
24 Oktober 
 
Skrifgedeelte: Markus 10:13-25 
Fokusgedeelte: Markus 10:14, 24 
 

Leer by ’n kind hoe om die koninkryk te lééf! 
 
Ons luister dikwels baie vinnig na Jesus se reaksie teenoor hierdie kindertjies, maar dink 
só lank oor hoe Jesus hierdie jongman aanspreek oor hoe hy die ewige lewe kan verkry. 
Net so maklik vergeet ons van die klein kindertjies in ons gemeente en fokus op die 
manne en vroue wat die bediening doen. Ons luister baie min na die klein kindertjies in die 
gemeente, terwyl ons volle aandag opgeneem word wanneer die predikant, ouderling, 
diaken of beswaarde lidmaat praat. 
 
Tog is dit nie wat Jesus gedoen het nie! In hierdie besonderse stuk in ons Here se Woord 
hoor ons hoe Jesus Christus verby die volwassenes kyk en die kindertjies seën en dan 
hoe Hy, deur middel van hierdie kindertjies, ’n besonderse les leer vir die volwassenes wat 
daar staan: die koninkryk van God kan net ontvang word wanneer jy dit soos ’n kindjie 
ontvang. 
 
Ons hoor dikwels dat ons as die kerk van die Here die koninkryk van God in hierdie wêreld 
moet indra. Tog sukkel ons só baie daarmee en weet ons nie hoe om dit te doen nie. 
Christus leer ons hier dat die koninkryk van God juis vir mense soos hulle bedoel is. En 
dan, wanneer die dissipels verbaas is oor hoe moeilik dit is om in die koninkryk van God in 
te gaan (vs 11, 12), noem Hy hulle juis “kinders”! 
 
God, in sy groot genade, gebruik kindertjies om ons te leer hóé om sy koninkryk werklik te 
lééf, en daarom moet ons, as kerk van die Here, kindertjies deel van ons bediening maak. 
Ons moet stil word en kyk hoe ’n kindjie, byvoorbeeld, op ’n eenvoudige manier van 
homself sal weggee vir iemand wat minder as hy of sy het. Eers dan kan ons iets van die 
koninkryk van God begin verstaan en leef ... 
 
Sing: Skrifberyming 16-1:1, 2, 6, 7 
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