
De man die alles had



En iemand uit de menigte zei tegen Hem: Meester, zeg tegen mijn broer 

dat hij de erfenis met mij moet delen.

(Lukas 12:13 HSV)



Maar Hij zei tegen hem: Mens, wie heeft Mij tot rechter of verdeler van 

een erfenis over u aangesteld?

(Lukas 12:14 HSV)



En Hij zei tegen hen: Kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. 

Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit.

(Lukas 12:15 HSV)



En Hij zei tot hen een gelijkenis en sprak: Het land van een rijke man had veel 

opgebracht. En hij overlegde bij zichzelf en zei: Wat zal ik doen? Want ik heb geen 

ruimte om mijn vruchten op te slaan. En hij zei: Dit zal ik doen: ik zal mijn schuren 

afbreken en grotere bouwen en ik zal daarin al mijn koren en al mijn goederen 

opslaan. En ik zal tegen mijn ziel zeggen: Ziel, u hebt veel goederen liggen voor veel 

jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. (Lukas 12:15-19 HSV)



IK doen IK Heb IK zal IK bouw

IK sla op IK zal zeggen MIJN graan MIJN oogst

MIJN schurenIK
MIJ 

MEZELF 

MIJN spullen
MIJN dingen



Er is onder de zon niets beters voor de mens dan dat hij zich aan eten 

en drinken te goed doet en geniet.

(Prediker 8:15  NBV)



Maar God zei tegen hem: Dwaas! In deze nacht zal men uw ziel van u 

opeisen; en wat u gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn?

(Lukas 12:20 HSV)



Van alles waarvoor ik me had afgebeuld onder de zon kreeg ik een afkeer. 

Ik zou het moeten achterlaten voor mijn opvolger, en wie zou kunnen 

zeggen of hij wijs of dwaas zou zijn? Toch zou hij de macht verwerven over 

alles wat ik met mijn wijsheid had bereikt

(Prediker 2:18,19 NBV)



Wie van geld houdt, kan er niet genoeg van krijgen. Wie verzot op rijkdom 

is, is altijd op meer gewin belust.

(Prediker 5:10 NBV)



Maar zoek het Koninkrijk van God en al deze dingen zullen u erbij gegeven 

worden. Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw Vader behaagd 

u het Koninkrijk te geven. Verkoop uw bezittingen en geef de opbrengst weg 

als liefdegave. Maak voor uzelf beurzen die niet verslijten, een schat die niet 

opraakt, in de hemelen, waar de dief niet bij komt en die door de mot niet 

aangetast wordt. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. (Lukas 12:31-34)



He is no fool who gives up what he cannot keep

to gain what he cannot lose


