
Kinderverhaal bij Johannes 12 : 24 

Waarachtig, ik  verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, 

blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. 

 

Meneer Hebgraag. 

 

Meneer Hebgraag had heel veel spulletjes. Want hij had graag veel dingen en hij hield 

alles voor zichzelf. De gekste dingen had hij: 5 koffiezetapparaten, 3 fietsen, 3 

koelkasten, 4 oude computers, 6 horloges, 25 pannen en nog veel meer spullen.  

 

Op een dag kreeg hij bezoek van zijn buurman. Die zei: “Meneer Hebgraag, wat moet 

u toch met al die spullen? Uw huis is veel te vol. U kunt er haast niet meer in lopen. En 

u zit hier maar alleen in dit huis. Geef die spullen toch weg. Zo heeft niemand er iets 

aan!” Maar meneer Hebgraag zei: “Weggeven? Niks ervan. Ik houd mijn spulletjes voor 

mezelf. Ze zijn van mij en van niemand anders. En als ik doodga, dan blijft alles in dit 

huis, want dat is ook van mij.” 

 

De buurman ging weer weg. Toen keek meneer Hebgraag naar buiten. Daar stond 

iemand in zijn tuin. Het was de tuinman, die elk voorjaar zijn tuin netjes kwam maken. 

Hij had een bak in zijn hand met zaadjes en die strooide hij uit in de tuin. Meneer 

Hebgraag rende naar buiten en riep: “Maar tuinman, die zaadjes moet je niet 

weggooien. Ze zijn hartstikke duur en jij gooit ze zomaar weg!” Maar de tuinman ging 

gewoon door met zaaien en zei: “Moet u over zeven weken maar eens zien hoe uw 

tuin er dan uitziet.” En ja hoor, zeven weken later bloeiden er allemaal prachtige 

bloemen in de tuin van meneer Hebgraag. “Zie je wel”, zei de tuinman. “Dat weggooien 

is niet voor niets.” 

 

Toen ging meneer Hebgraag een licht op. Hij dacht: nu snap ik het. Ik ga ook 

weggooien, of liever weggeven. En hij zette zijn hele verzameling spullen op 

Marktplaats.nl. ‘Gratis ophalen’ stond erbij. De volgende dagen kwamen er veel 

mensen bij meneer Hebgraag aan de deur. Meneer Hebgraag vond het best! Hij 

ontmoette in korte tijd heel veel aardige mensen die blij waren met wat hij hun gaf.  

 

Zijn buurman zag al die mensen komen en gaan. Ook hij ging even langs. Hij zei: “Zo 

buurman, hebt u opgeruimd?” “Ja”, zei meneer Hebgraag. “En het mooie is ik voel me 

ook opgeruimd. Dankzij de tuinman.” 
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