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Liturgie en preek Deut 6,1-9 en Marcus 10,13-16 
-GKv te Loppersum, 07-11-2010, 09.00u 
-GKv te Westeremden, 07-11-2010, 10.45u 
 
 
 
 
 
 
 
Liturgie:  
 
Welkom en mededelingen door ouderling  
 
 
Votum en zegengroet  
Aanbidding:  
-Psalm 139,1 ‘Heer, U doorgrondt mij van omhoog’ (Lvd W school Middelstum) 
-GK 145 ‘Heer onze God, hoe heerlijk is uw Naam' 

Wet van God  
Zingen Psalm 119,13-15 ‘Geef mij een hart dat U met vreugde groet’ 
Gebed om de Heilige Geest  

Bijbellezing, zie onder  
Zingen GK 45 ‘Laat de kind’ren tot Mij komen’ 
Preek, tekst, zie onder 
Zingen Psalm 128 ‘Welzalig zullen wezen’ 
Dank- en voorbedegebed  

Inzameling gaven  
Slotzang GK 167,1-2 ‘Samen in de naam van Jezus’ 
Zegen  
 
 
 
Leesgedeelte(n): Deut 6,1-9 en Marcus 10,13-16 
Tekst: Marcus 10.13-16 
Preekthema: ‘De noodzaak en roeping om met je kinderen naar Jezus te gaan!’  
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We onderbreken vandaag de serie waarmee we bezig zijn, uit 1 Petrus, en de reden is: we hebben 

vorige week stilgestaan bij de Bijbel als het Woord van God… 

…vandaag en volgende week over geloofsopvoeding, hoe ben je thuis als gezin met de Bijbel bezig en 

gebed, samen met je kinderen, hoe gaat dat bij jou en mij thuis? 

Maar vandaag kijken we naar een basistekst en leggen we het fundament, volgende week gaan we 

bekijken hoe dat heel praktisch werkt. 

We hebben vanochtend een heel bekende tekst voor ons, ‘Laat de kind’ren tot Mij komen’. 

En misschien denk je, nou, dat zal wel weer zo’n sentimenteel verhaal worden dat Jezus van 

kleine kindertjes houdt want kinderen zijn toch zo lief… 

…dat zal niet de boodschap zijn, we gaan kijken wat Jezus ons hier leert. 

 

Thema: ‘De noodzaak en roeping om met je kinderen naar Jezus te gaan!’ 

1. Wat deden die ouders die dag?, vs 13. 

2. Wat betekenen de woorden: ‘voor zodanigen is het Koninkrijk van God’?, vss 14-15. 

3. Wat leert Jezus ons hier leert voor het geloof van kinderen?, vss 14-15. 

4. Wat Jezus de kinderen geeft, vs 16. 

 

 

1.We lopen zometeen de verzen bij langs, maar we kijken eerst even naar de plek van dit gedeelte… 

…je vindt deze geschiedenis in alle 3 evangeliën, Mattheus, Marcus en Lucas, en als je in die drie evangg 

kijkt, dan ontdek je dat deze geschiedenis dat Jezus de kinderen zegent… 

…dat die in alle 3 evangg voor het gesprek van Jezus met de rijke jongeling staat, hier in Mc 10: id vss 

17-31, zoek het maar op in Matth 19 en Lucas 18, waarom zou dat zo zijn? 

Het gaat in de geschiedenis waar we vanmorgen naar kijken over ‘binnengaan in het KvG 

(=Koninkrijk van God)’, het gaat over de vraag: ‘hoe kom je Gods koninkrijk binnen?’, hoe blijf 

je niet buiten staan? 

En je hebt hier twee geschiedenissen die tegenovergestelde houdingen laten zien, Marc 10,15, 

en vs 23, ad ene kant heb je de rijke jongeling die alles aan bezit heeft, maar hij kan daarom niets 

van Jezus ontvangen, en wat staat er tegenover?, deze kinderen hebben niets aan rijkdom of 

bezit, maar zij ontvangen alles, Jezus zegt: ‘voor zulken is het KvG’. 

Dat is dus het grotere kader waarin deze geschiedenis staat, het gaat over de vraag: hoe kom je 

het KvG binnen, met welke houding, met welke houding van je hart? 

OK, dat hebben we gezien, dan zijn we toe ad vraag: wat deden die ouders op die dag, vs 13… 

…je leest ‘en zij brachten de kinderen tot Hem/bij Jezus’, vs 13, dan vraag je je af: was dit iets  
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toevalligs?, zat Jezus toevallig dichtbij een speeltuin en kwamen de ouders naar Hem toe?, nee! 

 

Wat je moet weten om dit gedeelte goed te kunnen begrijpen, het was in die dagen een gewoonte dat  

ouders hun kind/kinderen naar een Rabbi brachten. 

Dan brachten ouders hun kind(eren) op de Sabbat of op de Grote Verzoendag naar een Rabbi in een 

Synagoge en dan bad de Rabbi met dat kind en werd het gezegend. 

Dat is de achtergrond van deze geschiedenis, de gewoonte van ouders om dat te doen met hun kinderen. 

Even trouwens nog een detail - misschien vraag je je af: wat wordt hier bedoeld met 

‘kinderen’?, waren dat grote kinderen, waren dat jongeren, waren dat kleintjes? 

Het woord dat gebruikt wordt, kan gelden van de kleine babie tot en met de grootste kinderen. 

Dat terzijde, terug naar de vraag: wat deden die ouders die dag?, die ouders gingen met hun kind(eren) 

naar de Rabbi, maar hier is wat bijzonders ad hand… 

Deze ouders braken met die traditie, want denk eens mee, werd Jezus door de gevestigde Rabbi’s 

erkend als Rabbi? 

Nee, Hij werd niet erkend als Rabbi want Jezus sprak niet zoals de andere Rabbi’s, Hij las de Bijbel 

anders en legde de Bijbel anders uit als de andere Rabbi’s. 

Met andere woorden, de ouders die dit die dag deden, hadden lef, zij lopen niet met de grote stroom 

mee, zij keerden zich hier tegen de bekende Rabbi’s van die dagen, en zij gingen naar Jezus.  

 Maar wat gebeurt er als ze naar Jezus toelopen?, dan houden de discipelen hen tegen, vs 13b… 

…en hier zie je dat de discipelen geen idee hebben hoe Jezus naar kinderen kijkt - de discipelen, 

die id toekomst gemeentes mochten stichten, kerken mochten planten, de leiders vd kerk 

later… 

…zij hebben geen visie op de plek van kinderen ih KvG, wat hun plek is in Gods plan. 

En omdat ze dat niet weten sturen de discipelen de ouders weg, worden ze boos op die ouders… 

…‘wie denken jullie wel niet wat je doet?’, en als de Here Jezus dat hoort en ziet gebeuren, wordt Hij 

woedend, zo staat het er: hij wordt woedend. 

Hij wordt woedend omdat de discipelen in hun woorden en gedrag laten zien dat ze niet begrijpen hoe 

de Here God tegen kinderen aankijkt. 

 

 

2. En dan is het de vraag: wat is de plek van kinderen in het KvG, de Here Jezus beantwoord die vraag in  

de vss 14-15, daar gaan we nu naar kijken, wat is de plaats van kinderen in Gods plan?  

Kijk eens wat de Here Jezus hier zegt, vs 14: ‘Laat de kind’ren tot Mij komen en verhindert ze niet, 

want voor zulken is het KvG’. 
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Laten we heel goed kijken, wat zegt de Here Jezus precies?, allereerst, de Here Jezus zegt hier 

twee dingen, allereerst eerst over kinderen en twee over binnengaan in Gods koninkrijk. 

Kijk maar, hij zegt iets over kinderen: ‘laat de kinderen tot Mij komen, hinder ze niet’.  

En dan komt dat tweede, dat gaat over binnengaan in Gods Rijk, ‘want voor zodanigen is het 

KvG’, Jezus spreekt dus over twee dingen: kinderen en binnengaan ih KvG. 

Stapje verder, wat bedoelt de Here Jezus als Hij zegt: ‘voor zodanigen is het KvG’? 

Hij zegt: er is iets wat voor kinderen geldt/wat je bij kinderen ziet, en dat is een principe om het KvG 

binnen te gaan. 

Kijk maar in vs 15 waar het Jezus om gaat: ‘wie het KvG niet ontvangt als een kind, zal het niet 

binnengaan’, het gaat Jezus om ONTVANGEN als een kind. 

Snap je wat Hij zegt?, je ziet bij alle kinderen dat ze heel open en naïef soms op dingen 

afstappen, en daarvan zegt Jezus, dat principe pas ik toe op alle mensen, grote mensen en kleine 

mensen. 

Maar nog even een pas op de plaats, want deze tekst heeft altijd veel vragen opgeroepen, vaak werden 

heel simplistische antwoorden gegeven zijn… 

…alsof de Here Jezus hier zou zeggen: ‘het KvG is voor alle kinderen’, maakt niet uit welke kinderen, 

alsof Jezus de grote kindervriend is en volwassenen hier het nakijken hebben. 

Alsof Jezus zou zeggen dat kinderen van die onschuldige kleine mensen zijn en geen zonden doen, maar 

is dat zo? 

Nou, ik weet niet hoe het bij jou thuis is, het kan zijn dat het bij ons anders is, maar als er bijv. nieuw 

speelgoed is gekocht voor een vd kinderen… 

…en een van de anderen pakt dat dan af, dan wordt er behoorlijk op losgetimmerd, dan wordt er 

geschreeuwd en gedaan, zijn kinderen onschuldige wezens die nog geen zonden doen? 

Mijn kinderen niet, en ik heb zo’n vermoeden dat jou kinderen net zo zijn als die van mij, nee, kinderen 

zijn niet van die onschuldige wezens en Jezus zegt dat hier ook niet. 

Wat zegt de Here Jezus wel als Hij het over kinderen heeft?, het gaat om de vraag: wie mogen 

er het KvG binnenkomen… 

…en dan zegt Jezus, weet je wie het KvG binnengaan?: het KvG is voor deze kinderen EN voor 

‘zodanigen’ , voor allen die tot de categorie ‘kind’ behoren. 

 

Dus, wat Jezus bedoelt te zeggen staat in vs 15: wie het KvG niet ONTVANGT als een kind zal het niet  

binnengaan, daar gaat het dus om: het gaat om ONTVANGEN1. 

Jezus zegt: zoals een kind iets kan ontvangen/aannemen, zo moet je ook net als zo’n kind het KvG  

                                                           
1 Dr Jakob van Bruggen, Marcus. Het evangelie volgens Petrus, blz. 222-223. 
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ontvangen, anders kom je niet binnen. 

Maar wie stonden nog meer open om te ontvangen?, dat waren die ouder die hun kinderen naar 

Jezus brachten… 

….die gingen naar Jezus voor een zegen voor hun kinderen, die staat ervoor open om iets van 

Jezus te ONTVANGEN. 

En dan wordt het al wat duidelijker, de Here Jezus zegt hier: ‘het KvG is voor deze kinderen EN voor 

hun ouders die hun kinderen bij Mij brengen’. 

Die ouders laten in hun gedrag net als die kinderen zien dat ze van JEZUS willen ontvangen, en daarom 

zegt de Here Jezus met die woorden uit vs 15: ‘het Rijk van God is van kinderen en van grote mensen 

die bij Mij komen om alles voor de toekomst te ontvangen’.2 

 

 

3. OK, dat hebben we gezien, maar laten we nu dit eens wat dichterbij laten komen, kijk eens naar je 

kinderen, hoe zit het dan met tot geloof komen van je kinderen? 

Als de Here Jezus hier zegt: ‘het KvG is voor je kinderen, beste ouders!’, hen al toebehoort, moeten ze 

dan nog wedergeboren worden, is dat wel nodig?  

Ja, dat is zeker nodig, onze kinderen, jouw kinderen die nu naast je zitten moeten zeker wel 

wedergeboren worden… 

…de Here Jezus zegt in Joh 3 tegen Nicodemus, ‘voorwaar, voorwaar, Ik zeg je, als iemand niet 

wedergeboren is zal die het KvG niet binnengaan’, Jezus spreekt over Nicodemus dus over 

hetzelfde: het KvG binnengaan, en hoe?, door wedergeboorte. 

‘Wedergeboorte’, da’s een woord dat je niet vaak hoort misschien id kerk, en waar je misschien als 

ouder(s) niet zo over nadenkt: ‘mijn kind moet wedergeboren worden’. 

Maar zijn we dat in onze kerken misschien wat vergeten?, is ons voldoende geleerd dat je wedergeboren 

moet worden om het KvG binnen te gaan? 

Hebben we misschien gedacht dat het lid zijn van de GKv dat dat wedergeboorte niet meer zo 

noodzakelijk maakte?, wie maar tot de ware kerk behoort, is opgenomen in het verbond en was daarmee 

wedergeboren. 

Maar, werkt het zo?, nee, zo werkt het niet, want ga maar na: word je wedergeboren als je id kerk 

komt, worden je kinderen automatisch wedergeboren door ze mee te nemen nr de kerk?, nee, dat zal 

niet gebeuren als Gods Geest niet iets radicaals in dat leven doet.  

Ik kan nu niet uitgebreid ingaan op de vraag wat wedergeboorte is, dat zullen we nog uitgebreid 

zien in 1 Petrus, maar kort kan het wel… 

                                                           
2 Dr Jakob van Bruggen, a.w., blz 223. 
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…wedergeboorte is twee dingen: het eerste is dat JE BEROUW KRIJGT OVER JE ZONDEN, 

dat je ogen opengaan voor hoe erg je zonde is en je krijgt daar berouw/verdriet van. 

En het tweede is dat je om het verdriet om je zonden HET EVANGELIE GELOOFT, dat je 

zonden je om Jezus’ dood vergeven zijn en dat je Jezus’ gerechtigheid krijgt. 

Dat is wedergeboorte, dat is het begin ve leven waarin je dagelijks berouw krijgt over je zonden en 

daarom het evangelie gelooft dat je zonden je vergeven zijn om Jezus’ leven en sterven. 

 

Terug naar de vraag: maar als Jezus zegt: ‘het KvG is voor deze kinderen van wie de ouders hun 

kinderen naar Jezus brengen’, moeten ze dan nog wedergeboren worden? 

Moeten ze dan nog berouw hebben over hun zonden en het evangelie geloven als het KvG toch al van 

hen is, hen toebehoort? 

Ja, dat moeten ze wel, want ga maar na, juist omdat mij en onze kinderen het KvG GEGEVEN is om 

Jezus’ leven en sterven… 

…juist daarom  heb je berouw en geloof je het evangelie, zoveel onverdiende genade aan je gegeven: 

‘Here, waaraan heb ik dit verdiend, ik heb verdriet over m’n zonde waarmee ik U tekort doe en 

vertrouw op U voor mijn leven’. 

Juist omdat het KvG je gegeven is, heb je berouw! 

Dat leert de Here Jezus aan ons als ouders, en dat moeten we als ouders dus heel goed weten… 

…en laat dit vanmorgen een bemoediging zijn… 

…het KvG is aan je kinderen gegeven en daarom mogen we volgens die belofte van God EROP 

VERTROUWEN dat de Here God onze kinderen zal brengen tot berouw om hun zonden en tot 

geloof in de Here Jezus. 

En dat betekent dat we als ouders rust mogen vinden in wat Jezus hier zegt: ‘het KvG is voor 

deze kinderen en allen die dit als kinderen ontvangen’. 

Jezus zegt niet: ‘als ze geluk hebben krijgen ze het KvG’, nee, het KvG behoort hen toe. 

 

Maar hoe kun je rustig onder die belofte zijn als je kind niet naar de kerk gaat en als je kind dingen doet 

of dingen zegt, en je maakt je zorgen, je hebt er verdriet van?, moet ik dan rustig blijven… 

…sommige ouders zijn dan heel angstvallig bezig zijn met de wens dat hun kind kiest voor God, ‘och, 

dat m’n kind toch belijdenis ging doen!’ 

En ik weet hoeveel ouders zich daarover zorgen maken, ook in onze gemeente zijn het er veel… 

…maar wat leert dit gedeelte ons dan?, we moeten bij Jezus komen, we moeten op Hem vertrouwen… 

…maar het gebeurt maar zo dat we i.p.v. dat we naar Jezus kijken, alleen nog maar kijken naar ons 

kind, ‘deed m’n kind toch belijdenis!’ 
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Maar de vraag is dit: ‘heb ik m’n opgevoed met de beloften van het evangelie en als dat zo is… 

…dan mag ik op Gods beloften vertrouwen dat de Here mijn God zal zijn en dat Hij de God en Vader 

en Redder van mijn kind zal zijn’. 

En als ze dan opgroeien, DAN MAG JE EROP VERTROUWEN dat ze – terwijl je ze dat voorleeft – 

dat ze groeien in het belijden van hun zonden en op Jezus gaan vertrouwen voor hun gerechtigheid… 

…waarom mag je daarop vertrouwen?, kijk maar in vs 14-15: omdat het KvG niet alleen voor Mij is, 

maar omdat het KvG ook voor je kinderen is. 

 

Dat leert de Here Jezus ons vanmorgen met dit gedeelte over het komen tot Jezus… 

…dit gaat over de belofte dat het KvG is voor een ieder die het wil ontvangen als een kind. 

Het KvG is voor je als ouders, ons als ouders, maar het is ook voor je kinderen, en omdat het een 

belofte van God is, mag je erop vertrouwen dat God zijn belofte zal houden… 

…en dat je kind het gaat ontvangen met berouw en geloof. 

 

 

4.De laatste vraag: wat geeft de Here Jezus aan de kinderen?, je ziet het antwoord in vd 16… 

…waarom brachten die ouders hun kinderen naar Jezus toe?, zodat ze Jezus’ zegen kregen. 

Maar wat is dat ‘zegen’?, het gevaar is dat we denken aan dat het je goed en voor de wind gaat… 

…dat zeggen we wel eens, als het ons goed gaat, dat we dan zeggen:’ik voel me gezegend’. 

Daarmee laten we zien hoe wereld we soms denken, want dat betekent ‘zegen’ niet. 

Id Bijbel betekent ‘zegen’ dat Gods alle zegeningen die Hij je geeft IN JEZUS CHRISTUS over 

je uitgiet, dat zie je het beste in Efez 1, daar schrijft Paulus over alle ‘geestelijke zegen waarmee 

God ons gezegend heeft IN JEZUS CHRISTUS, die ons voor de grondlegging vd wereld koos 

(1), dat God de Vader ons DOOR JEZUS CHRISTUS aangenomen heeft tot zijn kinderen (2). 

Waarom brengen we onze kinderen naar Jezus toe?, voor de zegen die de Here God ons in Jezus 

Christus wil geven… 

…maar stel jezelf eens deze vraag: waarmee denk je dat je kinderen gezegend zullen zijn?, denk je dan 

aan dat je voor je kind spaart, dat je spaart dat ze kunnen studeren, want dan hebben ze pas een zeker 

gestelde/gezegende toekomst? 

Weet je wat dit gedeelte ons hier heel radicaal leert?, dat onze kinderen niet ALLEREERST geld nodig 

hebben later, onze kinderen hebben het niet ALLEREERST en BOVENAL nodig dat ze goed onderwijs  

krijgen, maar dat ze bij de Here Jezus zijn gebracht, in Hem en in niets anders is er zegen te vinden. 

Geld niet, onderwijs niet, financiele zekerheid niet, alleen Jezus kan hen zegen geven. 
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Het is de verantwoordelijkheid van ouders dat hun kinderen bij Jezus gebracht worden, dat zien we hier. 

De enige manier waarop die kinderen bij Jezus kunnen komen is dat ouders hen bij Jezus brengen… 

…dan komen je kinderen bij Jezus, als je ze bij Jezus brengt. 

En daar moet je als ouders in investeren, daar moet je als ouders tot je topprioriteit maken, dat je je 

kinderen bij Jezus brengt… 

…en pas op, dat is dus niet iets wat ze zelf wel kunnen beslissen, je mag dat niet aan henzelf overlaten. 

Je hebt als ouders beloofd om je kinderen bij Jezus te brengen, ze over Jezus vertellen, ze laten zien wat 

het is om zelf berouw over zonden… 

…hen laten zien en vertellen wat het betekent op Jezus te vertrouwen, zodat ze naar Jezus gaan en op 

Hem gaan vertrouwen als hun God en Vader en Redder. 

Jonge ouders, gaan we daarvoor?, is dat je verlangen om dit te doen, bid je daarvoor, vraag je de Heilige 

Geest daarvoor om je daarin wijsheid te geven? 

 

En brs en zssn, we hebben elkaar daarvoor zo hard nodig, misschien dacht je als oudere vanmorgen… 

….dit is een preek voor de jonge gezinnetjes, maar ouderen id gemeente, wat denkt u wat de jonge 

ouders of de ouders met kinderen ervan zouden vinden als ze wisten dat u voor hen zou bidden? 

Wat denkt u hoe zij het zouden vinden als u ze zou opdragen voor de troon van God… 

…wilt u als ouderen bidden voor de ouders, hun kinderen, voor de vervulling van Gods beloften die 

zeker zijn?, mag ik u dat vragen?, wilt u dat steeds laten terugkeren in uw gebed? 

 

We hebben vanmorgen gezien dat ouders hun kinderen naar Jezus brachten, alleen als je ze brengt 

komen ze bij de Here Jezus, leren ze Hem kennen… 

…en we moeten als ouders weten dat Gods beloften vast en zeker zijn, en we moeten de Here bidden 

om de vervulling van zijn beloften… 

…en we moeten daarom roepen, vooral als we verdriet hebben om onze kinderen, bidden en roepen 

tot God, niet omdat we bang zijn dat God zijn beloften niet houdt… 

…maar omdat we graag zien dat God zijn beloften vervult, want Gods beloften zijn waar en 

betrouwbaar, dit is de belofte voor jou en je kinderen: het KvG is voor je kinderen en voor allen die het 

als kinderen willen ontvangen’. 

 

Laten we bidden 


