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Broeders en zusters, de Here wil ons deze morgen weer laten horen en ervaren dat wij, 

ondanks al onze zonden toch burgers van zijn rijk mogen zijn. De tocht van het volk 

Israël uit Egypte naar het beloofde land is niet alleen echt gebeurd, maar is ook beeld 

van onze tocht uit het slavenhuis van de duivel naar de hemel, het huis van God. Over 

die verlossing en thuiskomst gaan wij straks zingen met de woorden van Psalm 107 vers 

1. Maar we gaan eerst de Here groeten en luisteren hoe Hij ons begroet. Laten we uit 

eerbied voor de Here hierbij gaan staan. 

 

1. Votum 

2. Zegengroet 

3. Lied: Psalm 107 : 1 

4. Lezing van de wet 

5. Lied: Psalm 107 : 6  (hoe de Here zondaars helpt als zij Hem roepen) 

6. Gebed voor vergeving van de zonden en vernieuwing door de Heilige Geest 

7. Schriftlezing: Marcus 10 : 13-16 

8. Lied: Psalm 107 : 7  (over de wonderen die God doet) 

9. Tekst: Marcus 10 : 15 

10. Woordbediening 

11. Lied: Psalm 107 : 10  (over de thuiskomst die God geeft) 

12. Klaarmaken tafel: Gezang 3 

13. Schriftlezing 1:  Johannes 12 : 44-50 

14. Zingen: Psalm 107 : 12 

15. Schriftlezing 2: Johannes 13 : 31-35 

16. Zingen: Psalm 103 : 8 

17. Dankzegging 

18. Zingen: Psalm 103 : 9 

19. Dankzegging en voorbede 

20. Slotzang: Psalm 107 : 13 
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Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en 

klein, 

Hoe goed slaapt u broeders als u de volgende dag eindelijk de nieuwe auto op mag 

halen? Of als u de volgende dag de sleutels van het nieuwe huis in ontvangst mag 

nemen? Bij de meeste van ons zal er toch wel enige spanning zijn. Want het is de 

bekroning van onze inspanningen van de laatste tijd. Want is er niet heel wat aan vooraf 

gegaan? Eerst moet je sparen of achterhalen hoeveel je kan lenen. Vervolgens is dealers 

of makelaars bezoeken. Documentatie bestuderen. Bij een auto nog eens een keer een 

proefrit maken. Het mogelijke nieuwe huis bekijken. En als je dan een besluit hebt 

genomen ben je er nog niet. Dan komt het tekenen van de contracten. En daarna breekt 

dan de tijd van het wachten aan. Wachten op de dag dat je eindelijk de sleutel van het 

nieuwe huis of de nieuwe auto in ontvangst mag nemen en je jezelf de eigenaar ervan 

mag noemen. Ja, en dan komt de tijd van het genieten. O, wat rijdt die auto lekker. O, 

wat is het huis ruim en het uitzicht mooi. Heerlijk. Alle inspanningen zijn niet voor niets 

geweest. Ja wat doen we een moeite om een nieuw huis of nieuwe auto te bemachtigen. 

Blijkbaar zijn ze heel belangrijk voor ons, anders hadden we onszelf al die moeite wel 

bespaard. 

In de tekst van vanmorgen gaat het ook over het ontvangen van iets. En het gaat niet om 

kleinigheid. Nee, het gaat om iets dat zo groot is, dat de mooiste Ferrari’s en landhuizen 

erbij in het niet vallen. Het gaat in de tekst om het ontvangen van het Koninkrijk van 

God. Het rijk waarin de straten van goud zijn en de poorten parels zijn. Maar wat nog 

belangrijker is, waar altijd vrede is. Waarin je je huis of auto niet hoeft af te sluiten uit 

angst dat iemand in zal breken. Even gesteld dat daar nog huizen en auto’s zijn. Waarin 

niemand je meer zal kwetsen, maar alle mensen werkelijk het beste met je voor hebben. 

Waarin de mensen goed en oprecht zijn. Waarin zelfs geen misverstanden meer bestaan. 

En het mooiste van dat Rijk is dat er God er Zelf woont en de burgers van dat rijk dus 

bij God zijn.  Omringd door Gods liefde, warmte en macht. Een rijk dat ook nooit zal 

vergaan en waarin de bewoners voor altijd in vrede zullen wonen. Een rijk dat zo mooi 

is dat, mooi is omdat de zonde er geen plaats heeft, dat het ons voorstellingsvermogen 

ver te boven gaat. 

En u, broeders en zusters, u die straks aan het Avondmaal gaat, ziet u er nu naar uit om 

straks het Heilig Avondmaal te vieren? Bent u niet opgetogen? Nee? Maar begrijp u niet 
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dat u hier de sleutel van dat rijk in handen krijgt. De Koning van Gods rijk, Jezus 

Christus, heeft zijn dienstknecht in uw midden gestuurd om u uit zijn handen de sleutels 

te overhandigen. Als bewijs dat de Koning wil dat ook u bij Hem komt leven en wonen. 

Als teken dat u van harte welkom bent om eeuwig bij Hem te wonen en te leven. 

Maar, ja er is een ‘maar’, hebt u zich daar op voorbereid. Want zoals u de sleutel van 

uw nieuwe huis niet ontvangt als u niet betaald hebt, zo krijgt u de sleutel tot Gods Rijk 

niet als u zich daar niet op voorbereid hebt. Want de Koning is heel duidelijk over de 

vraag wat wij moeten doen om het Rijk van God te kunnen ontvangen. U moet het 

namelijk willen ontvangen als een kind. Want als het Koninkrijk Gods niet ontvangt als 

een kind, dan zal u het zeker niet binnengaan. Of als ik het vertaal naar ons vandaag: als 

u het avondmaal niet viert als een kind dan hebt u er niets aan. Integendeel dan zal uw 

oordeel alleen nog maar verzwaard worden. We zullen als een kind moeten zijn. 

Wat bedoelt de Here Jezus daarmee? Zoals we al gelezen hebben hadden kinderen niet 

veel aanzien in Israël. De discipelen willen niet dat de Here Jezus wordt lastig gevallen 

door ouders die willen dat Jezus de kinderen zegent. In hun ogen heeft Gods Zoon wel 

wat beters te doen. De discipelen waarin daarin kinderen van hun tijd. Want in heel 

Israël hadden kinderen een erg ondergeschikte rol. Volgens de leer van de 

Schriftgeleerden hadden kinderen geen verdienste bij God. Ze kennen de wet niet, dus 

kunnen ze geen goede werken doen en dus zijn ze niet waardevol in Gods ogen. 

Nu gaat de Here Jezus niet zeggen dat ze wel verdienste bij God hebben. Het is veel 

schokkender wat Hij doet.  De discipelen zijn al tijden met elkaar twisten wie de 

grootste zal zijn in het Rijk van God en ze kijken daarbij vooral naar hun eigen 

verdiensten. Gewoon zoals mensen dat doen. Maar de Here Jezus wil daar niets van 

weten. We moeten al onze verdiensten vergeten en worden als een kind. Als een dat 

niets heeft om God aan te bieden, maar dat toch gelooft dat God het liefheeft. Zo 

moeten we worden. En dan zullen we het Koninkrijk van God ontvangen. Net zoals die 

kinderen het Koninkrijk van God ontvingen. 

Want toen Jezus ze omarmde en de handen oplegde en zij die liefde ontvingen, 

ontvingen ze het Koninkrijk van God. Want de Here Jezus ís het Koninkrijk van God. 

Hij is de vrede. Hij is de weg. Hij is de waarheid. Hij is het leven. Hij is de vergeving 

van de zonden. 
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En zo is het straks ook met ons, als wij aan tafel gaan. Want aan die tafel ontvangt u 

niets minder dan uw Heiland. Zoals Hij Zich aan de kinderen gaf, toen Hij ze omarmde, 

zo geeft Hij Zich straks aan ons. Kijk, mijn lichaam, dat Ik voor u aan heb laten geselen 

en aan het kruis heb laten nagelen, waar Ik in uw plaats gestorven ben. Neem Mij aan en 

leef uit deze genade. En hier is de beker van mijn bloed. Mijn bloed dat Ik voor u 

vergoten heb. Neem de beker aan en ontvang mij. Zet hem aan de mond en laat mij deel 

van u worden en u zult deel van Mij worden. Ik in u en u in Mij. En als u in Mij bent en 

Ik in u, dan vindt u daarin ook de zekerheid dat u eens met Mij verenigd wordt in het 

Koninkrijk van mijn Vader. 

Wees maar als een kind. Meer hoeft niet. Ja, meer kan niet. Meer mag niet. 

Amen 


	Amen

