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Je moet openstaan voor Gods nieuwe wereld
Verlangen naar het goede leven (7)
Marcus 10:13-16
Wat maakt het dat kinderen ons tot voorbeeld zijn? Hoe komt
het dat we zulke positieve gedachten en gevoelens hebben bij
‘geloven als een kind’ en ‘worden als een kind’? Het is
fascinerend om je te verdiepen in hoe kinderen zijn. Ze
hebben vaak een grenzeloos vertrouwen, zijn zeer direct en
eerlijk, stellen veel vragen, staan onbevangen open voor iets
nieuws (overigens zijn alle kinderen daarin niet gelijk en
worden deze positieve dingen helaas ook al snel afgeleerd in
opvoeding en onderwijs).
Ouders en kinderen
Ouders brengen hier hun kinderen bij Jezus, niet voor
genezing of onderwijs, maar om aangeraakt te worden (een
liefdestaal). Deze ouders zien veel in Jezus en verwachten veel
van hem alleen voor de zielen van hun kinderen! Als Jezus’
leerlingen deze mensen en hun kinderen tegenhouden,
reageert Jezus buitengewoon gepikeerd. Hij is echt furieus!
De leerlingen hadden moeten begrijpen dat het hart van Jezus
- die altijd liefdevolle aandacht had voor armen, zwakken,
blinden, kreupelen, kwetsbaren, zondaars en tollenaars - ook
speciaal uitgaat naar kinderen! Jezus geeft vervolgens meer
dan Hem gevraagd was: hij slaat zijn armen om de kinderen
heen, legt hun zijn handen op en zegent hen. Wat heerlijk en
wat intiem! Als Jezus zo is, is zijn Vader ook zo!
Aanraken of tegenhouden
Maar we moeten toch ook een stapje verder zetten om goed
aan te voelen wat hier gebeurt. Kinderen zijn hier niet de
‘prinsen en prinsesjes’ die ze in onze cultuur en tijd zijn. In de
tijd van de Bijbel was dat heel anders. Als we samen goed
lezen en ons verdiepen in de woorden die er staan, dan zet
vallen een paar dingen op.
 Het woord ‘aanraken’ (Grieks: haptô; we kennen het
woord uit bijvoorbeeld ‘haptotherapie’ en ‘haptonomie’)
zet ons op een belangrijk spoor. Dat woord is al tien keer
eerder gebruikt door Marcus (bijv. 1:40-42 waar een
melaatse door Jezus wordt aangeraakt en geneest ).
Zonder uitzondering zijn het zieken, doven, blinden en
mismaakten die Jezus willen aanraken (of door hem



worden aangeraakt) en genezen worden. Zijn deze
kinderen ziek? Dat niet. Toch is er een verband met die
andere ‘aanrakingen’.
De leerlingen houden de kinderen tegen. Letterlijk: ze
spraken hen zeer streng toe, zoals Jezus met grote
autoriteit kwade geesten of de golven toespreekt. De
leerlingen jagen de kinderen weg alsof het bedelaars of
uitgestotenen zijn: wegwezen, jullie horen niet bij Jezus!

Afhankelijk, zwak, kwetsbaar
Kinderen (in de tijd en cultuur van de Bijbel) staan net als
zieke, onreine, bezeten en mismaakte mensen aan de rand van
de samenleving. Ze zijn even kwetsbaar en even afhankelijk.
Ze tellen niet mee, ze hebben geen rechten. Dát is het punt
waarop ze ons hier ten voorbeeld worden gehouden. Net zoals
een kind zijn, betekent dat je klein wilt zijn, nederig,
afhankelijk, dat je je niet laat voorstaan op dingen die je in
deze wereld belangrijk maken (positie, status, ego, bezit). Al
die dingen brengen je niet in Gods nieuwe wereld. We kunnen
hier ook denken aan de eerste uitspraak van Jezus over het
echte geluk in de toepsraak op de berg: ‘Het echte geluk is
voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Want voor
hen is Gods nieuwe wereld’ (Matteüs 5:3)

Om te lezen (BGT)
Marcus 10:1-12
Marcus 10:13-22
Marcus 10:23-31
Marcus 10:32-45
Marcus 10:46-52

Voor een geloofsgesprek
1. Waar denk jij allereerst aan bij
‘zoals een kind zijn’?
2. Herken je de kwaadheid van Jezus
richting zijn discipelen?
3. Kind zijn betekent vooral:
afhankelijk, kwetsbaar, machteloos
zijn. Herken je dat? Wil je dat?
4. Wat betekent de uitspraak van
Jezus in Matteüs 5:3 in jouw
leven?
5. Hoe kunnen we elkaar helpen om
meer samen te lezen (in de
Bijbel)?
6. ‘Wij komen voor Jezus.’ Herken je
dat als je eigen motivatie als je
naar de kerk gaat of Bijbel leest?

Websites
www.josdouma.nl
www.levenindekerk.nl
www.plantagekerk.nl

‘Wij komen voor Jezus’
In het verhaal in Alef – het bijbelblad voor kinderen – zegt de
moeder van Jef: ‘Wij komen voor Jezus’. Laat dat zo mogen
zijn als we:
 een kerkdienst bijwonen: dit is de plek om Jézus te
ontmoeten en door hem gezegend te worden;
 ons kind laten dopen: de doop is de plek waar we zeggen
dat we Jezus zo ontzettend nodig hebben;
 in de Bijbel lezen: de Bijbel is de plek waar Jezus zich aan
ons openbaart.
‘Samen lezen’, een van de belangrijkste praktijken van het
goede leven, is vol van de belofte van een ontmoeting met
Jezus. Afhankelijk en kwetsbaar naar hem toe gaan is
openstaan voor Gods nieuwe wereld. Hij slaat zijn armen om
ons heen. Hij legt zijn handen op ons. Hij zegent ons.

www.verlangennaarhetgoedeleven.wordpress.com

