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1. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Deze zondag is de eerste zondag 
van een derde blok met verhalen 
uit het evangelie volgens Marcus. 
De belangrijkste boodschap van het 
boek Marcus is dat er met de komst 
van Jezus een nieuwe tijd begint: 
Gods nieuwe wereld is dichtbij. 

Vandaag staat Marcus 10:13-16 centraal: 
Jezus zegent kinderen, en hij zegt dat je als 
een kind moet openstaan voor Gods nieuwe 
wereld (zijn koninkrijk).
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons 
in deze reeks steeds op Jezus zelf. Vandaag 
staat Jezus centraal die de kinderen zegent. 
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we 
ons steeds op andere mensen die in de 
verhalen een rol spelen. Vandaag gaat het 
erom dat kinderen een voorbeeld zijn voor 
hoe je bij Gods nieuwe wereld kunt horen.

2.  CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST

In Marcus 10 begint het tweede hoofddeel van het evangelie:  
Jezus vertrekt uit Galilea en gaat naar Judea, op weg naar 
Jeruzalem. In dit tweede deel wordt steeds duidelijker dat Jezus  
zal moeten lijden en sterven. 
Het verhaal van vandaag lijkt op een verhaal in Marcus 9:33-37. Ook daar zegt 
Jezus dat kinderen een voorbeeld kunnen zijn. In dat verhaal gaat het erom dat  
je jezelf niet belangrijk moet vinden. In het verhaal van vandaag gaat het erom  
dat je als een kind moet openstaan voor Gods nieuwe wereld. 
De vraag hoe je Gods nieuwe wereld binnenkomt, staat ook centraal in andere 
verhalen die aan de tekst van vandaag voorafgaan en erop volgen.  
In Marcus 9:42-49 legt Jezus met voorbeelden uit dat je afscheid moet nemen van 
alles dat tussen jou en God staat, ook al doet dat soms veel pijn.  
En in Marcus 10:17-31 zegt hij dat Gods nieuwe wereld belangrijker is dan rijkdom, 
en zelfs belangrijker dan je naaste familie.
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3.  UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

Het verhaal van vandaag begint met een groep mensen 
die kinderen bij Jezus brengen zodat hij hen kan 
aanraken. Anders dan in veel andere verhalen gaat het 
er niet om dat Jezus de kinderen beter moet maken. 
De mensen willen graag dat hij ze zegent door zijn 
handen op hen te leggen. Dat was toen een gebruikelijke 
handeling: ouders zegenden hun kinderen op deze 
manier (lees bijvoorbeeld het verhaal van Jakob die Jozef 
en zijn zonen zegent, in Genesis 48), en ook leraren 
zegenden mensen die daarom vroegen. Marcus vertelt 
maar één keer dat Jezus iemand zegent: de kinderen in 
dit verhaal.
Kinderen hadden in de tijd van Jezus niet veel te 
vertellen. Misschien is dat de reden dat de leerlingen 
de mensen tegenhouden: ze vinden dat Jezus zich met 
belangrijkere zaken bezig moet houden. Hieruit blijkt dat 
de leerlingen Jezus’ woorden nog steeds niet begrepen 
hebben. Eerder had Jezus uitgelegd dat je afstand moet 
nemen van alles wat je groot maakt in de ogen van de 
mensen: rijkdom, macht, aanzien, enzovoorts. Dat alles 

brengt je niet in Gods nieuwe wereld. Om 
deel uit te maken van die nieuwe wereld 
moet je eerst inzien dat je afhankelijk 
bent van God, als een kind. En je moet 
aandacht hebben voor mensen die op het eerste gezicht 
niet veel voorstellen (Marcus 9:33-37). Maar de leerlingen 
zijn Jezus’ uitleg alweer vergeten…
De reactie van Jezus laat zien dat hij heel anders naar 
kinderen kijkt dan de leerlingen en de maatschappij. Voor 
hem zijn ze juist een voorbeeld van de houding die je 
moet aannemen om bij hem te horen. Kinderen kunnen 
zelf nog niet veel. Ze kunnen dus ook geen plek in Gods 
nieuwe wereld verdienen. Maar dat is nou juist waar het 
om gaat: Gods nieuwe wereld is een geschenk, geen 
beloning voor mensen die belangrijk zijn of belangrijke 
dingen voor God gedaan hebben. 
Het verhaal eindigt met Jezus die de kinderen omarmt en 
zegent. Daarmee maakt Jezus zichtbaar wat hij net heeft 
uitgelegd: juist mensen die niets te bieden hebben maar 
wel bij hem willen horen, zijn welkom in Gods nieuwe 
wereld.
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4. UIT DE BIJBEL

4-8 jaar 
Voor de jongste kinderen is er een kaartje 
met de tekst van Marcus 10:16.

8-12 jaar 
Voor de oudste kinderen is er een kaartje met 
de tekst van Marcus 10:15.

Jezus sloeg zijn armen om de kinderen heen.  
Hij legde zijn handen op hen en zegende hen.

MARCUS 10:16

52

debijbel.nl/bijbelbasics

Luister goed naar mijn woorden:  
Je moet openstaan voor Gods nieuwe wereld.  
Net zoals een kind dat doet. Anders kun je er  

niet binnenkomen. 

MARCUS 10:15

52

debijbel.nl/bijbelbasics

5. WAT HEB JE NODIG?

4-12 jaar 
In de kerkdienst
-  twee even grote bogen van karton. 

Als je ze op elkaar legt, mag je geen 
verschil zien.  
Op de ene boog staan de woorden: 
grote mensen. 
Op de andere boog staat het woord: 
kinderen.

4-8 jaar 
Om te beginnen
-  een (digitale) baby- of peuterfoto van 

elk kind
-  eventueel babyfoto’s van bekende 

Nederlanders of foto’s van babydieren

Om te doen: Dicht bij Jezus
Per kind:
- het werkblad
-  een prikpen en een schaar

En verder:
- kleurpotloden en stiften
- lijm

Om te doen: De weg vinden  
naar Jezus
Per kind:
- het werkblad

En verder:
- kleurpotloden

8-12 jaar 
Om te beginnen
-  stellingen. Je vindt voorbeelden van 

stellingen in het materiaal.

Bijbeltekst
- een bijbel

Om te doen: Gekleurde melk
- een ovenschaal
- volle melk
-  een paar kleuren voedselkleurstof  

(te koop bij een grotere supermarkt)
- afwasmiddel
- een wattenstaafje

Om te doen: Zoek het woord
Per kind:
- het werkblad
- een pen
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6.  MOMENT MET DE KINDEREN IN DE 

DIENST

Groot, groter, grootst
In de tijd van Jezus werd je als kind niet serieus 
genomen. Je moest nog veel leren, en mensen 
vonden je pas echt belangrijk als je groot geworden 
was.

Wat heb je nodig?
-  twee even grote bogen van karton. Als je ze op 

elkaar legt, mag je geen verschil zien. 
•  op de ene boog staan de woorden: grote 

mensen.
 •  op de andere boog staat het woord: kinderen.

Aan de slag:
-  Laat de kinderen de boog zien met daarop de 

woorden ‘grote mensen’. Eén kind leest hardop 
voor wat er op de boog staat.

-  Vertel aan de kinderen dat je nog een boog 

meegebracht hebt. Leg de boog met 
‘grote mensen’ neer en pak de boog waar 
‘kinderen’ op staat. Laat een ander kind 
voorlezen wat er op deze boog staat.

-  Vertel dat het bijbelverhaal van vandaag gaat over 
‘grote mensen’ en ‘kinderen’. Terwijl je dit zegt, 
houd je met je ene hand de boog ‘grote mensen’ 
voor je vast en met je andere hand plaats je de 
boog ‘kinderen’ er recht onder zodat je beide 
bogen precies onder elkaar vasthoudt.

-  Vraag aan de kinderen welke boog groter is. De 
boog met ‘grote mensen’ ziet er nu groter uit.

-  Leg uit dat grote mensen zich vaak groot en 
belangrijk voelen.

-  Leg nu de boog ‘kinderen’ op de boog 
‘grote mensen’. De kinderen ontdekken 
dan dat beide bogen even groot zijn.

-  Vertel dat Jezus kinderen ook belangrijk 
vindt. In het verhaal van vandaag zijn 
kinderen een voorbeeld voor de grote 
mensen.

In de kerkdienst
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In de kinderdienst

7. OM TE BEGINNEN

4-8 jaar 
Wie is het?
Jezus vindt baby’s en kinderen belangrijk.  
Hij wil graag dat ze bij hem komen.

Wat heb je nodig?
- een baby- of peuterfoto van elk kind

Aan de slag:
-  De kinderen geven bij binnenkomst 

een foto van zichzelf toen ze klein 
waren. Ze kunnen de foto ook digitaal 
aanleveren, zodat je ze op een laptop 
of tablet kunt laten zien.
-  Alle foto’s worden op tafel gelegd.
-  Kunnen de kinderen raden wie de 

baby of peuter op de foto is?

8-12 jaar 
Wat vind jij?

De kinderen bedenken voorbeelden bij de 
stellingen, zodat duidelijk wordt waarin kinderen 
kunnen verschillen van volwassenen, en waarom een 
kind een voorbeeld is voor Gods nieuwe wereld.

Wat heb je nodig?
- stellingen die je zelf bedenkt

Voorbeelden van stellingen zijn:
-  Kinderen bewegen omdat het leuk is, 

volwassen mensen bewegen omdat het moet.
-  Kinderen zijn eerlijker dan volwassen mensen.
-  Kinderen vinden nieuwe dingen leuk, volwassen 

mensen vinden nieuwe dingen eng. 
-  Kinderen doen minder moeilijk over dingen dan 

volwassen mensen.

Aan de slag:
- Verdeel de groep in tweeën.
-  De ene helft van de groep vormt een binnenste 

kring. De andere kinderen gaan tegenover iemand 
uit de binnenste kring staan, met de gezichten 
naar elkaar toe. Deze kinderen vormen de 
buitenste kring. 

-  De kinderen luisteren naar een stelling, denken 
even na en wisselen dan hun mening met elkaar 
uit.

-  Na een halve tot een hele minuut draait de 
buitenste ring één plaats met de klok mee, zodat 
iedereen met een ander kind over een nieuwe 
stelling kan praten.

Tip 
Als je niet genoeg 
kinderen hebt om 

een binnenkring en een 
buitenkring te maken, 

bespreek je de stellingen 
met elkaar in één 

kring.

Tips 
- Heb je veel tijd? Vraag dan aan 

de kinderen of ze leuke verhalen 

over hun babytijd weten. 

- Zijn er veel onbekende of wisselende 

kinderen? Gebruik dan babyfoto’s van 

bekende Nederlanders.

- In plaats van babyfoto’s kun je ook 

afbeeldingen van jonge dieren 

gebruiken, zoals een kuiken, 

een welp, een ezelsveulen 

enzovoort.
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8.  GEBED ALS DE  

KINDERDIENST BEGINT

Goede God,
Bij u is iedereen welkom.
Het maakt niet uit hoe oud we zijn, 
wat we kunnen, of wat we weten.
U vindt ons allemaal belangrijk.
Ook de mensen die niet direct opvallen, 
die niet belangrijk lijken te zijn, 
horen er helemaal bij.
Kinderen zijn een voorbeeld voor uw nieuwe wereld. 
U wilt kinderen er graag bij hebben. 
U vindt het fijn als ze bij u komen.
Dank u wel dat u ons zegent.
Amen. Tip 

Ga in een kring 
zitten voor dit gebed. Je 

kunt een kaars aansteken, 
of de kaars die je 

meeneemt uit de dienst 
in het midden 

zetten.

9. BIJBELVERHAAL

4-8 jaar 
Bij Marcus 10:13-16

Laat de kinderen maar komen!
Jezus is in de buurt! Alle mensen in de stad vertellen het aan elkaar. 
‘We gaan naar Jezus toe!’ zegt een moeder, en ze doet haar baby in een draagdoek. 
‘We gaan naar Jezus toe!’ zegt een vader, en hij tilt zijn kleine zoontje op en zet hem 
op zijn schouders. 
‘Wij gaan ook!’ zeggen de buurman en de buurvrouw, en ze roepen hun kinderen. 
Een heleboel vaders en moeders gaan met hun kinderen op weg. Ze steken in kleine 
bootjes de rivier de Jordaan over. Aan de overkant van het water staat Jezus. Maar hij 
heeft het druk. Hij is aan het praten met een groep belangrijke mensen. 
‘Mag ik er even langs?’ vraagt een vader. ‘Ik wil graag dat Jezus mijn dochter zegent.’
‘Wij willen er ook graag langs,’ zegt een moeder met een baby op haar arm. 
Een paar kleintjes proberen zich tussen de grote mensen door te wringen. 
Maar een leerling van Jezus houdt ze tegen. ‘Ho ho,’ zegt hij. ‘Dit kan echt niet. Jezus 
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heeft het veel te druk met belangrijke dingen. Hij 
heeft geen tijd voor kleine kinderen. Jullie mogen 
hem niet storen tijdens zijn werk. Ga maar snel weer 
naar huis. Kinderen zijn niet belangrijk.’ 
Jezus ziet wat er gebeurt. Hij stopt met zijn gesprek. 
‘Wat?’ zegt hij boos tegen zijn leerlingen. ‘Wat 
zeggen jullie daar? Je moet die kinderen niet 
tegenhouden. Laat ze maar rustig bij me komen. 
Hoe komen jullie erbij dat ik ze niet belangrijk vind?
Kinderen zijn heel belangrijk! Gods nieuwe wereld is 
er juist voor hen.
Ik zal jullie wat zeggen. Jullie moeten allemaal een 
voorbeeld nemen aan kinderen. Zij begrijpen vaak 
meer van Gods nieuwe wereld dan jullie allemaal bij 
elkaar.
Kom maar hoor, vaders en moeders. Breng jullie 
kinderen alsjeblieft naar me toe. Ik wil ze graag 
ontmoeten.’
Daar komen ze aan, de kleuters. De moeders en 
vaders met hun kleintjes. Jezus tilt een baby op. Hij 

slaat zijn armen om een paar oudere kinderen heen. 
Hij legt zijn hand op hun hoofd. 
‘God zal altijd voor je zorgen,’ zegt Jezus tegen de 
kinderen. ‘Je hoeft niet bang te zijn.’

8-12 jaar 
Marcus 10:13-16
Jezus laat de kinderen bij zich komen
Er waren mensen die  kinderen  bij  Jezus  brachten.  
Ze wilden graag dat hij de  kinderen  zou aanraken.  
Maar de  leerlingen  hielden die mensen tegen.
Toen  Jezus  dat zag, werd hij kwaad. Hij zei: ‘Laat die  
kinderen  bij me komen. Houd ze niet tegen. Want  
Gods nieuwe wereld  is er juist voor hen. Luister 
goed naar mijn woorden: Je moet openstaan voor  
Gods nieuwe wereld. Net zoals een  kind  dat doet. 
Anders kun je er niet binnenkomen.’
Jezus  sloeg zijn armen om de  kinderen  heen. Hij  
legde  zijn handen op hen en zegende hen.
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10. OM TE WETEN

Kinderen
In de tijd van de Bijbel vonden mensen 
het heel belangrijk om kinderen te 
krijgen. Want kinderen konden al 
jong meehelpen op het land en bij 
het huishouden. En ze konden later 
voor hun ouders zorgen. Toch telden 
kinderen niet echt mee, en ze mochten 
zelf weinig keuzes maken. In de tekst 
van vandaag zie je dat ook: de 
leerlingen vinden de kinderen 
niet belangrijk genoeg om bij 
Jezus te mogen komen.

Gods nieuwe wereld
Jezus vertelt de mensen vaak 
over Gods nieuwe wereld. In 
het Grieks staat er ‘het koninkrijk 
van God’ of ‘het koninkrijk van de 
hemel’. In de nieuwe wereld is God 
koning: alles is dan zoals hij het 
bedoeld heeft. God zal ervoor zorgen 
dat die nieuwe wereld er komt, maar 
we kunnen er nu ook al iets van zien. 
Bijvoorbeeld als we goed zijn voor 
elkaar, in vrede met elkaar leven en 
aandacht hebben voor mensen die 
niet belangrijk lijken.

11. OM OVER TE PRATEN

Bij de gespreksvragen staan 
verschillende soorten vragen: 
‘weetvragen’ en ‘denkvragen’. 
Antwoorden op de weetvragen kun je 
opzoeken, bijvoorbeeld in het verhaal. 
Maar over de denkvragen kun je met 
elkaar blijven nadenken. Daarom zijn er 
ook geen foute antwoorden!

4-8 jaar 
-  De vaders en moeders brengen hun 

kinderen bij Jezus. Weet jij waarom?
-  Jezus vindt kinderen heel belangrijk. 

Wat vind je daarvan? 
-  Voel jij je belangrijk in de kerk of bij 

de kinderdienst?
-  Wat doet Jezus als de kinderen bij 

hem komen? 

8-12 jaar 
-  Gods nieuwe 

wereld is juist voor 
kinderen. Waarom 
is dat zo, denk je?

-  Kinderen zijn een voorbeeld 
voor grote mensen, zegt Jezus. 
Waarom? Wat lukt jou beter dan een 
volwassene?

-  Wat kun jij in jouw omgeving doen 
om de wereld al een beetje op Gods 
nieuwe wereld te laten lijken?

Tip 
Wil je meer weten 

over zegenen? Kijk 
dan bij zondag 40 
‘Jakob en Esau’.
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12. OM TE DOEN

4-8 jaar 
Dicht bij Jezus
De leerlingen willen de kinderen tegenhouden. Jezus wil juist dat de 
kinderen bij hem komen, zodat hij een arm om ze heen kan slaan, en 
ze kan zegenen. 
Deze knutsel laat de kinderen zien dat Jezus graag bij hen wil zijn.

Wat heb je nodig?
Per kind:
- het werkblad
-  een prikpen en een schaar

En verder:
-  kleurpotloden en stiften
- lijm

Aan de slag:
- Elk kind krijgt het werkblad.
-  De kinderen mogen alle grote mensen inkleuren.  

Ze doen hetzelfde met het kind op de strook papier.
-  Laat de kinderen de twee verticale lijntjes op het werkblad  

openen met een prikpen.
-  Laat de kinderen de strook papier uitknippen. Daarna trekken  

ze de strook door de twee openingen op de grote plaat.
-  Als ze nu voorzichtig aan de achterkant aan de strook trekken,  

wat gebeurt er dan?

4-8 jaar 
De weg vinden naar Jezus
Vaders en moeders willen graag hun kinderen bij Jezus brengen, zodat 
Jezus hen kan zegenen. Maar de leerlingen proberen hen tegen te houden. 
Ze vinden kinderen niet belangrijk. Help de kinderen om toch de weg naar 
Jezus te vinden. 

Wat heb je nodig?
Per kind:
- het werkblad

En verder:
- kleurpotloden

Aan de slag:
- Geef elk kind het werkblad.
-  Laat de kinderen de juiste pijlen  

inkleuren die de weg wijzen naar  
Jezus.

Tip
Laat ze eerst goed 

naar de pijlen kijken 
voordat ze gaan 

kleuren.
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8-12 jaar 
Gekleurde melk
Jezus zegt tegen zijn leerlingen: ‘Jullie kunnen veel leren van kinderen! 
Gods nieuwe wereld is er juist voor hen.’ In het volgende proefje stelt de 
melk Gods nieuwe wereld voor en de kleurstoffen zijn de kinderen. Zij 
geven kleur aan Gods nieuwe wereld!

Wat heb je nodig?
- een ovenschaal
- volle melk
-  een paar kleuren voedselkleurstof  

(te koop bij een grotere supermarkt)
- afwasmiddel
- een wattenstaafje

Aan de slag:
-  Vul de bodem van de ovenschaal met volle melk. Doe één druppel van elke 

kleurstof in het midden van de schaal in de melk. 
-  Doe een klein beetje afwasmiddel aan het eind van het wattenstaafje.
-  Doop het wattenstaafje tien tot vijftien seconden in het midden van de 

kleurstof. Wat gebeurt er?
-  Doe opnieuw een druppel afwasmiddel op een wattenstaafje en houd het 

staafje nu op verschillende plekken in de melk. Wat gebeurt er nu?

Uitleg:
Het geheim van de bewegende kleuren is de druppel afwasmiddel. Melk bestaat 
uit water en vet. Dit water met vet reageert als je afwasmiddel toevoegt aan 
de melk. De melk gaat bewegen. Dit zie je goed door de kleurstof. Er ontstaan 
allerlei gekleurde vormen in de melk.

je hebt nodig:* een ovenschaal  * volle melk  * afwasmiddel  * een wattenstaafje
* een paar kleuren voedselkleurstof (te koop bij een grotere supermarkt)Vul de bodem van de ovenschaal met vollemelk en doe één druppel van elke kleurstofin het midden van de schaal.

1

Doe een klein beetje afwasmiddel aanhet eind van het wattenstaafje.

2

Doop het wattenstaafje tien tot vijftienseconden in het midden van de kleurstof.

3

Doe opnieuw een druppel afwasmiddel opeen wattenstaafje en houd het staafje nuop verschillende plekken in de melk.

4

Wat
gebeurt
er nu?

Wat
gebeurt

er?

8-12 jaar 
Zoek het woord
De kinderen maken de puzzel, 
en met de overgebleven letters ontdekken 
ze een woord dat heel belangrijk is in het 
bijbelgedeelte van vandaag.

Wat heb je nodig?
Per kind:
- het werkblad
- een pen

Aan de slag:
-  Op het werkblad staan acht rijen met  

25 letters.
-  In iedere rij ontbreekt een letter van het 

alfabet. 
-  Laat de kinderen de ontbrekende letter in 

het vierkantje erachter schrijven.
-  Door de overgebleven letters in de 

goede volgorde te zetten, ontdekken 
ze een woord dat belangrijk is in het 
bijbelgedeelte van vandaag.

Oplossing:
Kinderen

Tips
- In plaats van 

voedselkleurstof  
kun je ook inkt gebruiken.

- Heb je tijd over? 
• Pak een vel papier dat in de schaal past en leg het voorzichtig op het 

melkmengsel.
• Til het papier voorzichtig op een leg het op een krant om te drogen.

• Een afdruk van de melk is 
zichtbaar op het papier. Een 

kleurig melkschilderij 
is klaar!

Tip
Kijk voor nog 

meer ideeën in de 
Samenleesbijbel, 

bladzijde  
1630-1631.
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13. ZEGEN

In de Bijbel staat een zegen voor alle mensen. Dat is een 
wens die vaak aan het einde van de kerkdienst wordt 
uitgesproken. En die zegenwens zeggen wij hier ook 
tegen elkaar: 

COLOFON

Tekst: Nederlands Bijbelgenootschap

Bijbeltekst: Bijbel in Gewone Taal

Hervertelling bijbelverhaal: NBG/Corien Oranje

Illustratie: NBG/Liza-Beth Valkema

Puzzel 4-8 jaar: NBG/Bart den Heeten

Knutsel 4-8 jaar: NBG/Paul Oole

Strip: NBG/Bart den Heeten

Vormgeving: Frivista

DTP: Villa Grafica

‘De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie 
beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor 
jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en 

jullie vrede geven.’ 

Numeri 6:24-25

Tips
- Ga in een kring staan en 
houd elkaars handen vast.

- Laat drie kinderen elk een 
zin uitspreken, of spreek 

alles samen uit.



Jezus sloeg zijn armen om de kinderen heen.  
Hij legde zijn handen op hen en zegende hen.

MARCUS 10:16
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Luister goed naar mijn woorden:  
Je moet openstaan voor Gods nieuwe wereld.  
Net zoals een kind dat doet. Anders kun je er  

niet binnenkomen. 

MARCUS 10:15
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je hebt nodig:
* een ovenschaal  * volle melk  * afwasmiddel  * een wattenstaafje

* een paar kleuren voedselkleurstof (te koop bij een grotere supermarkt)

Vul de bodem van de ovenschaal met volle
melk en doe één druppel van elke kleurstof

in het midden van de schaal.

1
Doe een klein beetje afwasmiddel aan

het eind van het wattenstaafje.

2
Doop het wattenstaafje tien tot vijftien
seconden in het midden van de kleurstof.

3
Doe opnieuw een druppel afwasmiddel op
een wattenstaafje en houd het staafje nu

op verschillende plekken in de melk.

4

Wat
gebeurt
er nu?

Wat
gebeurt

er?

KINDEREN

In de tijd van de Bijbel vonden mensen het heel belangrijk 
om kinderen te krijgen. Want kinderen konden al jong 
meehelpen op het land en bij het huishouden. En ze 
konden later voor hun ouders zorgen. Toch telden 
kinderen niet echt mee, en ze mochten zelf weinig 
keuzes maken. In de tekst van vandaag zie je dat ook: de 
leerlingen vinden de kinderen niet belangrijk genoeg om 
bij Jezus te mogen komen.

Luister goed naar mijn woorden: Je moet openstaan voor Gods 
nieuwe wereld. Net zoals een kind dat doet. Anders kun je er 

niet binnenkomen.

Marcus 10:15

GEKLEURDE MELK

Jezus zegt tegen zijn 
leerlingen: ‘Jullie kunnen veel leren 
van kinderen! Gods nieuwe wereld 
is er juist voor hen.’ In het volgende 
proefje stelt de melk Gods nieuwe 
wereld voor en de kleurstoffen zijn 
kinderen. Jij geeft kleur aan Gods 
nieuwe wereld!
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ZOEK HET WOORD

Maak de puzzel en ontdek met de overgebleven letters een woord dat heel belangrijk  
is in het bijbelgedeelte van vandaag.

-  Je ziet hier acht rijen met 25 letters. In iedere rij ontbreekt een letter van het alfabet. 
- Schrijf de ontbrekende letter in het vierkantje erachter.
- Zet de letters uit de vierkantjes in de juiste volgorde.

GODS NIEUWE WERELD

Jezus vertelt de mensen vaak over Gods 
nieuwe wereld. In het Grieks staat er ‘het koninkrijk van 
God’ of ‘het koninkrijk van de hemel’. In de nieuwe wereld 
is God koning: alles is dan zoals hij het bedoeld heeft. 
God zal ervoor zorgen dat die nieuwe wereld er komt, 
maar we kunnen er nu ook al iets van zien. Bijvoorbeeld 
als we goed zijn voor elkaar, in vrede met elkaar leven en 
aandacht hebben voor mensen die niet belangrijk lijken.
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