
Preek door de Week+

Een handreiking voor het gemeenschapsleven als huiskring, gebaseerd op de zondagse dienst.

Mocht je de preek en het getuigenis in de dienst gemist hebben, bekijk deze dan eerst op onze 
website www.meerkerk.nl  voor je naar je huiskring gaat, zodat je uit de eerste hand samen met je 
kringleden kan delen in de boodschap die de Heer in ons midden als Meerkerk heeft neergelegd.

Behalve in de huiskringen is de PddW+ ook geschikt voor momenten waarop je je geloof wilt delen 
met anderen buiten je huiskring. Bijvoorbeeld met je partner of kinderen, met je vrienden, in je 
bedieningsteam in de kerk of met een aantal collega’s op je werk.
 
**************************************************************************
Zondag 18 februari 2018

Prediker: Wigle Tamboer

Titel: Aannemen als een kind…

Bijbellezing: Markus 10:13-16 – Willibrord Vertaling 2012

Ze brachten kinderen bij Hem met de bedoeling dat Hij hen zou aanraken. Maar de leerlingen 
wezen hen terecht. Toen Jezus dat zag, werd Hij verontwaardigd: “Laat die kinderen bij Me komen, 
en houd hen niet tegen, want van zulke kinderen is het koninkrijk van God. Ik verzeker jullie, wie het
koninkrijk van God niet aanneemt als een kind, komt er beslist niet in.” Hij omarmde hen en 
zegende hen, terwijl Hij hun de handen oplegde. 

Een paar opmerkingen 

Deze zondag is de eerste zondag van de Lijdenstijd, ook wel de Veertigdagentijd genoemd, de tijd 
tot Goede Vrijdag en Pasen.

Deze morgen is een samenzijn waar kinderen opgedragen worden. Wigle begon met een vraag: 
Waartoe draag je je kind eigenlijk op? Deze zondag wilden we benadrukken dat het niet alleen om 
de kinderen gaat, maar juist ook de ouders. Want kinderen kun je niet los opdragen… 
Het opdragen van je kind begint bij het opdragen, het toewijden van jezelf als ouders.

En wat blijkt, waar ouders hun kinderen tot voorbeeld moeten zijn - dat is voorzeker de roeping 
van ouders! -  mogen in dit gedeelte juist de kinderen de ouders tot voorbeeld zijn. Wij 
volwassenen, benadrukt Jezus, worden geroepen om Hem en Zijn Koninkrijk aan te nemen als een 
kind! 

Een kind vertrouwt onvoorwaardelijk en volkomen. Hoe anders wij volwassenen met onze mitsen 
en maren. Onbevangen kinderen met niets dan kinderlijk vertrouwen, die zijn het die Jezus 
begrijpen en zonder terughoudendheid hun hart aan Hem geven…

De discipelen dachten er goed aan te doen Jezus te beschermen voor kinderen. Maar Jezus is boos 
om deze actie: verhindert hen niet tot Mij te komen!

De afgelopen 4 zondagen hebben we in De Meerkerk aandacht gehad voor 4 van onze 5 zintuigen: 

https://meerkerk.us2.list-manage.com/track/click?u=7e62bc43f6d7a76c2aa502030&id=baf3808280&e=ad0e9227ca


we begonnen bij het zien, toen het horen, daarna het proeven en ruiken. En vandaag aandacht 
voor ons  5e zintuig: het voelen. Of om in de woorden van ons Bijbelgedeelte te spreken: het 
aanraken.

Gezichtsvermogen, gehoor, smaakzin en reukzin vormen de zogenoemde speciale zintuigen. 
Het aanraken of aangeraakt worden, het voelen dus met de huid door aanraking of druk, behoort 
samen met het voelen van warmte en kou, maar ook het voelen van pijn tot de somatische 
zintuigen, de lichamelijke zintuigen.

Voor een pasgeboren baby’tje zijn de somatische zintuigen heel belangrijk… Daarom worden 
baby’tjes direct na de geboorte op de buik van de moeder gelegd… de aanraking met de moeder 
van huid op huid is de eerste ervaring van een pasgeboren kind…

En dat is het begin van een leven dat bestemd is om aangeraakt te worden en aan te raken, 
aangeraakt en geraakt te worden uiteindelijk en ultiem door Jezus zelf.

Dat zegt ons Meerkerk Missie Statement ook: we zijn een gemeenschap van mensen die geraakt 
zijn door de liefde van Jezus Christus.

En de vraag aan ons allen is: wat is het dat u en jou en mij verhindert aangeraakt en geraakt te 
worden door Jezus? En dat wat ons verhindert als volwassenen zou ook kunnen afstralen op onze 
kinderen. Ze kijken immers naar ons en ze kijken van ons af… ze nemen ons als voorbeeld.

Hoe hebben we het als volwassenen nodig om te worden als een kind en Jezus aan te nemen als 
een kind. Dat God ons door Zijn Geest ons die gezindheid geve, mag ons dagelijks gebed zijn.

Aanvullende bijbellezing(en) 

Matteüs 16:21 (de eerste aankondiging van het lijden van Jezus)
Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en 
veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden, en 
dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt.

Matteüs 18:1-6 (een uitgebreidere uitleg over het 'worden als een kind', alsook de ernst van het 
verleiden van een kind)
1 Op dat moment kwamen de leerlingen Jezus vragen: ‘Wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk
van de hemel?’ 2 Hij riep een kind bij zich, zette het in hun midden neer 3 en zei: ‘Ik verzeker jullie: 
als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet 
binnengaan. 4 Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van 
de hemel. 5 En wie in mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, neemt mij op. 6 Wie een van de 
geringen die in mij geloven van de goede weg afbrengt, die kan maar beter met een molensteen 
om zijn nek in zee geworpen worden en in de diepte verdrinken.

Matteüs 19:13-15 (het gebruikelijk gelezen tekstgedeelte bij het opdragen in De Meerkerk)
13 Daarop brachten de mensen kinderen bij Hem, ze wilden dat Hij hun de handen zou opleggen en
zou bidden. Toen de leerlingen hen berispten,14 zei Jezus: ‘Laat de kinderen ongemoeid, belet ze 
niet bij Mij te komen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij.’ 15 En
nadat Hij hun de handen had opgelegd, trok Hij weer verder.

Matteüs 20:20-29 (de vraag van de moeder van Jakobus en Johannes wie de grootste is in het 
Koninkrijk) 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-20:20-29
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-16:21
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-19:13-15
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-18:1-6


20 Daarop kwam de moeder van de zonen van Zebedeüs met haar zonen naar Hem toe. Ze viel 
voor Hem neer om Hem een gunst te vragen. 21 Hij vroeg haar: ‘Wat wilt u?’ Ze antwoordde: 
‘Beloof me dat deze twee zonen van mij in uw koninkrijk naast u mogen zitten, de een rechts van u 
en de ander links.’ 22 Maar Jezus zei hun: ‘Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker 
drinken die Ik zal moeten drinken?’ ‘Ja, dat kunnen wij,’ antwoordden ze. 23 Toen zei hij: ‘Uit mijn 
beker zullen jullie inderdaad drinken, maar wie er rechts en links van Mij zullen zitten kan ik niet 
bepalen, die plaatsen behoren toe aan hen voor wie mijn Vader ze heeft bestemd.’ 24 Toen de 
andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op de twee broers. 25 Jezus riep hen bij 
zich en zei: ‘Jullie weten dat heersers hun volken onderdrukken en dat leiders hun macht 
misbruiken. 26 Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de 
anderen moeten dienen, 27 en wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn – 28
zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te 
geven als losgeld voor velen.’
29 Toen ze uit Jericho vertrokken, volgde Hem een grote menigte.

Filippenzen 2:1-11 (de gezindheid van Christus is onze maatstaf)
21 Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote 
verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, 2 maak mij dan volmaakt 
gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. 3 Handel niet uit 
geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. 4 
Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. 5 Laat onder u de 
gezindheid heersen die Christus Jezus had. 6 Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid 
aan God niet vast, 7 maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd 
gelijk aan een mens. En als mens verschenen, 8 heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in
de dood – de dood aan het kruis. 9 Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam 
geschonken die elke naam te boven gaat, 10 opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, 
in de hemel, op de aarde en onder de aarde, 11 en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot
eer van God, de Vader.

*** 
Liederen 

Lof zij de Heer – Opwekking 386
De Here zegent jou – Kinder - Opwekking 185
Heer, ik kom tot U – Opwekking 125
Al wat ik ben – Opwekking 697
'k Geef mijzelf aan U volkomen - Johan de Heer 585 

De volledige teksten van deze liederen staan in de bijlage achteraan

*************************************************************************

Gespreksvragen 

Neem tijd om - in stilte - naar boven te halen wat jou in de dienst heeft geraakt en hoe God daarin 
tot je heeft gesproken. Mocht je tijdens de dienst aantekeningen hebben gemaakt, neem ze erbij.

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je
sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-2:1-11


2. De lezing is maar vier verzen lang maar daarin gebeurt veel. Welke zin springt (welke zinnen
springen) er voor jou uit en waarom?

3. Reageer op de stelling: Kinderen kun je niet los opdragen… Het opdragen van je kind begint bij
het opdragen en toewijden van jezelf als ouders.

4. Zijn er dingen die je zou kunnen en willen noemen welke je verhinderen door Jezus aangeraakt
te worden?

5. Jezus spreekt zijn leerlingen erop aan dat ze kinderen 'tegenhouden'. Zouden we dat ook mogen
uitbreiden naar 'kinderen in het geloof' of 'zoekers' of misschien wel medegelovigen? Zo ja, welke
dingen komen dan boven als je denkt aan 'tegenhouden'? Wil je misschien iets delen uit je eigen
leven?

6. Hoe zie je je rol als volwassene tegenover kinderen? In de rol als ouders waar je kinderen mag
hebben, maar ook in bredere zin als volwassene voor de generatie onder je.

7. Wat vind je van het vergelijk tussen sport en het geloof? Het is normaal om 2 maal per week te
trainen voor voetbal of een andere sport en dan ook nog een een flink deel van de dag te geven
voor de (competitie)wedstrijd. Is dan 1 keer in de week naar de kerk en 1 keer in de 14 dagen naar
de huiskring te veel gevraagd? En hoe zijn we onze kinderen hierin tot voorbeeld? Kunnen zij net
zo trouw zijn bij Meerkids als bij hun sport of hobby? 

8. Bij het spreken van de 5 zintuigen werd de doop een geschenk/cadeau genoemd waarbij je in
het doopwater van top tot teen aangeraakt mag worden door Jezus. Heb je zo wel eens naar de
doop gekeken en wat deed het je? Waar je niet gedoopt bent, wat is het dat je hindert en
verhindert?

**************************************************************************
Gebedssuggestie

Heer, dank dat niets U hinderde de hemel te verlaten, ons op te zoeken en voor ons de weg van 
lijden en sterven te gaan. Toon ons waar wij hindernissen opwerpen ons als een kind aan U toe te 
vertrouwen. Schenk ons de genade om de stappen te zetten die U ons toont. In Jezus’ naam. 
Amen.

**************************************************************************



Bijlage: liederen

Lof zij de Heer – Opwekking 386

Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren
Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam
Looft al wat ademt de Here
 
Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven
Heeft u in 't licht, als op adelaarsvleug'len geheven
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt
Hij heeft zijn woord u gegeven
 
Lof zij de Heer, met de heerlijkste naam
van zijn namen. Christenen looft Hem
met Abrahams kinderen samen
Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust
Alles wat ademt zegt: Amen

**** 
De Here zegent jou – Kinder - Opwekking 185

De Here zegent jou
En Hij beschermt jou,
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven
Hij zal genadig zijn
En heel dicht bij je zijn,
Hij zal Zijn vrede aan jou geven
*** 
Heer, ik kom tot U – Opwekking 125

Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed
Vergeef mijn zonden nu, en reinig mijn hart
 
Met uw liefde, Heer, kom mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer, en maak alles goed
 
Zie mij voor U staan, zondig en onrein
O, Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn
 
Jezus op uw woord, vestig ik mijn hoop
U leeft en U verhoort mijn bede tot U

*** 
Al wat ik ben – Opwekking 697 

Al wat ik ben, leg ik in uw hand,
ik geef mijzelf volledig 
Mijn leven rust in de palm van uw hand,
ik ben van U voor eeuwig



Refrein:
Jezus, ik geloof in U
Jezus, ik vertrouw op U
En de reden dat ik leef,
de reden dat ik zing,
bent U alleen

Zo wandel ik heel dicht aan uw zij,
ook in mijn pijn vertroost U mij
En ik vertrouw op wat U belooft,
uw woord staat vast voor eeuwig

Ik aanbid U
ik aanbid u, Heer.

Ik vertrouw U
ik vertrouw op U.

**** 
'k Geef mijzelf aan U volkomen - Johan de Heer 585 

'k Geef mijzelf aan U volkomen, 
'k Leg mijn leven voor U neer
'k Wil alleen voor U nog leven, 
'k Leef voortaan mijzelf niet meer
  
Refrein: 
'k Geef mijzelf aan U, 
'k Geef mijzelf aan U, 
Heer, aan U geef ik mijn leven 
Neem mij, Heiland nu 
 
(Refrein)

‘k Geef mijzelf aan U volkomen, 
aan Uw voeten kniel ik neer
Niets kan mij de wereld geven, 
U alleen geeft vrede Heer

(Refrein)

************* 


