Op weg
Als een kind
Inge Laan
Dit keer ga ik mijn Op weg lenen uit een preek… Want weet u, iedere keer als ik over dit
onderwerp nadenk en wil gaan schrijven, komt bij mij een preek in gedachten. Dus ik dacht, ik
kan hem maar beter met u delen. Een aantal weken geleden hadden wij avondmaal en de dominee
preekte over Marcus 10. Dat bijbelgedeelte zat al in mijn hoofd, omdat wij met dit onderwerp
bezig waren in de redactie. Ik zal de preek kort weergeven, in de Bijbelstudie en Uitwerking komt
natuurlijk nog véél meer aan de orde (én andere accenten)!
Marcus 10 beschrijft de gebeurtenis dat de discipelen kinderen bij Jezus vandaan willen houden,
maar Hij roept hen juist bij Zich. Hij stelt hen als voorbeeld. Jezus wil dat wij bij Hem komen en
Hem ontvangen. Maar hoe ontvangen wij zijn koninkrijk als een kind?
Kinderen roepen heimwee op naar een verloren paradijs. Zij kunnen volkomen opgaan in iets
waar zij mee bezig zijn, zelfs in emotie. Dat zijn wij volwassenen kwijtgeraakt. Wanneer hebben
wij in de gemeente echt met elkaar zonder schaamte of bijbedoelingen gelachen of gehuild? Maar
wat heeft dit alles te maken met het avondmaal?
Kinderen, vooral de jonge, kleine kinderen:
• zijn vol vertrouwen: zij voelen grote veiligheid en kunnen zich overgeven aan vader en moeder
• zijn vol verwondering: ze genieten van wat vader en moeder allemaal kunnen en doen;
willen vader en moeder voortdurend volgen en dichtbij hebben.
En dát komt ook in het avondmaal terug. Als kind van de Vader:
• vertrouw je op het werk van Jezus en voel je je volkomen veilig bij Hem;
• verbaas je je over de daden van God in de schepping en geniet je daarvan;
• wil je leven zoals Jezus dat wil en wil je God dichtbij hebben!
Een belangrijke toevoeging: als een kind ontvangen. Dat betekent ook echt alleen maar
ontvangen. Een kind ontvangt alleen nog maar, zonder daar zelf iets voor terug te doen of te
willen veranderen.
U begrijpt wel dat wij na deze preek het avondmaal als kinderen hebben gevierd en ontvangen!

WegWijs januari / februari 2009
Op weg – Inge Laan

1

