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Hoofdstuk 52   
 

Lieve kleinkinderen, 

 

Wanneer ik ons hondje Pieter uitlaat dan zie ik soms op het fietspad een heel 

klein meisje van een jaar of twee op haar klein fietsje, heel dapper naast haar 

moeder fietsen.  

Dat geeft mij altijd een blij gevoel. Zo’n klein kind, helemaal afhankelijk van 

haar moeder, kan in haar eentje niet eens weer thuis komen. Ze kent de weg 

naar haar huis nog niet eens. Zij vertrouwt haar moeder helemaal. 

Net zoals zij dat haar vader doet wanneer die haar ’s avonds naar bed brengt. 

In haar pyjama staat zij op de commode en haar vader zegt: ‘Kom maar. Spring 

maar.’  En vanaf die hoge kast springt zij naar beneden in vol vertrouwen dat 

haar vader haar opvangt.  

 

 
Hoofdstuk 52   -  Jezus en de kinderen.   -   Marcus 10  :  13 -  16 

 

Het was al weer maanden geleden dat de Here Jezus zijn discipelen geleerd had 

dat zij moesten geloven als een klein kind, wilden zij het Koninkrijk van God 

binnengaan. 

Ja, op dat moment hadden ze heel goed naar Jezus geluisterd en zich ook heilig 

voorgenomen dat om te doen, zoals Jezus hun geleerd had. Maar goede 

voornemens nakomen, dat is moeilijk. 

En al helemaal wanneer het om kleine kinderen gaat. In het land Israël van die 

tijd, zo’n 2000 jaar geleden, waren kinderen niet in tel. En om dan in praktijk 

brengen wat Jezus tegen hen gezegd had, juist over kleine kinderen …. 

 

Er waren weer eens heel veel mensen bij Jezus gekomen om naar zijn wijze 

woorden te luisteren. Deze keer waren daar ook moeders bij met hun kleine 

kinderen op de arm. Deze moeders hadden al zoveel goede dingen over Jezus 

gehoord en daarom wilden ze nu zelf ook naar Jezus toe. Omdat er nergens 

oppas was voor hun kleine kinderen hadden ze die maar meegenomen. 

En bovendien, als zo’n goede rabbi als Jezus hun kinderen eens de handen op 

zou willen leggen, dat zou hun kinderen ten goede komen. Als hij hun kinderen 

zou willen zegenen, wat zou dat mooi zijn! 

 

Vol goede moed liepen ze naar Jezus toe. Ze dachten er niet eens aan dat Jezus 

hen weg zou sturen. Nee, iemand die zo goed was hield ook van kleine kinderen. 

Geen twijfel mogelijk. 

Erg schoon waren die kleine kinderen niet. In een warm en droog land, zoals in 

Israël, was dat met kleine kinderen meestal niet het geval. Ze waren ook niet pas 

gewassen en ze hadden ook niet hun nieuwste kleren aan. Maar volgens deze  
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moeders zou dat voor Jezus geen bezwaar zijn. Ze hadden gehoord dat Jezus van 

alle mensen hield en van de armen en de kleintjes nog het meest. 

 

Maar nog voordat deze moeders met hun kinderen bij Jezus waren hielden zijn 

discipelen met veel woorden en gebaren hen tegen. Hoe haalden ze het in hun 

hoofd om Jezus met hun kleine kinderen lastig te vallen! Hij had het al druk 

genoeg met de volwassenen. 

Als deze kinderen nu ziek waren geweest of familie van Jezus, dan zou het iets 

anders zijn geweest. Maar deze vrouwen hadden ze nog nooit eerder gezien en 

het was nog maar de vraag of ze wel echt in Jezus geloofden. Als ze wisten dat 

Jezus de Messias was, de Gezalfde van God en de Verlosser van Israël dan 

zouden ze nooit met hun kinderen bij Jezus zijn gekomen. Met hun kleine 

kinderen die nog nergens iets vanaf wisten. Dat zulke moeders ook niet wijzer 

waren! Hun Jezus was geen wonderdokter…. 

Toen deze vrouwen met hun kinderen op de arm niet direct weggingen maar 

aarzelend bleven staan, spraken de discipelen hen streng toe en zeiden dat ze 

ogenblikkelijk hun kleine kinderen weg moesten brengen! 

 

Maar toen nam Jezus zelf het woord. Hij begreep wel dat zijn leerlingen het 

goed bedoelden en dat zij dachten voor zijn eer op te komen, maar daarom was 

het nog niet goed wat ze deden. 

Na al die tijd dat ze nu al bij hem waren hadden ze beter moeten weten. Jezus 

wees nooit iemand af die bij hem kwam, zelfs geen kleine kinderen! 

En als ze zijn woorden beter hadden begrepen, dan hadden ze geweten dat Jezus 

niet op deze wereld was gekomen om een aards koninkrijk te stichten dat hen 

zou bevrijden van de Romeinen, maar dat Jezus op deze wereld was gekomen 

om de mensen de verlossen uit de macht van de boze. Dat gold zowel voor grote 

mensen als voor de kleintjes. 

‘Laat die kinderen bij mij komen,’ sprak Jezus vriendelijk. ‘Houd ze niet tegen, 

want juist voor hen is Gods nieuwe wereld.’ 

Jezus riep ook de moeders erbij en zei tegen hen allemaal: ‘Luister goed naar 

mijn woorden. Jullie moeten openstaan voor het Koninkrijk van God. Net zoals 

een kind in vol vertrouwen dat doet. Anders kunnen jullie er niet binnenkomen.’ 

Jezus sloeg zijn armen om de kinderen heen. Hij legde zijn handen op hen en 

zegende hen. 

 

Blij en dankbaar gingen de moeders met hun kinderen terug naar huis. Dat die 

heilige rabbi hun kleine kinderen wilde zegenen. Dat was iets groots! 

Die moeders zullen wel niet alles hebben begrepen, maar dat deze rabbi Jezus 

hun kinderen iets bijzonders had gegeven, dat geloofden ze. Nooit zouden ze dit 

uur vergeten! En wanneer hun kinderen groot werden dan zouden ze het hun 

vertellen. 
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‘Laat die kinderen bij mij komen,’ 

 

En de discipelen van Jezus? Ze schaamden zich dat ze de kleine kinderen tegen 

gehouden hadden. Ook zij zouden nooit weer vergeten wat ze die dag 

meegemaakt hadden: de Heer van hemel en aarde die kleine kinderen  in zijn 

armen nam en hen zegende. 

 

Eén van hen, Mattheüs heeft dit gebeuren later in zijn evangelie opgeschreven. 

Want niet alleen de twaalf discipelen en de mensen van hun tijd, nee iedereen 

die in Jezus gelooft moet heel goed weten dat Jezus van alle kinderen houdt.  

En dan vraagt Jezus niet wat voor kind het is, wat voor beroep zijn ouders 

hebben, in welk land ze wonen of welke taal ze spreken. 

Jezus vraagt niet of ze blank, zwart, bruin of geel zijn en of ze dure kleren aan 

hebben. 

Jezus vraagt alleen of ze in hem geloven en of ze hem hun hart willen geven. 

Zelfs al zijn kinderen heel, heel erg stout geweest, dan nog mogen ze een kind 

van Jezus worden. Want Jezus is op deze wereld gekomen om voor ons de straf 

te dragen. Ja, ook voor kinderen heeft Jezus zijn leven gegeven. 

 

 
 


