
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rijk zijn is geen makkie 
Ben je wel eens jaloers geweest? Op een vriendje of iemand uit je klas? Misschien had hij wel iets 

heel moois gekregen van z’n ouders; iets wat jij ook graag zou willen hebben. Dan kan je soms best 

een beetje jaloers zijn. Grote mensen zijn dat ook wel eens. Die zijn soms jaloers op mensen die nóg 

meer geld hebben dan zij. Ze hebben een groter huis met een geweldige tuin en allemaal prachtige 

spullen, en ze gaan naar dure restaurants en maken mooie reizen. Dat wil iedereen wel, toch? Toch 

is rijk zijn beslist niet altijd gemakkelijk, zegt Jezus. Als je heel veel hebt waar je heel veel van houdt 

kan het echt heel moeilijk zijn om dan ook nog heel veel van God te houden. De Here Jezus vindt het 

verdrietig als dat gebeurt. Dan had Hij liever dat je wat minder spullen had en wat meer liefde voor 

Hem. Hij zegt zelfs tegen een hele rijke man in de bijbel: “verkoop alles maar. Dan pas kan je echt van 

me houden.” Dat vindt de rijke man natuurlijk heel moeilijk. Zou jij dat doen? Alles verkopen wat je 

hebt, omdat Jezus zegt dat je dan meer van Hem kunt houden? Zou Jezus gelijk hebben, denk je? 

 

 

 

 

 

 

 

Vakantietip: 
 Boter-Kaas-Eieren 

Dit heb je nodig: 

2 personen 

10 platte steentjes die ongeveer even 

groot zijn (bijv. zo groot als een euro) 

Verf of stiften (nagellak kan ook) 
 

Verf 5 steentjes op de zelfde manier en 

de andere 5 steentjes verf je ook 

allemaal het zelfde, maar anders dan de 

eerste 5. Maak er wat moois van. 
 

Neem elk een setje van 5 

stenen. Maak een boter 

kaas en eierenveld in het 

zand of gras en leg om de beurt een 

steentje. Wie het eerst 3 op een rij heeft 

(mag ook schuin) die heeft gewonnen. 

 

Puzzeltje Makkie? 

De kameel 

hiernaast heeft 

als opdracht om 

door het gaatje 

van de naald te 

kruipen. Wat zou 

de kameel ervan 

denken? Vul het 

praatwolkje 

voor hem in.   

De plaatjes hieronder lijken heel veel op elkaar. 

Maar als je heel goed zoekt zie je dat ze toch een beetje 

verschillend zijn. Hoeveel verschillen kan je vinden? 

Zoek de verschillen 

 


