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Besittings of 
verhoudings? 

“Daar was ’n ryk man wat baie koring afgesny het. Toe hulle die koring begin afsny, het hy met 
homself gepraat en gesê: ‘Wat sal ek doen? Ek het nie genoeg plek waar ek al die koring kan bêre 
nie.’ Toe sê hy: ‘Ek weet wat ek sal doen: Ek sal my stoorkamers afbreek en nuwe stoorkamers bou 
wat groter is. Dan sal ek al my koring en ander goed daarin bêre. En dan sal ek vir myself sê ek het 
nou baie goed wat ek gebêre het vir baie jare wat kom, nou kan ek lekker gaan rus, ek kan eet en 
drink en die lewe geniet.’ Maar toe het God vir die man gesê: ‘Jy is ’n dwaas, jy sal vannag sterf. En al 
daardie goed van jou wat jy so veilig weggebêre het, wat sal nou daarvan word?’ So gaan dit met ’n 
mens wat vir homself geld en mooi goed bymekaarmaak op die aarde, maar nie ryk is by God nie.”

– uit Lukas 12:13-21

Jesus nooi ons om te sien verhoudings is belangriker as besittings. 
Om by God ryk te wees lyk anders as om in die wêreld ryk te wees.    

• Hoe laat dit jou voel as ander kinders meer (of minder) koekies  
as jy kry? 

• Hoe laat dit jou laat voel as iemand hulle koekies met jou deel?
• Hoe laat dit jou voel as iemand nie hulle koekies met jou deel nie?

Wat dink jy wou Jesus hê moes die ryk man met sy baie koring  
en goed doen? 

Kyk na die skuur wat jy gebou het. Jesus sê dit is nie belangrik hoeveel 
ons het nie, maar hoeveel ons deel. 

Waarvan het julle genoeg in julle huis? Hoe kan julle dit gebruik om 
julle verhouding met ander mense sterker te maak? Kan julle dalk 
mense vir ete te nooi en julle kos met hulle deel? 
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Kleur die lekkers met helder kleure in.  
Die prentjie sal jou herinner om dit wat jy het  
met ander mense te deel.

ONTMOETING 05 




