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Liturgie voor de 
ochtenddienst 
Votum en zegengroet 
Aanbidding: Psalm 139,1 en 
GK 145 
Wet van God 
Zingen Psalm 119,13-15 
Gebed om de Heilige Geest 

Bijbellezing, zie onder 
Zingen GK 45 
Preek, gebed 
Zingen Psalm 128 

Dank- en voorbedegebed 
Inzameling gaven 
Slotzang GK 167,1-2 
Zegen 
 
Leesgedeelte(n): Deut 6,1-9 
en Marcus 10,13-16 
Tekst: Marcus 10,13-16 
 
Om over door te denken: 
‘Velen overschatten het 
verbond. Sommige ouders 
overwaarderen vooral het 
belang van het dooplid-
maatschap van hun kinderen 
van de zichtbare kerk. Ze zien 
het verbond als vervanging van 
de wedergeboorte en bekering 
van hun kinderen. De gevolgen 
zij verschrikkelijk: ouders die 
menen dat hun kinderen 
wedergeboren zijn vanwege het 
verbond, zien geen noodzaak 
hun kinderen te vertellen dat ze 
wedergeboren moeten worden’ 
– Joel Beeke in Aangaande mij en 
mijn huis 
 
‘Voorwaar, voorwaar, ik 
verzeker u, alleen wie opnieuw 
geboren wordt, kan het 
koninkrijk van God zien’ – 
Jezus in gesprek met 
Nicodemus 
 
Samenvatting preek: 
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…?, vss 14-15. 
3.Wat leert Jezus ons hier voor 
het geloof kinderen?, vss 14-15. 
4. Wat Jezus de kinderen 
geeft?, vs 16. 
 
1.Deze geschiedenis in alle 
eerste 3 evangeliën, steeds voor 
het gesprek van Jezus met rijke 
jongeling. Waarom? Vraag is: 
hoe kom je het Koninkrijk van 
God (KvG) binnen? Jongeling 
kon niet ontvangen, kinderen 
wel. Wat deden die ouders 
toen? Gewoonte om met je 
kind(eren) naar Rabbi te gaan. 
Dat deden ouders toen, alleen 
Jezus was geen erkende Rabbi. 
Leerlingen begrijpen niet wat 
plek van kinderen is in het 
KvG. 
2.Jezus spreekt over kinderen 
en hoe je het KvG binnenkomt. 
‘Voor zodanigen is het KvG’? 
Het gaat om ONTVANGEN. 
Jezus zegt niet dat kinderen 
onschuldige, zondeloze wezens 
zijn. Wie mogen BINNEN? 
Wie het ontvangt als een kind. 
Wie deden dat? Die kinderen 
EN hun ouders vs 15. 
3.Hoe zit dat met tot geloof 
komen van onze kinderen? 
Moeten ze wedergeboren 
worden? In Joh 3 zegt Jezus dat 
alleen wie wedergeboren is het 
KvG binnenkomt. Vergeten 
woord in onze kerken? Twee 
dingen: berouw over je zonden 
en geloof in het evangelie. Juist 
omdat het Koninkrijk ons 
GEGEVEN is, heb je berouw 
en geloof je het evangelie.  
Jezus leert ons: omdat het KvG 
aan je kinderen is gegeven, 
vertrouwen we om Gods 

belofte dat God hen berouw en 
geloof geeft. Zorgen om 
kinderen? Niet kijken naar wat 
kind doet of laat, maar 
vertrouwen op Jezus’ belofte. 
‘Heb ik m’n kind opgevoed in 
Gods beloften?, dan zal God 
mijn God en mijn kinds God en 
Vader zijn. 
4.Wat geeft Jezus ad kinderen? 
Zegen, wat is dat? Niet 
materieel, maar alles wat Jezus 
door zijn leven en sterven 
geeft, Efeze 1. Waarmee denk 
je dat je kind gezegend is? Geld, 
onderwijs? Alleen Jezus kan 
zegen geven. Het is als ouder je 
verantwoordelijkheid om je 
kind bij Jezus te brengen. Dat 
laat je niet aan henzelf over. 
Daar hebben we elkaar samen 
als gemeente bij nodig. 
Ouderen. Gods beloften zijn 
waar. 
 
Preekrooster: 
14 nov. Deut 6,1-9  en Jozua 
24,15: Hoe voed je je kinderen 
christelijk op? 
Op 22 november zijn alle 
ouders uitgenodigd om door te 
praten over geloofsopvoeding. 
Onderwerp: waarom gaan je 
kids niet vanzelf geloven?  
Plaats: kerkgebouw. Tijd: 
20.00u. 
 21 nov.: omdat de bevestiging 
van Johan als diaken gepland is, 
zal dat onderwerp zijn. 
5 dec.: Deut 6,1-9 en 2 Tim 
3,14-15: voor grote kids, jeugd 
en jongeren: wat is het effect 
van Bijbels onderwijs thuis? 
 
Bijbelleesrooster: 
-op de volgende pagina vind je 
het wekelijkse leesrooster met 
de verwerkingsvragen voor 
jezelf en je gezin.  
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MEDEDELINGEN: 
Kennismaking met gezinnen met kinderen tussen 12 en 16 is o.a. vanwege toneelstuk Saul verzet naar 
zaterdagmiddag 13 november, van half 2 tot ong. kwart over 3, in het kerkgebouw. Dit is tevens voor iedereen 
die nog geen mogelijkheid had om met Gerwin, Cathelijne en hun gezin kennis te maken. De laatste 
mogelijkheid!  Dit geldt voor iedereen, maar natuurlijk niet voor de Jongeren 16+, want de… 
…kennismakingsavond met de jeugd is 1 dag verzet: zondagavond 21 november bij fam Harink, vanaf 
17.00u 
 
Boekentip:  
-boeken over christelijke opvoeding: J.R. Beeke, Aangaande mij en mijn huis. Het geloof gestalte 
geven in het gezin 
-gave kinderbijbel: Sally Lloyd-Jones, De Bijbel, het boek van Jezus. Elk verhaal fluistert zijn Naam  
-goede kinderbijbels: Mulder-van Haeringen, De Bijbel voor jou en De Bijbel voor jullie 
 
Filmtip: vanaf 9 december is de 3e Narnia-film ‘The Voyage of the Dawn Treader’ in de bioscoop te zien in 
Groningen (zie trailer op mijn weblog). Een groepje kinderen gaat met ouders, meer info bij Sjoukje Havinga en 
Cathelijne.  
 
BIJBELLEESROOSTER VOOR JEZELF/JE GEZIN: 
Lees dagelijks uit de Bijbel, want daarin hoor je de stem van je God en Vader. Door Bijbel te lezen, wil de Here 
God je leren wie Hij is, wie jezelf bent en werkt Hij in je hart en leven. Als je getrouwd bent en als je kinderen 
hebt gekregen: maak er als ouder(s) werk van om je roeping te gehoorzamen – dat heb je God beloofd - om door 
te praten over Wie God is en wat Hij voor je kids wil betekent.  
 
Komende week Bijbelteksten die te maken hebben Gods beloften voor overdragen van geloof: 
Zondag 7 november: Marcus 10,13-16 
Heb je je kinderen bij Jezus gebracht? Welke verantwoordelijkheid betekent dat dan voor vandaag? Hoe geef je 
vorm aan die verantwoordelijkheid? Vind je dat je daarmee serieus omgaat? Welke zonde heb je te belijden? 
Wat doet het met je als ouderen in de gemeente voor jou/jullie als ouder(s) zouden bidden? 
 
Maandag 8 november: Psalm 34,9-15 
Je ziet hier wat de volgorde is: eerst zelf de Here kennen en daarna pas kun je aan kinderen/anderen vertellen wie 
de Here is. Vs 9, wat moet je voor jezelf ‘proeven’? Wat moet je hebben vs 10? Wat leert de vader of de 
onderwijzer aan de kidneren, vs 12? En wat is de belofte, vs 12? 
 
Dinsdag 9 november: 2 Tim 3,16-17 
Waar haal je het onderwijs aan je kinderen uit? Vs 16, waar kun je de Bijbel allemaal wel niet voor gebruiken? 
Ook dus om op te voeden. Wat is de verhouding: uit het hoofd kennen en het gedrag van je kinderen? 
 
Woensdag 10 november: Hand 2,37-42 
‘Want voor u is de belofte, en voor uw kinderen’, weke belofte is voor ons en onze kids? Wat is het effect van de 
verkondiging vh evangelie, vs 37. Wat doen ze daarna, vs 38? Wat is de rol vd Heilige Geest? 
 
Donderdag 11 november: Matth 18,1-6 
Wat betekent vs 3 ‘als je niet verandert’? Weer zie je dat Jezus een kind als voorbeeld neemt, wat wil Jezus hier 
duidelijk maken? Hoe erg vindt Jezus het als je kinderen verhindert bij Jezus te komen (Marcus 10), vs 6. 
 
Vrijdag 12 november: Spreuken 22,6 
Denk eens na over wat je je kinderen meegeeft zonder dat je het doorhebt. Ze leren meer van je aan wat ze van je 
zien dan wat ze van je horen. Vs 6, moet je nagaan wat een enorme verantwoordelijkheid je als ouders hebt. Voor 
dit en het komende leven… 
 
Zaterdag 13 november: Deut 6 ,1-9 en Jozua 24,15, DV tekst voor de verkondiging van morgen. 


