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God is heilig. Dat betekent dat Hij geen enkele zonde heeft of doet. Hij wil dat wij óók heilig 
leven. Omdat God zo heilig is, kan Hij ons geen verkeerde dingen laten doen zonder ons 
daarvoor te straffen. In de Bijbel lezen we dat àlle zonden door God gestraft moeten worden 
met een verschrikkelijke straf. Die straf, dat is de hel. 
 
Op verschillende plaatsen in de Bijbel lees je hoe afschuwelijk de hel is. Eén daarvan is de 
gelijkenis die Jezus vertelt over de rijke man en de arme Lazarus. Vandaag gaat het is de 
preek over deze gelijkenis. Als je voor de dienst tijd hebt kun je de gelijkenis zoals die in een 
kinderbijbel staat alvast lezen. Kijk maar op het derde blad van dit preekwerkblad.  
 
De Heere Jezus vertelt ons over de hel om je te waarschuwen. Hij wil dat je gered wordt! 
Daarom wilde Hij de straf krijgen, die jij en ik hebben verdiend. Als je in de Heere Jezus 
geloofd, kom je niet in de hel, maar krijg je het eeuwige leven! Dat betekent dat je voor altijd 
dichtbij Hem mag zijn. Wat een kostbaar geschenk is dat. Dan ben je voor altijd gelukkig! 
 

Bron: abcvoorkinderen.nl  

 
 Stil gebed  
 
 Votum en groet                         
  
 Zingen: Psalm ______ vers ______ en _______ 
 
 De tien geboden  
 
  Zingen: _____________________________ vers _______ 
 
 Lezen: Lukas 16 : 19 - 31 
 
 Gebed 
 
 Zingen: Psalm ______ vers ______ en _______ en ________ 
 
 Preek        
 

 Zingen: Psalm ______ vers ______ 
 
 Gebed 
 
 Zingen: Psalm ______ vers ______ 
 
 Zegen 
 

 

1. Elke gelijkenis van de Heere Jezus heeft meestal één speciaal onderwerp waar iets 
over geleerd kan worden. Wat is het onderwerp van deze gelijkenis? Wat wil Jezus de 
farizeeën toen en ons nu leren?  
 
 
 
 
 
 

 



2. De dominee heeft de preek opgedeeld in drie stukjes. Welke drie stukjes (punten) 
zijn dit? Kun jij bij elk punt een paar belangrijke dingen uit de preek opschrijven of 
tekenen?  
 

1. 
 

 

2. 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

3. Als je in God gelooft ga je naar de hemel als je sterft. Maar wat is geloven? Kun jij 
dat uitleggen?  
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Zoek Psalm 116 vers 1, 2 en 3 op in je psalmboek. Vul de ontbrekende woorden 
hieronder in.  

 

God heb ik _________; want die ___________________ HEER’ 

Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn _________________; 

Hij neigt Zijn __________; ‘k roep tot Hem, al mijn dagen;  

Hij schenkt mij ____________; Hij redt mij keer op keer.  

 

Ik lag _________________ in banden van den _____________; 

Daar d’ angst der _________ mij allen troost deed missen; 

Ik was ________________, omringd door droefenissen; 

Maar riep den HEER’ dus aan in al mijn ____________: 



 

“Och HEER’, och wierd mijn ___________ door U gered!” 

Toen ____________ God; Hij is mijn _______________ waardig; 

De HEER’ is groot, _________________ en _____________________,  

En onze God ontfermt Zich op ’t __________________.  

 

5. Als mensen oud zijn geworden moeten ze sterven. Soms sterven er ook kinderen. 
Bijvoorbeeld door een ziekte of een ongeluk. Stel je voor dat jij vanmiddag een 
ongeluk zou krijgen en zou sterven. Zou jij dan naar de hemel of naar de hel gaan? 
Geloof jij in God? Heb jij de Heere lief?  
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Kun je rijk zijn op aarde en tegelijkertijd in God geloven?  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De gelijkenis van de rijke man en Lazarus (Lukas 16:14-31)

‘Niemand kan twee heren dienen,’ zegt 
Jezus. Hij kijkt de farizeeën om Hem heen 
aan en voegt er met klem aan toe: ‘U kunt 
niet voor God leven en tegelijk voor het 
geld.’ Eén van de farizeeën begint 
spottend te lachen. Hij stoot andere 
farizeeën aan en maakt een opmerking 
over Jezus. De anderen lachen mee. 
Sommigen schelden Jezus zelfs uit, vol 
spot en verachting. Eigenlijk zijn ze boos, 
want Jezus doorziet hen. En daar kunnen 
ze niet tegen. Wat ze zíjn gierig. Ze zíjn 
druk met geld en goed. Maar tegelijk 
houden ze zich streng aan Gods wetten. 
Dat is zelfs hun trots. Alleen als het gaat 
om de zorg voor de arme mensen, nemen 
ze het niet zo nauw. Want dat kost geld en 
ze houden zo van hun geld. Ze schrapen 
het zelfs bijeen ten koste van de armen. 

Het steekt hen dat Jezus dat doorheeft. 
Dat Hij hen zelfs openlijk erop aanspreekt. 
Toch willen ze laten merken dat Jezus hen 
beledigd heeft. Ze zullen Jezus belachelijk 
maken, Hem bespotten.  
 
Maar Jezus lijkt niet onder de indruk van 
hun spot. Waarschuwend wijst Hij naar 
hen en zegt: ‘U doet u voor de mensen 
wel godvrezend en eerlijk voor, maar God 
kent uw hart. En wat trots en huichelachtig 
is onder de mensen, is een gruwel, is 
walgelijk voor God!’ 
 
‘Er was eens,’ begint Jezus de boze 
farizeeën te vertellen, ‘een rijke man.’ Dat 
zijn wij natuurlijk, denken de farizeeën. 
‘Deze man ging duur en koninklijk 
gekleed: in purper en zeer fijn linnen. Er 



was ook een bedelaar, Lazarus geheten. 
Deze lag voor de poort van het huis van 
de rijke man. Zijn lichaam was bedekt met 
zweren. Lazarus hoopte iets te eten te 
krijgen van de kruimeltjes die van de tafel 
van de rijke man vielen. Maar niemand 
kwam hem die brengen. Alleen de vieze, 
onreine straathonden kwamen bij hem. Ze 
likten aan zijn etterende wonden. Dat was 
het enige dat zijn lijden een beetje 
verlichtte.’ Jezus’ woorden steken de 
farizeeën. Het is een regelrecht verwijt. Er 
mogen geen bedelaars zijn in Israël. 
Volgens de wet van Mozes moet iedereen 
zo voor de arme mensen zorgen dat 
niemand hoeft te bedelen. De farizeeën 
weten dat best. En ze weten ook dat zij op 
die rijke man lijken. Zelf vrolijk en prachtig 
leven en de bedelaars met opzet vergeten.  
 
‘Toen gebeurde het,’ vervolgt Jezus, ‘dat 
de bedelaar stierf. De engelen kwamen en 
brachten hem in de hemel, bij Abraham. 
De rijke man stierf ook. Hij werd begraven. 
Toen hij in de pijn van de hel zijn ogen 
opsloeg, zag hij in de verte Abraham. En 
in Abrahams schoot, dat wil zeggen, heel 
dicht bij Abraham… Lazarus.’ Wat?! 
Denken dat farizeeën. Zegt Jezus dat zij 
straks in de hel zullen zijn? Dat ze gestraft 
zullen worden? En dat alleen maar om 
hun gierigheid? Alleen maar omdat ze 
tijdens hun leven hun geld voor zichzelf 
houden en niet denken aan de armen en 
de bedelaars? Wat een belediging! Maar 
Jezus vertelt verder.  
 
‘De rijke man riep: “Vader Abraham, 
ontferm u over mij! Stuur Lazarus naar me 
toe! Laat hij zijn vinger in het water dopen 
en daar mijn tong mee verkoelen! Want ik 
lijd vreselijke pijn in dit vuur!” Maar 
Abraham zei: “Kind, bedenk dat jij het 
goede ontvangen hebt tijdens je leven en 
Lazarus het kwade. Nu wordt hij getroost 
en lijd jij pijn. Bovendien is er een grote 
kloof tussen ons en jou. Degenen die 
hiervandaan naar jou toe zouden willen 
gaan, zouden dat helemaal niet kunnen. 
En degenen die daar bij jou zijn, zouden 
niet hierheen kunnen komen.” Toen zei de 
rijke man: “Ik bid u dan, vader, stuur 
Lazarus naar mijn familie. Ik heb namelijk 
vijf broers. Laat hij hun vertellen welke pijn 
hier geleden wordt, opdat ze niet ook in 

deze hel komen.” Maar Abraham 
antwoordde: “Zij hebben Mozes en de 
Profeten. Laten ze daarnaar luisteren.” De 
rijke man zei: “Nee, vader Abraham, maar 
als er iemand van de doden naar hen 
toeging, dan zouden ze zich bekeren.” “Als 
zij niet naar Mozes en de Profeten 
luisteren,” zei Abraham tegen hem, “dan 
zullen ze zich helemààl niet laten 
waarschuwen. Ook al zou er iemand uit de 
dood opstaan.”’ 
 
De farizeeën houden hun adem in. Dit 
mag niet! Jezus misbruikt de naam van 
hun vader Abraham om hen te 
beschuldigen. ‘Laten ze naar Mozes en de 
Profeten luisteren,’ zegt Jezus. Alsof zij, 
die de woorden van Mozes en van de 
profeten door en door kennen, niet naar 
die woorden luisteren! Alsof zij niet 
volgens die woorden leven! Nooit heeft 
iemand de farizeeën zo beledigd. Ze 
krijgen zomaar even te horen, dat ze gierig 
zijn. Dat ze de armen laten omkomen. Dat 
ze daarom niet volgens de wet van Mozes 
leven. En dat ze daarom eeuwig verloren 
zullen gaan. Ze kunnen maar aan één 
ding denken: hoe ze Jezus zo snel 
mogelijk uit de weg kunnen ruimen.  
 

Bron: L. Snoek, Uw Koninkrijk kome (NT)  



7. Zoek je luiste weg door het doolhof. Welke zin lees je dan? 
 
 
 

Oplossing: ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
8. Tegen wie zei de Heere Jezus dit? Wat bedoelde Hij daarmee? 
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De gelijkenis van de rijke man  

en arme Lazarus 

 

Bron: abcvoorkinderen.nl 


