
Preek jeugddienst

De rijke man

en de arme Lazarus
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27Toen zei de rijke man: 
“Dan smeek ik u, vader, 
dat u hem naar het huis 
van mijn vader stuurt, 
28want ik heb nog vijf 
broers. Hij kan hen dan 
waarschuwen, zodat ze 
niet net als ik in dit oord 
van martelingen 
terechtkomen.” 



“Kind, bedenk wel dat jij je 
deel van het goede al 
tijdens je leven hebt 
ontvangen, terwijl Lazarus 
niets dan ongeluk heeft 
gekend; nu vindt hij hier 
troost, maar lijd jij pijn.”



Waar spreekt Jezus niet over: 

• Dat je van de hemel in de hel kunt kijken, hoe de 
hemel eruit ziet…

• Dat er geen genade is voor rijke mensen…

• Dat je automatisch in de hemel komt als je arm 
bent…



Waar spreekt Jezus wel over: 

• Dat we naar de profeten moeten luisteren, Amos, 
Jesaja, Micha etc.

• Dat rijke mensen de opdracht hebben om zich 
heen te kijken…

• Dat we genoeg weten om het goede te doen



Iedereen kan arm worden
• gezondheid laat je in de steek

• man/vrouw laat je in de steek

• dood, verlies

• pech, crisis, verandering van 
omstandigheden

• depressie, psychische problemen

• schulden maken

• ouders zijn arm

• moeten vluchten, oorlog/hoog water

• bedrog





Maak ons hart onrustig, God,
dat het ontevreden klopt



als we mooie leugens horen
en gemakkelijke woorden!



Maak ons hart onrustig, God.



Stort in ons uw tranen uit.
Mensen worden uitgebuit,



weggeschopt en opgesloten.
Zegen hen als wij hen troosten.





Stort in ons uw tranen uit.



Even kijken en 
doorklikken



Even kijken en 
doorklikken



Even kijken en 
doorklikken



Even kijken en 
doorklikken



Steek in ons uw woede aan
om het onrecht te weerstaan!



Geef ons moed om op te treden.
Laat ons vechten voor de vrede.



Steek in ons uw woede aan.



Laat ons dwaas en koppig zijn.
Laat ons doorgaan tot het eind.



Gaat het onze kracht te boven,
laat ons dan in U geloven.



Laat ons dwaas en koppig zijn.



Want het is uw koninkrijk
tot in alle eeuwigheid.






