Schriftlezing: Psalm 95 en Markus 10:13-16 (tekst)
Thema: ‘Laat de kinderen tot mij komen…’
Zingen: Ps. 95:1, Ps. 103:9, [Pss. 87:4, 134:3 en
105:5], Ps. 95:3 en 4, Ps. 25:3 en 6, Ps. 81:12
Hoofdpunten van de preek
In deze korte geschiedenis zien we 4 groepen:
1. Kinderen [10:13a]
Over de kinderen kunnen we kort zijn. Zij doen niets:
ze worden door hun ouders bij Jezus gebracht.
2. Ouders [10:13b]
Ouders willen dat Jezus hun kinderen aanraakt.
Mogelijk om het gerucht dat er al van Jezus uitging.
In ieder geval zijn deze ouders (m&v!) ons tot
voorbeeld.
Hoe brengen we onze kinderen bij de Heere?
Markus gebruikt daarvoor een eenvoudig en tegelijk
diepzinnig woord: ‘brengen.’ Vaak gebruikt voor het
geven van een geschenk of offer. Diepe belijdenis:
mijn kind behoort aan de Heere!
Deze ouders hebben een duidelijk doel: laat Jezus
ze aanraken. Als Jezus mensen aanraakt, gebeuren
er wonderen: ziekte, duivel en zonde moeten wijken.
3. Discipelen [10:13c]
Een kind telde in die tijd niet mee. De discipelen
vinden dat Jezus belangrijker zaken te doen heeft en
bestraffen de ouders en hinderen hun om te komen.
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Hoe komen ze zo? Dat heeft te maken met hun
mening over Wie Jezus is en voor Wie Hij Christus
is: voor een bepaalde doelgroep.
Zo kunnen wij of anderen mensen tegenhouden om
tot Jezus te komen: door onze ideeën over Jezus en
Zijn werk en wat Hij van ons vraagt.
4. Jezus [10:14-16]
De Heere Jezus neemt dit Zijn discipelen zeer
kwalijk. Markus schildert Zijn heftige reactie,
waardoor we zien hoezeer Jezus ze juist wel wil
ontvangen.
Hij is immers gekomen voor het onbelangrijke, wie
zichzelf niet kan redden… Laat ze maar komen, voor
hun is het koninkrijk van God.
Sterker nog: alleen zo – als een kind – ontvangt een
mens het Koninkrijk van God. Hoe? Door slechts te
ontvangen wat je geschonken wordt.
1. Kinderen [10:16]
Jezus omhelst de kinderen, legt Zijn handen op hun
en zegent ze. Ze vallen helemaal samen: kind en
Jezus, zondaar en Zaligmaker!
Jezus zegent de kinderen. Zegenen betekent dat
Jezus Zijn Naam verbindt aan die kinderen (Num.
6:27). Wat heb je als zondaar nog meer nodig?
Zo kinderlijk eenvoudig is het om het koninkrijk te
ontvangen.

