
 

Voorbereiding 16.6: Laat de kinderen tot Mij komen! 
 
Schriftgedeelte 
Markus 10:13-16 en Lukas 18:15-17  

 
Thema  
Laat de kinderen tot Mij komen! 
 
Exegese 
Markus 10:13-16 
 
Vers 13  
Joodse ouders brachten wel vaker hun kinderen bij een rabbi om een zegen voor hen te vragen. 
De tekst geeft geen aanleiding om aan zieke kinderen te denken, daarom ziet deze zegen op de 
bescherming van God over hun jonge en kwetsbare leven. Het gaat om heel jonge kinderen die 
gedragen moeten worden; Lukas gebruikt een Grieks woord dat wijst op zuigelingen. Daarnaast is 
uit de grammaticale vorm, die door Lukas gebruikt wordt, op te maken dat ze door hun vader naar 
Jezus gedragen worden. De leerlingen van Jezus vinden dit maar niets; Jezus heeft wel wat beters 
te doen. Opvallend is dat niet de Farizeeën mopperen en morren maar dat het de kring van Jezus’ 
leerlingen zelf is die protesteert. 
 
Vers 14  
Jezus reageert verontwaardigd op de botte afwijzing van de discipelen. Hij heeft geen enkel 
bezwaar tegen de komst van de kinderen. Ze zijn welkom bij Hem en mogen niet tegengehouden 
worden. Kinderen zijn in dat opzicht gelijkwaardig aan de volwassenen om te komen. Jezus stelt 
dat het kind zijn de gesteldheid is die elke burger van Gods Koninkrijk dient te bezitten: 
ontvankelijkheid, afhankelijkheid, eenvoud en gehoorzaamheid  (vers 15; Matth.18:3; vgl. 
Matth.5:3b,10b). Daarnaast stelt Jezus dat het komen tot Hem betekent het ontvangen van het 
Koninkrijk van God. Hij verbindt dus Gods Koninkrijk aan Zijn eigen persoon. 
 
Vers 15  
Het Koninkrijk van God betreft voornamelijk Zijn handelend optreden in de geschiedenis. Koning 
Jezus vestigt zo Zijn heerschappij. Alleen hier in het Nieuwe Testament (en in de parallelle tekst in 
Lukas 18:17) wordt het Koninkrijk van God echter een gave genoemd. Op andere plaatsen wordt 
gesproken over het binnengaan van Gods Koninkrijk  (vs 23-25, 9:47) of het Koninkrijk beërven (vb. 
Matth.25:34; 1Cor.6:9,10; 15:50; Ga;.5:21; Ef.5:5). In Markus 10 (en Lukas 18) blijkt het Koninkrijk 
alleen ontvangen te kunnen worden, je kunt het Koninkrijk binnengaan, beërven door het je te 
laten schenken. Ontvangen als een kind betekent ook dat deze belofte wordt aangenomen zonder 
enige voorwaarde van mijn kant. Dus geen eigen verdiensten of bijdragen hieraan, maar de 
gestalte van een kind: ontvangen  en volstrekte afhankelijkheid van dat wat wordt gegeven (vlg. 
Ps.131). Wie wel voorwaarden stelt of zijn eigen gerechtigheid mee wil brengen, zal voorzeker 
(extra nadruk) afgewezen worden. 



 

Uit het gedeelte in Lukas leren wij dat Gods Koninkrijk aanwezig is in de persoon en het werk van 
Jezus Christus (Luk.11:20; 17:27; 16:16) maar dat het wacht op de volledige vervulling (Luk.11:2; 
19:11; 21:32; 22:29vv). Het door Lukas gebruikte woord (Luk.18:17) wijst erop dat het ingaan in 
Gods Koninkrijk in de toekomst zal plaatsvinden (vgl. Matth.5:20; 7:21) 
 
Vers 16  
Nadat Jezus Zijn discipelen een les heeft geleerd over het Koninkrijk Gods, is Hij de kinderen niet 
vergeten. Hij omarmt ze, of anders vertaald, Hij neemt ze in Zijn armen en spreekt, terwijl Hij deze 
kinderen de handen oplegt, Zijn zegen uit over hun jonge levens. Jezus raakt de kinderen aan. Dat 
doet Jezus meer. Allerlei mensen, volwassenen en hier ook de kinderen, zieke en gezonde mensen 
worden aangeraakt. Jezus Zelf is rein geboren en laat zich zo in met allerlei mensen én hun 
onreinheid. De reine Jezus wordt zodoende steeds onreiner om uiteindelijk als onreine de straf 
van God te ondergaan. Jezus neemt zo tijdens Zijn leven de zonde en ongerechtigheid op zich om 
deze weg te dragen naar Golgotha.  
 
Geloofsleer 

 HC zondag 11 Zaligheid is buiten niemand anders te vinden dan Jezus Christus. 

 HC vraag 74 Christus’ bloed wordt aan jonge kinderen niet minder toegezegd dan  
    aan volwassenen. 

 DL 3,4 art. 8 Geroepen worden en tot Jezus komen. 
 
Gebedspunten 

 Dank, dat Hij in het bijzonder kinderen roept. 

 Hulp aan kinderen die niet in een christelijk gezin opgroeien. Vragen of zij op andere manieren 
in aanraking mogen komen met Zijn Woord.  

 Kracht voor ouders om hun kinderen steeds weer aan Jezus’ voeten te brengen in gebed. 

 Hulp om in ons jonge leven een voorbeeld te zijn voor volwassenen. 

 Zegen over ons leven.  
 
Psalm- en liedlijst 
Maak een keuze uit de volgende psalmen en liederen: 
Psalm  8:2  Uw mogendheid heeft sterkte willen gronden 

34:6  Komt kind’ren, hoort naar mij 
103:7  Geen vader sloeg met groter mededogen 
115:7  Elk die Hem vreest, hoe klein hij zij of groot 
134:3  Dat ’s Heeren zegen op u daal’ 

 
Lied    Eens brachten de moeders hun kinderen tot Jezus 
    Laat de kind’ren tot Mij komen 
    Heer’, ik hoor van rijke zegen 
 
Introductie op de vertelling 



 

Geef de kinderen allemaal een kopie van het lied ‘Laat de kind’ren tot Mij komen’ of van het lied 
‘Eens brachten de moeders hun kinderen tot Jezus’. Luister samen naar een van deze liederen. 
Zing het lied samen met elkaar. Vertel dat de vertelling van vandaag gaat over dit lied. 


