Hij toonde de ernst van hetgeen hij
ging zeggen door te zeggen: “Voorwaar, Ik zeg u” (Matt.19:23). Jezus stond op punt iets te gaan vertellen dat
de discipelen hun beeld van deze wereld en de eeuwigheid zou uitdagen. Jezus zei “dat een rijke moeilijk het
Koninkrijk der hemelen kan binnengaan”. Daarna ging Jezus verder met het uitleggen hoe moeilijk het voor een
rijk iemand is om gered te worden. Hij zei: “Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald
gaat, dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat” (19:24). Net zoals het onmogelijk is voor een
kameel, het grootste dier in Palestina, om door het oog van een naald te gaan, is het onmogelijk voor een rijke
man om gered te worden. Ondanks dat de rijke jonge leider zich keerde van Jezus omdat hij meer van de valse
zekerheid en oppervlakkige bevrediging die de rijkdom hem bood hield, dan een eeuwigheid in het Koninkrijk
van God, was zijn redding onmogelijk om een andere reden.
Jezus' stelling daagde de vooronderstellingen van de discipelen uit. Mattheüs zegt dat toen de discipelen Jezus
hoorde zeggen dat het onmogelijk was voor een rijke man om gered te worden, dat ze “zij versteld (stonden)
en zeiden: Wie kan dan zalig worden?” (19:25). De discipelen waren verbaasd over Jezus’ woorden die alle
poorten voor de mens tot het hemels Koninkrijk leken te sluiten. De Joden dachten dat het rijk zijn een teken
was van Gods zegen. De discipelen redeneerden dan verder dat wanneer de door God meest gezegende
persoon het eeuwig leven niet kon verkrijgen, de door God minder gezegende het evenmin konden hebben.
Wanhopig vroegen ze zich af of er dan wel iemand kon gered worden.
Jezus keek hun bewust aan en verklaarde vol gezag: “Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle
dingen mogelijk” (19:26). Niet enkel de rijken kunnen het hemels Koninkrijk niet toetreden. Het is uiteindelijk
onmogelijk voor ieder mens, rijk of arm, om het eeuwig leven te verkrijgen, net zoals een kameel niet door het
oog van een naald kan. Geen mens zal gered worden, tenzij God zijn hart veranderd. Als de redding van
mensen afhing zou geen enkel mens gered worden, omdat er niet één zou zijn die zich zou bekeren van zijn
zonden, geen enkele mens zou zich onderwerpen aan God en geen enkele mens zou ophouden met het zoeken
naar manieren om zichzelf te redden. Enkel wanneer God het onmogelijke doet en bekeert (2Tim.2:24-26)
zullen zondige mensen, of ze nu rijk zijn of arm, gered worden.
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De leider kreeg van Jezus waar hij naar vroeg: instructies over het verkrijgen van het eeuwige leven. Maar
Mattheüs zegt: “Toen de jongeman dit woord gehoord had, ging hij bedroefd weg, want hij had veel
bezittingen” (19:22). De man had niet verwacht dat Jezus hem zou vragen om aan zichzelf te sterven en Hem te
volgen. Omdat hij niet bereid was om zijn zonden te zien, zag de man geen reden om Jezus’ gebod te
gehoorzamen. Hij was blijkbaar niet hopeloos op zoek naar het eeuwige leven, omdat hij het eeuwige oordeel
niet vreesde. Jezus bood redding aan de man wanneer hij zou sterven aan zichzelf en voor Christus leven, maar
de man koos in de plaats daarvan voor zijn bezittingen. De Heer wist waar de afgoden zich verscholen in het
hart van de man. Toen Hij ze aan hem bekend maakte, koos de man er liever voor om te blijven buigen voor
zijn bezittingen dan voor de Messias te buigen. De rijke jongeman ging bedroefd weg, omdat het eeuwige leven
meer kostte dan hij wou betalen.
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Ondanks de man zijn rebellie naar God, hield Jezus nog steeds van de man (Mark.10:21). Omdat de man geen
eeuwig leven kon hebben vooraleer hij zijn eigen zondigheid inzag, opende Jezus een venster naar de ziel van
de man. Jezus gebood de man: “Als u volmaakt wilt zijn, ga dan heen, verkoop wat u hebt, en geef het aan de
armen, en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan en volg Mij” (Matt.19:21). Jezus beloofde de man
volmaaktheid en een schat in de hemel als hij Jezus’ gebod gehoorzaamde. Jezus gaf de man geen opdracht die
hij zou kunnen vervullen om redding te verdienen, maar daagde de man uit om zich te onderwerpen aan Zijn
heerschappij. Als de man zijn zondigheid tegenover God zou begrijpen en het oordeel dat hem te wachten
stond zou inzien, zou hij ogenblikkelijk Christus hebben gehoorzaamd en zich hebben onderworpen aan Zijn
heerschappij. Maar de rijke jongeling had een andere heerser in zijn hart.

Conclusie
Jezus confrontatie met de rijke jonge leider zou al degenen die er naar verlangen om het hemels Koninkrijk te
betreden nederig moeten maken; het binnengaan is niet gebaseerd op iemands inspanningen om Gods
geboden te onderhouden, noch het ogenschijnlijk bezitten van Gods zegening. Iemand kan enkel gered worden
wanneer God het onmogelijk doet – het hart veranderen van deze persoon zodat deze zijn zonden ziet, zich
bekeerd van zijn zonden en gelooft in Christus als het offer voor zijn zonden. Al degenen die belijden gered te
zijn, moeten hun harten onderzoeken om te zien of er iets is dat Jezus van hun zou kunnen vragen waarvan ze
niet bereid zijn afstand te nemen. Als ze andere verlangens verkiezen boven Jezus, heeft God nog niet het
onmogelijke gedaan in hun harten.

MOEILIJKE WOORDEN
Dialoog
Naarstig
Reduceren

Een gesprek tussen twee of meer personen.
IJverig, zorgvuldig, nauwgezet.
In omvang kleiner maken.

De noordgrens liep even ten zuiden van de stad Pella, de oostgrens even
ten westen van Gerasa en Philadelphia, de zuidgrens langs het fort
Machaerus, de westgrens langs de rivier de Jordaan. De 8gebieden rond
Chesbon en Medeba, die eerder door Alexander Janneüs aan het Joodse
land waren toegevoegd, behoorden in later tijd (vermoedelijk vanaf de
dood van Herodes de Grote) niet meer bij Perea. In het zuiden en
oosten grensde Perea aan het gebied van de Nabateeërs.
Het gebied van Perea bestond voornamelijk uit rotsachtig
woestijngebied. Slechts een klein deel ervan was geschikt om
olijfbomen, wijngaarden en dadelpalmen te verbouwen. De
belangrijkste steden in het gebied waren Amathus en Gedor (ook wel
Gadara genoemd).
In 57 v.Chr., niet lang nadat Pompeius Jeruzalem had ingenomen voor
de Romeinen, maakte Aulus Gabinius (de legates van Pompeius) Perea
tot een van de vijf districten in het Joodse land, met een eigen
bestuurscentrum in Amathus. Toen Gabinus' ambtsperiode voorbij was,
werd Gedor echter de hoofdstad van Perea. Toen Herodes de Grote in
37 v.Chr. koning werd van het Joodse land, werd ook Perea tot zijn
gebied gerekend. Herodes de Grote stelde Pheroras aan als gouverneur
over Perea. Keizer Augustus gaf Pheroras op verzoek van Herodes de
titel tetrarch, waarmee Perea korte tijd een redelijk zelfstandige
tetrarchie binnen het Joodse land werd.
Na de dood van Herodes de Grote werd Perea achtereenvolgens bestuurd door:
 Herodes Antipas (4 v.Chr. - 39 na Chr.), die Johannes de Doper liet onthoofden.
 Herodes Agrippa I (39-44 na Chr.)
Joden zagen het gebied van Perea in deze periode als deel van het Joodse land. Met name rondom het
pesachfeest, wanneer spanningen tussen Joden en Samaritanen oplaaiden, kozen veel Joden uit Galilea ervoor
niet via Samaria naar Jeruzalem te reizen, maar via Perea.
(Bron: Wikipedia)
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Perea is de naam die in de Herodiaanse periode (aan het begin van de
gangbare jaartelling) gegeven werd aan een deel van het Joodse land.
Grenzen en algemene typering
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INTERESSANTE WEETJES

BIJBELLES
INLEIDING
Kun jij dingen bedenken die gewoonweg onmogelijk zijn om te verdienen? Geld, auto’s, respect, of het nu
materiële of immateriële dingen zijn, het meeste kunnen we verdienen. Het is moeilijk om ook maar een ding
te bedenken die niet verdiend kan worden. Als iemand bereid is om genoeg te betalen of genoeg te geven, is
de kans groot dat er een mogelijkheid is dat ze het krijgen. De les vandaag gaat over een man die een ding
wilde die hij niet kon kopen. Wat de rijke jongeman ook deed of gaf, hij kon nooit het recht verdienen om met
God in de hemel te zijn. Om te zien wat er voor iemand nodig is om eeuwig leven te hebben, gaan we nu kijken
naar Jezus gesprek met deze jongeman.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Waarom wilde de jongeman met Jezus spreken?
Mattheüs vermeld dat de jongeman Jezus vroeg, “Meester, wat voor goeds moet ik doen om eeuwig
leven te krijgen?” (Matt.19:16). De man was bij Jezus gekomen, omdat hij het idee had dat hij het
eeuwig leven niet bezat. Hij wist dat hij niet klaar was voor het Koninkrijk der hemelen waar Jezus van
gesproken had. Hierdoor had de jongeman de behoefte om voor God verlost te worden.
 Wat liet de vraag van de jongeman zien over zijn begrip van hoe eeuwig leven te ontvangen?
De jongeman was juist door bij Jezus te komen voor het antwoord over hoe je eeuwig leven ontvangt,
maar zijn gedachte dat hij eeuwig leven kon ontvangen door een “goed” iets te doen, was verkeerd.
Net als vele anderen in zijn tijd, geloofde de jongeman dat verlossing gebaseerd was op wat je voor
God kon doen. Toen hij de nood voor verlossing zag, was het vanzelfsprekend dat hij naar werken
begon te zoeken die hij kon doen waardoor hij eeuwig leven kon verdienen.
 Hoe reageerde Jezus op de vraag van de jongeman?
Dat de man dacht dat hij zijn weg naar de hemel kon verdienen was een zonde voor God. De jongeman
had geen idee waar verlossing eigenlijk over ging. Zijn hart was egoïstisch en zijn denken was zondig.
Jezus’ reactie op zijn vraag was om de man zijn zonde te laten zien. Tot hij zich bewust was van zijn
zondigheid, zou de jongeman nooit gereed zijn voor verlossing.
 Hoe probeert Jezus als eerste de zonde aan de jongeman duidelijk te maken?
Jezus begon om de man op Gods karakter te wijzen. Hij vroeg, “Waarom noemt u Mij goed? Niemand
is goed behalve Eén, namelijk God” (HSV, Matt.19:17). Jezus vroeg de jongeman of hij werkelijk wist
wat het was om goed te zijn. Toen de jongeman dacht van wat goed was, dacht hij aan zichzelf en zijn
werken. Jezus verteld de man dat god de enige is die volmaakt goed is. Anders dan de jongeman is
God volledig heilig en puur. Jezus wist dat de jongeman nooit gereed zou zijn voor het eeuwige leven,
totdat hij zich zou realiseren dat zijn werken nooit goed genoeg zouden zijn voor God.
 Hoe probeerde Jezus de man zijn zondigheid duidelijk te maken door hem op de Wet te wijzen?
Jezus beloofde dat als de man zich aan de geboden hield, dat hij het eeuwig leven zou ingaan (19:17).
Door naar zo een hoge standaard te gaan als Gods Wet, zou de zondigheid van de man moeten
hebben onthuld. Iedereen, inclusief de jongeman, zijn eens ongehoorzaam geweest aan Gods
geboden. Dit is omdat alle mensen zondig zijn en nood aan iemand om hen te redden. Niemand kan
zichzelf redden. Ondanks Jezus’ poging om de man zijn zondigheid te laten zien, reageerde de
jongeman in vertrouwen in het houden van de Wet. In zijn gedachten had hij geen van Gods geboden
verbroken. Ook al wilde hij eeuwig leven met God, was de jongeman niet gewillig om zijn zonden toe
te geven. Tot hij zijn zonden toegeeft is de jongeman niet klaar voor de verlossing.
 Wat was de laatste poging om de zonden van de man te tonen?
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Jezus’ dialoog met de man (Matt.19:16-22)
Jezus’ dialoog met de discipelen (Matt.19:23-26)





SAMENVATTING
In de les vandaag, had een jongeman een verkeerd idee over wat er nodig was om eeuwig leven te ontvangen.
Terwijl hij alles bezat wat hij ook maar wilde, wist hij wel dat hij niet klaar was voor het Koninkrijk van God. Hij
had zijn hele leven geprobeerd om aan Gods geboden gehoorzaam te zijn, maar dit was nog steeds niet
voldoende. De jongeman moest zich realiseren dat hij zondaar was en nood had aan de Verlosser, Jezus
Christus, om hem te verlossen van zijn zonden. Om hem te tonen hoe zondig hij was, vroeg Jezus hem om alles
wat hij bezat op te geven. Niet bereid om zo een grote prijs te betalen, ging de jongeman bedroeft weg. In
plaats van te sterven aan zichzelf en Christus te volgen, had de jongeman zichzelf en zijn bezittingen meer lief
dan God. Jezus gebruikte dit gesprek met de jongeman om zijn discipelen te onderwijzen hoe het onmogelijk
was voor een man om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan. Verlossing was een werk dat alleen God kon
doen. De mens kon nooit voldoende goede dingen doen of zijn weg naar de hemel verdienen. Om gered te
worden vereist dat God hen leidt naar ware bekering en geloof in Zijn Zoon Jezus Christus.
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Omdat de man geen eeuwig leven kon ontvangen, totdat hij zich zijn eigen ongehoorzaamheid
realiseerde, liet Jezus de zondigheid zien. Jezus gaf de man de opdracht, “Als u volmaakt wilt zijn, ga
dan al uw bezittingen verkopen, geef het geld aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel.
Kom dan terug en volg mij” (Matt.19:21). Jezus wist dat de jongeman zichzelf en de dingen die hij
bezat liefhad, meer dan hij Jezus liefhad. Als de jongeman bereid was om te sterven aan zichzelf, de
dingen op te geven die hij meer liefhad dan God en aan Christus te onderwerpen, dan zou hij eeuwig
leven hebben.
Hoe reageerde de jongeman op Jezus’ opdracht om te gaan en alles te verkopen wat hij had?
Mattheüs schrijft dat “toen de jongeman dat hoorde, ging hij terneergeslagen weg, want hij had veel
bezittingen” (19:22). De man had niet verwacht dat Jezus hem ging opdragen om te steven aan
zichzelf en Hem te volgen. Toen hij zich de kostprijs van het volgen van Christus realiseerde, ging hij
bedroeft weg. Om dat hij zijn zonden niet wilde inzien, had de man geen reden om Christus te volgen.
Jezus bood hem verlossing, als hij alleen zou sterven aan zelf en voor Christus te leven, maar in plaats
daarvan koos de man voor zijn bezitting. De jongeman ging bedroeft heen, beseffend dat de verlossing
die Jezus aanbood meer koste dan hij wilde betalen.
Waarom zei Jezus dat het onmogelijk was voor een rijke man om verlost te worden?
Door de illustratie van een kameel te gebruiken, die in staat is om door een klein oog van een naald te
gaan, beschrijft Jezus een rijke man die eeuwig leven ontvangt als een onmogelijk iets. Voor de Joden
waren de rijke mensen de personen die door God rijkelijk gezegend waren. Het idee hier is, als rijke
mensen (de door God gezegende) zichzelf niet in de hemel kunnen krijgen, dan kan niemand dat. Voor
de mens is verlossing van zonden onmogelijk.
Waarom waren de discipelen verbaasd dat Jezus gezegd had dat het voor een rijke man onmogelijk
was om de hemel in te gaan?
De discipelen waren verward over wat Jezus zojuist had gezegd. Als een rijk persoon, die door
gezegend was, niet het Koninkrijk er hemelen kon binnengaan, dan kon niemand dit. De discipelen
dachten dat niemand van hun zonden verlost kon worden. Dit moet heel ontmoedigend geweest zijn.
Hoe sloot Jezus deze les af door de discipelen te bemoedigen?
De discipelen hadden de boodschap begrepen; niemand had de macht of de mogelijkheid om zichzelf
te redden. Maar Jezus was nog niet gedaan. Ook al was het binnengaan van een man in de hemel zo
onmogelijk als een kameel door het oog van de naald te gaan, heeft de mens nog steeds hoop. Hoewel
ze zichzelf niet kunnen verlossen, iemand kon dit wel. Die persoon is God. Bij de mensen is verlossing
onmogelijk. Bij God zijn alle dingen mogelijk. Alleen wanneer God het onmogelijke doet en ene
persoon naar berouw en bekering van hun zonden leidt en geloven in Zijn Zoon Jezus, zal een persoon
gered worden. Buiten het werk van God in iemands leven, is niemand in staat om van de verlossing te
genieten.
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Wij, net als de jongeman, zijn zondige mensen en in nood aan iemand die ons redt van onze zonden. We
mogen dankbaar zijn dat God ons Zijn Zoon Jezus Christus gegeven heeft om ons te redden van onze zonden.
Naast het volgen van Hem, is er niets dat een van ons zou kunnen doen om onze weg naar de hemel te
verdienen. Verlossing is alleen mogelijk door God. Vandaag zouden Hem moeten vragen om naar ieders hart te
zien of er iets is waar we meer van houden dan Zijn Zoon Jezus. Als we iets meer liefhebben dan God, dan heeft
God niet in ons hart gewerkt en hebben we geen eeuwig leven. Als iemand wenst om verlossing in Hem te
ontvangen, moeten ze zichzelf verloochenen, hun kruis opnemen en Hem volgen.

CRÈCHELES

Er kwam een jongeman bij Jezus.
De jongen was heel rijk.
Hij viel voor Jezus op zijn knieën en hij vroeg: “Goede Meester, hoe kan ik in de hemel komen?”
“Je weet wat God van je vraagt, dat moet je doen”, antwoordde Jezus.
“Dat heb ik altijd al gedaan”, zei de jongeman,” ook toen ik nog een klein kindje was.”

Omdat Jezus van hem hield zei Hij vriendelijk: “Er is nog één ding dat je moet doen. Verkoop alles wat je hebt
en geef het geld aan de armen. Dan zul je een schat in de hemel hebben. Kom daarna terug en volg mij.”
De rijke jongeman keek plotseling heel verdrietig.
Hij stond op en hij ging weg.

Hij wilde zijn geld en al zijn spulletjes niet wegdoen voor Jezus.

Jezus keek de kring rond en zij tegen Zijn discipelen: “Voor een rijke man is het onmogelijk om in de hemel te
komen. Het is nog gemakkelijk dat een grote kameel door een piepklein speldenkopje kruipt!”

“Als het voor een rijke man niet mogelijk is om in de hemel te komen, dan is het zeker en vast onmogelijk voor
een arme man om in de hemel te komen”, dachten ze.
“Wie kan dan nog wel gered worden”, vroegen ze aan Jezus.
Jezus zei: “Voor alle mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.”

Als jij ook in de hemel wilt komen, kan je dat ook niet zelf verdienen.
Je kunt nooit doen wat God allemaal van je vraagt.
Er is zonde in ons hartje en daardoor willen we niet altijd doen wat God vraagt.
Bidt daarom dat God je een nieuw hartje wilt geven dat graag wilt doen wat God van je vraagt.
Dat kan je zelf niet doen, maar God kan alles!
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Hij kon niet doen wat Jezus vroeg.

MEMORIEVERS
Matt.16:24

Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf
verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg
memorievers Mattheüs Les 14)?
Dit vers kan aangeleerd worden door de melodie van het lied “Broeder Jacob” te gebruiken. Zing het op de
volgende wijze: Mattheüs 16 – vers 24 – Toen zei Jezus – tegen Zijn discip’len – als iemand achter Mij (aan) wil
komen – moet hij zichzelf verlooch’nen – zijn kruis opnemen – en Mij volgen.
"Broeder Jacob, Broeder Jacob"
"Slaapt gij nog? Slaapt gij nog?"
"Hoor de klokken luiden! Hoor de klokken luiden!"
"Bim Bam Bom, Bim Bam Bom"

Eeuwig leven
In deze passage verwijst de uitdrukking ‘eeuwig leven’ eerder naar de kwaliteit van het leven, dan naar de
kwantiteit van het leven. Het refereert naar de vreugde, de hoop, rust en verzekerdheid die iemand ontvangt
wanneer zij op Christus vertrouwen. De rijke jongeman, ondanks dat hij alles had wat de wereld te bieden had,
wist dat hij dit Godgegeven soort van eeuwig leven niet had. In zijn ontevredenheid ervoer de jonge man dat hij
een nood had aan een hechte relatie met God dan dat hij nu had. Toen hem verteld werd wat deze relatie hem
zou kosten, was de rijke jongeman inwillig om deze te betalen.
Verlossing door het houden van de Wet
Joden, zoals deze man, werd hun hele leven geleerd dat de weg ten leven doorheen gehoorzaamheid aan Gods
geboden was. Toen hem gevraagd werd om alle geboden te onderhouden, reageerde de rijke jongeman slechts
met de vraag, “Welke?”. De jonge man had gefaald om te zien wat Jezus hem duidelijk wilde maken en dat is
dat de geboden die hij zo goed kende en probeerde na te leven, hem niet kon voorzien in het leven, naar waar
dit heen verwees. Door de man zijn zondigheid te laten zien, wees Jezus er op dat het volmaakt houden van de
wet voor iedereen onmogelijk is.
Volmaakt
In deze context wordt deze uitdrukking als synoniem voor verlossing gebruikt. Jezus zei eigenlijk, “Als je
werkelijk verlangt naar eeuwig leven, bewijs dan je oprechtheid door je bezittingen te verkopen en wat je hebt
te geven aan de armen.”
Je kunt er niet doorheen
Jezus zei dat het voor een kameel gemakkelijker was om door het oog van een naald te gaan, dan voor een rijke
man om verlost te worden. Neem een naald mee met wat draad van verschillende dikten. Vraag de kinderen
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het te vinden zou een ongewoon iets zijn.
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IJSBREKERTJES

welk draad zij denken dat door de naald zal gaan. Haal een dik touw tevoorschijn en vraag de kinderen of je dit
door de naald zal krijgen. Je kunt eventueel een aantal kinderen laten proberen. Laat hen daarna een
afbeelding van een kameel zien. Zou de kameel door de naald gaan? Wat zou moeilijker zijn dan een kameel
door de naald te halen? Vandaag zullen we zien dat Jezus zegt dat iets nog moeilijker was dan een kameel door
het oog van een naald te krijgen.

Een smetteloos hart
Na de les gegeven te hebben leg je aan de kinderen uit dat om in de hemel te komen we een smetteloos hart
moeten hebben. Teken een hart op het bord en ga dan een voor een doorheen de geboden in de Bijbel. Vraag
de kinderen of ze dit gebod ooit ongehoorzaam zijn geweest en maak dan iedere keer een merkteken op het
hart als ze hun zonden erkennen. Na enige tijd zal duidelijk worden dat onze harten niet gewoon bevlekt zijn,
maar zwart van de zonde. Wie kan er dan gered worden? Leg uit dat alleen God ons kan redden, omdat alleen
Jezus’ bloed onze zonde in ons hart kan wissen.

Mogelijk bij God
Geef de kinderen dubbelzijdig pagina repen van het knutselwerkje “Mogelijk of onmogelijk.” Laat de kinderen
langs de stippellijn vouwen. Wanneer het klaar is zou de flap “on” van “onmogelijk” moeten bedekken en het
woord “mogelijk” maken.

KNUTSELACTIVITEITJES
Kun jij tot mijn huis geraken?
In deze les maakt Jezus bekend dat het onmogelijk is om alleen door eigen inspanning in de hemel te komen.
Dit kan geïllustreerd worden in een eenvoudige sketch, waarin een man vraagt of hij naar jouw huis kan komen
om je te bezoeken. Je kunt hem uitleggen dat hij nooit tot jouw huis zal geraken, maar de man dringt aan dat
hij het wil proberen. Leg hem uit dat je ver weg woont en laat de man antwoorden dat hij wel kan wandelen.
Leg uit dat je heel ver weg woont en laat hem antwoorden dat hij wel kan rijden. Leg uit dat je over de oceaan
woont en laat hem antwoorden dat hij wel kan zwemmen. Deze argumentatie kan nog even doorgaan (zeilen,
vliegen, etc.), terwijl jij blijft volhouden dat hij niet tot jouw huis kan geraken. Leg uit dat Jezus eens man
ontmoet had die wilde weten hoe je tot Gods “huis” kon geraken en Jezus moest hem laten zien dat hij er niet
kon komen. Na het geven van de les kun je hier op terugkomen en de sketch eindigen waar de man compleet
verbitterd zegt, “Wel nu, hoe kan ik bij je huis komen?” Je kunt antwoorden, “Je kunt er niet geraken, maar als
je het mij vraagt, zal ik je er brengen.” Leg aan de kinderen uit dat alleen Jezus ons bij de Vader kan brengen en
dat we er niet door eigen inspanning geraken.
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Is het moeilijk om in de hemel te komen?
Voordat je de les aan de kinderen geeft kun je de vraag stellen wie er graag naar de hemel zou gaan. Hoe
moeilijk zou het zijn om in de hemel te komen? In de les vandaag verteld een bepaald dier over hoe in de
hemel te geraken, dus moeten ze goed opletten en zorgvuldig luisteren om er achter te komen welk dier dit is.
Wanneer je de les geeft, plak dan de verschillende delen van een afbeelding van een kameel op het bord totdat
aan het eind van de les de complete kameel te zien is. Vraag de kinderen wat dit dier verteld over de hemel. Als
laatst leg je het laatste gedeelte van de les aan hen uit, waar verteld wordt dat het gemakkelijker voor een
kameel is om door een oog van een naald te gaan, dan voor ons om onszelf te redden.
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Kunnen en niet kunnen
Maak een lijst van dingen waarvan jij graag wilt dat de kinderen vandaag doen. De helft van deze dingen
zouden dingen moeten zijn die gemakkelijk te doen zijn en de andere helft zou werkelijk onmogelijk moeten
zijn om uit te voeren. (De absurditeit van deze dingen zou zo moeten zijn dat de kinderen denken dat je gek
bent om dit van hun te vragen, bv. vraag hen te vliegen, een onweerstorm veroorzaken, etc.) Bij het vragen om
deze dingen te doen, zouden de kinderen in staat moeten zijn om het verschil tussen deze dingen te
onderscheiden in wat ze wel kunnen doen en wat ze niet kunnen doen. Dit zal de kinderen helpen om het
begrip van mogelijk en onmogelijk te begrijpen. Jezus verteld Zijn discipelen dat een mens zelf geen verlossing
kan verkrijgen. Waarbij het voor hem onmogelijk is om verlossing te verdienen, zijn alle dingen mogelijk bij
God. Alleen door Zijn Zoon Jezus Christus kan een mens verlost worden.
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MOGELIJK BIJ GOD
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MOGELIJK BIJ GOD
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JEZUS CONFRONTEERT DE JONG E RIJKE LEIDER
(HANDREIKING KINDEREN)
MATTHEÜS 19:16-26

MEMORIEVERS
Matt.16:24

“Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan
wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.”

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD

Wat voor een leider kwam tot Jezus?
 EEN DIE ARM EN OUD WAS.

 EEN DIE GROOT EN BLOND WAS.

 EEN DIE RIJK EN JONG WAS.

 EEN DIE KLEIN EN JONG WAS.

 De man vroeg aan Jezus wat hij moest doen om _______________ te

 Jezus zei dat niemand goed is, maar alleen _______________________ .
 Juist of fout: De jonge leider had gelijk toen hij zei dat hij van kleins af
aan Gods wet had gehoorzaamd.
 Kan je in je eentje Gods wet volledig gehoorzamen en perfect zijn? _____
 Hoe reageerde de man toen Jezus zei dat hij alles wat hij had moest gaan
verkopen? __________________________________________________
 Het is onmogelijk om er zelf voor te zorgen dat je volmaakt bent, maar
met God is het ______________________________________________ .
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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KLEURPLAAT 1
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