
De Heere Jezus en de kinderen 
 
Waar kunnen papa en mama jullie brengen? 
Ze kunnen jullie bij opa en oma brengen. 
Dat is gezellig. 
Papa en mama kunnen jullie op school brengen. 
Dat is ook gezellig. 
Ze kunnen jullie bij een vriendje of vriendinnetje brengen. 
Dat is allemaal gezellig. 
Bedenk nog eens andere plaatsen, waar papa en mama jullie kunnen brengen. 
 
In de Bijbel staat een vertelling over papa’s en mama’s en kinderen. 
Brengen ze hun kinderen ook ergens? 
Ja, de ouders brengen hun kinderen bij de Heere Jezus. 
Dat is de belangrijkste plaats. 
 
De Heere Jezus is in een stad en leert de mensen. 
De mensen vragen moeilijke dingen aan de Heere Jezus. 
De Heere Jezus geeft altijd goede antwoorden. 
De Heere Jezus is wijs. 
Hij is de beste Leermeester. 
Als de mensen foute dingen doen, waarschuwt de Heere Jezus. 
De Heere Jezus doet nog meer. 
Hij kan wat niemand van de mensen kan. 
Hij kan kinderen en grote mensen gelukkig maken. 
Wanneer ben je echt gelukkig? 
Je bent echt gelukkig als je een nieuw hart van de Heere Jezus krijgt. 
Je bent gelukkig als de Heere Jezus je zegent. 
 
De vaders en moeders uit de Bijbel weten dat de Heere Jezus hun kinderen gelukkig 
kan maken. 
Zijn hun kinderen niet gelukkig? 
Nee, hun kinderen zijn met een boos hart geboren. 
Iedereen wordt met een boos hart geboren. 
De vaders en moeders weten dat hun kinderen de zegen van de Heere Jezus nodig 
hebben.  Als de Heere Jezus de kinderen zegent, krijgen ze een nieuw hart. 
De zegen van de Heere Jezus kan hun kinderen gelukkig maken. 
 
De Heere Jezus is de Gelukkigmaker, de Zaligmaker. 
Daarom gaan de vaders en moeders, met hun kinderen naar de Heere Jezus. 
Ze vragen of de Heere Jezus hun kinderen wil zegenen. 
 
De discipelen van de Heere Jezus zien dat er vaders en moeders met kinderen 
komen. 
Willen ze naar de Heere Jezus? 
Dat kan niet. 
De Heere Jezus heeft het veel te druk met grote mensen. 
Kinderen begrijpen toch niets van de Heere Jezus, dus die moeten terug. 
 
 



De discipelen zijn niet blij, als ze zien dat er kinderen naar de Heere Jezus gebracht 
worden. 
Discipelen zijn mannen die altijd bij de Heere Jezus zijn en van Hem leren. 
 
De discipelen zeggen tegen de ouders:”Ga terug met jullie kinderen. Kinderen zijn 
veel te klein om bij de Heere Jezus gebracht te worden. De Heere Jezus heeft het 
druk met grote mensen. De kinderen zijn te klein om de woorden van de Heere Jezus 
te begrijpen.” 
 
Moeten de kinderen terug? 
Nee. 
De Heere Jezus hoort wat de discipelen zeggen. 
De Heere Jezus geeft de discipelen straf. 
Hij zegt:”Stuur de kinderen niet terug. Het is goed dat er kinderen bij Mij gebracht 
worden. Kleine kinderen hebben Mij ook nodig om gelukkig te worden. Als kleine 
kinderen Mij niet leren kennen, zijn ze verloren. Kinderen hebben een nieuw hart 
nodig. Ik wil ook Koning van kinderen zijn. Ik wil ook kinderen een plaats bij Mij 
geven, in Mijn Koninkrijk.” 
 
De vaders en moeders brengen hun kinderen op de beste plaats, bij de Heere Jezus. 
Wat doet de Heere Jezus? 
Hij roept de kinderen. 
Ze mogen allemaal dichtbij de Heere Jezus komen. 
De Heere Jezus is zo lief voor de kinderen. 
Hij zegt:”Kom maar allemaal, Ik doe Mijn armen om jullie heen.” 
De Heere Jezus zegent de kinderen. 
Het betekent dat ze alles krijgen wat er nodig is om gelukkig te worden. 
Wanneer ben je gelukkig? 
Als je de zegen van de Heere Jezus krijgt. 
Als de Heere Jezus je gelukkig maakt in je hart. 
Dat kan en wil de Heere Jezus leren als je dichtbij Hem leeft. 
Dichtbij bij de Heere Jezus is de beste plaats, net als de kinderen uit de Bijbel. 
De kinderen lopen niet weg. 
Nee, ze luisteren naar de Heere Jezus. 
 
De Heere Jezus zegt tegen de discipelen:”Kinderen zijn niet te klein om tot Mij te 
komen. Ik heb het niet te druk met grote mensen. Zoals de kinderen tot Mij komen, 
moeten jullie ook tot Mij komen, discipelen. Jullie moeten ook tot Mij komen om Mijn 
zegen te vragen, net als deze kinderen. Jullie moeten ook op Mij vertrouwen, net als 
deze kinderen. Deze kinderen zijn niet trots. De één wil niet knapper zijn dan de 
ander. Jullie moeten neteender als de kinderen worden, discipelen. Van kinderen kun 
je veel leren.” 
 
Kunnen vaders en moeders nu ook nog kinderen bij de Heere Jezus brengen? 
Je denkt misschien, Nee, dat kan niet. 
De Heere Jezus is niet meer op aarde, Hij is in de hemel, daar kunnen papa en 
mama  mij niet brengen. 
Nee, ze kunnen je niet bij de Heere Jezus in de hemel brengen. 
Maar ze kunnen jou anders bij de Heere Jezus brengen, wat hetzelfde betekent. 
 



 
 
Hoe kunnen vaders en moeders hun kinderen nu bij de Heere Jezus brengen? 
 
Dat kunnen vaders en moeders doen : 
Door jou te laten dopen. ( jij bent toch gedoopt?) 
Door jou te leren bidden. 
Door jou uit de Bijbel te vertellen. 
Door jou zelf uit de Bijbel te laten lezen, als je groter wordt. 
Door jou psalmen en andere liedjes van de Heere te leren. 
Door jou mee te nemen naar de kerk. (ook naar de dovendiensten)  
Door jou te leren wat mag en niet mag van de Heere. 
Door met jou te praten over de Heere, Zijn dienst, Zijn werk en Zijn liefde. 
Door jou naar catechisatie te brengen, of zelf laten gaan. 
Door jou te vertellen wat het betekent dat we verloren kinderen zijn en alleen gered 
kunnen worden door de Heere Jezus. 
Als je ouders deze dingen doen, brengen ze jou bij de Heere Jezus en vragen om 
Zijn zegen. 
Ze vragen of de Heere jou een nieuw hart wil geven. 
 
Als je zelf leert bidden, moet je zelf bij de Heere om een nieuw hart vragen. 
Dan moet je zelf vragen of de Heere Jezus jou wil zegenen. 
Dus samen met je ouders en als je wat grote wordt, ook alleen tot de Heere gaan en 
vragen om Zijn zegen, die jou gelukkig maakt. 
 
De vaders en moeders uit de Bijbel brachten hun kinderen tot de Heere Jezus, omdat 
ze zelf hun kinderen niet gelukkig konden maken. 
Zo gaat het nu ook nog. 
Omdat vaders en moeders hun kinderen zelf geen nieuw hart kunnen geven, moeten 
ze tot de Heere Jezus gaan, Die kan het wel. 
 
Er zijn vaders en moeders die hun kinderen niet leren bidden, niet uit de Bijbel 
vertellen en niet leren dat ze een nieuw hart nodig hebben. 
Ze zeggen:”De dingen over de Heere zijn veel te moeilijk voor kinderen. Ze begrijpen 
er niets van.” 
Dat is erg. 
Als er vaders en moeders zijn die dat zeggen, zijn ze neteender als de discipelen. 
Dat zeggen ze :”Stop…niet naar de Heere Jezus.” 
 
Dat mogen we nooit zeggen. 
Als grote mensen denken dat de dingen van de Heere veel te moeilijk zijn voor 
kinderen, zegt de Heere Zelf iets anders. 
Dan zegt de Heere Jezus:”Kom maar kinderen, Ik kan er voor zorgen dat kleine 
kinderen Mijn woorden ook kunnen begrijpen. Dat kan Ik hen leren. Dat hoort ook bij 
Mijn werk.” 
 
De geschiedenis van de Heere Jezus en de kinderen staat in de Bijbel om ons te 
leren dat kinderen ook welkom zijn bij de Heere Jezus. 
Hij wil kinderen ontvangen. 
Hij wil kinderen gelukkig maken. 



Hij leert dat kinderen Hem nodig hebben om een nieuw hart te krijgen. 
 
Het werk van de Heere Jezus gaat nog door. 
Wacht niet tot morgen om te vragen of de Heere Jezus jou zegenen wil, doe het nu! 
 
 
 
 
Lees uit de Bijbel : Markus 10:13-16 
Geef antwoord op de vragen! 
 
Waar brengen ouders hun kinderen?   vers 13 
Wat doen de discipelen?     vers 13 
Wat zegt de Heere Jezus?     vers 14 
Wat doet de Heere Jezus met de kinderen?  vers 16 
Hoe kunnen vaders en moeders hun kinderen 
nu bij de Heere Jezus brengen? 
Wat moet je zelf doen? 
Op wie lijken vaders en moeders die hun 
kinderen niet over de Heere Jezus leren? 
 
 
  
 
 
 


