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Preek van 27 september 2020  
Gehouden tijdens een doopdienst in De Morgenster in Papendrecht  
door ds. Piet van Die 

 

HET SCHONE (2) – SPELENDERWIJS 

Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen: ‘Laat de kinderen bij me komen, 

houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. (Marcus 

10,14) 

Niet vanzelfsprekend 

Dat Jezus de kinderen tot voorbeeld maakten, vinden wij bijna vanzelfsprekend. 

Het gaat in het evangelie immers om kinderlijk geloof, hoor je wel zeggen. En 

dan bedoelen we: een blind vertrouwen. Maar het is maar de vraag of kinderen 

dat hebben. En trouwens: dat Jezus kinderen in het midden plaatste, was in zijn 

tijd totaal niet vanzelfsprekend. 

Je merkt het aan de houding van de discipelen. Toen ouders hun kinderen bij 

Jezus wilden brengen om ze te laten zegenen, vormden zij een kordon van 

kerkelijke keurmeesters. ‘Waar gaat dat naartoe? Naar Jezus? Dat gaat mooi niet 

door. Hij heeft wel belangrijker dingen aan zijn hoofd.’ 

De opvatting toen 

De leerlingen dachten dat Jezus er alleen was voor grote mensen-dingen. Dat 

paste bij de opvatting van die dagen. Kinderen telden niet mee. Wij hebben 

weleens het omgekeerde: kinderen worden vaak opgevoed als prinsjes en 

prinsesjes waar alles voor moet wijken. Maar in die tijd lagen de zaken anders. 

Die zaken hebben zelfs heel lang anders gelegen. In de tijd van Jezus hoorde 

Israël bij het Romeinse Rijk. En uit de geschiedenis is bekend dat kinderdoding 

een bekend verschijnsel was. Dat verschrikkelijke verschijnsel werd door het 

latere christendom wel teruggedrongen. Maar het heeft nog lang bestaan. En in 

landen als India en China komt het vandaag nog voor. 

De laatste worden de eersten 

Nee, kinderen zijn lang niet altijd veilig bij volwassenen. Denk ook aan 

kindermishandeling. En zelfs in de kring van discipelen werd het kind dus niet 

hooggeacht. Maar Jezus keerde dat om. Zoals hij alles omkeerde. De eersten 
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worden bij hem de laatsten. En de laatsten de eersten. Hij maakt het kind zelfs 

tot norm voor de nieuwe wereld van God.  

Ja, wij vragen altijd van ouders die hun kind laten dopen, of zij hun kind een 

voorbeeld willen geven. Maar eigenlijk zouden we moeten vragen of zij aan hun 

kind een voorbeeld willen nemen. Want zo liggen de kaarten bij Jezus. Hij stelt 

hen ten voorbeeld. Het kind is de maatstaf. 

Spelende verwondering 

Wat is het kenmerk van een kind? Je hoort dus vaak zeggen: een kind neemt alles 

klakkeloos aan. Maar is dat zo? Als ze een jaar of drie, vier zijn kun je gek worden 

van alle waarom-vragen. ‘Waarom vallen de bladeren van de bomen?’ – ‘Omdat 

het herfst wordt’ – ‘Waarom wordt het herfst?’ – Omdat de bomen af en toe ook 

eens moeten uitrusten en slapen. – ‘Waarom moeten de bomen uitrusten?’  

Achter elk antwoord duikt een nieuwe vraag of. Dat komt omdat een kind de 

wereld moet verkennen. En dat doet het met verwondering. En: spelenderwijs. 

Als er een kenmerk is van kinderen dan is het dit: het verkent spelend met 

verwondering de wereld.  

Vreugde 

Zo meteen zal Esther gedoopt worden. Het ligt nu al vol verwondering  om zich 

heen te kijken. Ze verkent de wereld. De kleuren en de dingen. Spelenderwijs 

leert het haar papa en mama steeds beter kennen. En spelend gaat het steeds 

verder de wereld en zichzelf ontdekken. 

En wat kun je daar als volwassenen vreugde aan beleven! Ik weet er als opa alles 

van. Man, man! Wat mooi! Wat kun je er blij van worden. Natuurlijk, ik weet uit 

eigen ervaring ook wel dat je kinderen weleens achter het behang wil plakken. 

Maar telkens weer word je gegrepen en vertederd door het wonder van de 

ontwikkelingsgang van dit kleine mensenkind met z’n eigen aard en ritme.  

Een boodschap van God 

Kinderen halen het kind in volwassenen weer naar boven. En – zo zegt Jezus – 

dat hebben we in het Koninkrijk van God nu net nodig. Noem eens een voorbeeld 

voor geloven? Martin Luther King? Bonhoeffer? Natuurlijk, die ook. Maar kijk 
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naar een kind. Zo moet je worden. Een mens die telkens met nieuwe ogen de 

wereld bekijkt. Met verwondering. En die spelenderwijs leert leven. 

Misschien hebben we dat in deze harde tijden wel het hardst nodig. Onze 

maatschappij wordt steeds grimmiger. Maar zoals een gedichtje (van Muus 

Jacobse) zegt:  

 

O makker in ditzelfde grauw getij, 
Nog altijd komt het kind tot jou en mij. 
   
Nog altijd kan de wereld nieuw beginnen, 
In ieder kind kan het opnieuw beginnen. 
 
Zolang God kindren in ons midden zendt, 
Heeft Hij zich nog niet van ons afgewend. 

 

Anders gezegd: ieder kind komt ter wereld als een boodschap van God.  

 


