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Aansteken van de kaarsen

Welkom en Mededelingen

Zingen “Vrede voor jou, hierheen gekomen”
uit: Nr. 15 Geroepen om te zingen, melodie 865 “Komt nu met zang…

Bemoediging en Groet
Hier en nu mogen wij ons
in Gods scheppende aanwezigheid weten.
Hij kijkt naar ons met liefde
en schenkt ons leven,
ogenblik na ogenblik.
Hier. Nu.
Zo mag het zijn.
Zingen 218 (alle 5) Dank U voor deze nieuwe morgen
Inleiding en Gebed
Goedemorgen broeders en zusters, vrienden, belangstellenden, familie en vrienden.
Vandaag is een bijzondere dienst, eentje waar we naar uit hebben gekeken. Het is
kinderdankzegging. Deze stond al enige tijd op de planning, zo lang zelfs dat we
vandaag twee broertjes mogen verwelkomen, want naast Mees hebben we nu ook
zijn jongere broertje Tijs. Ook verwelkomen we Fien, Guus en Sara. Een mooie
groep, we zijn blij dat jullie er zijn.
Binnen de Doopsgezinde Gemeente is er geen kinderdoop. We geloven dat mensen
zelf moeten kunnen kiezen wat zij geloven, wanneer zij klaar zijn voor zo’n besluit.
Maar dit betekent zeer zeker niet dat kinderen geen plek hebben in onze kerk, ons
denken of onze gemeenschap. Daarom is dit een kinderdankzegging, het is
geweldig om deze jongste groep te ontmoeten en dat vieren we samen.
Graag begin ik deze ochtend met een gebed.
Goede God,
We zijn samengekomen, als Gemeente, om deze zondagochtend samen te beleven.
We komen samen in de warmte van liefde. Geef ons de kracht en de zachtheid om
zorgzame mensen te zijn.
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We zijn hier samen om het nieuwe leven te vieren. Wij bidden dat deze kinderen zich
welkom weten, onvoorwaardelijk. Wij bidden dat wij klaar mogen staan, voor hen en
hun ouders. Wij bidden dat wij dit niet enkel voor hen kunnen doen, maar ook voor
elkaar, elke dag en met elke keuze.
Wij bidden dat wij voor elkaar mogen zorgen, betrokken mogen zijn, onze prioriteit
leggen bij elkaar. Maar ook dat wij mogen handelen in liefde voor de grote wereld
buiten onze gemeente op deze zondagochtend. In onze buurt, in onze plaats, in ons
land, in onze wereld. Verbonden met mensenlevens dicht bij en ver weg. Dat wij
naar elkaar mogen kijken met liefde. Liefde van God voor Zijn mensen. Liefde van
Jezus in ons midden. En liefde die als onze beweegreden in ons doen en laten
doorklinkt: liefde die onze daden stuurt, zodat wij altijd handelen vanuit liefde. Amen
Bijbellezing: Marcus 9:33-37 wat is klein en wat groot?
Zingen 782:1,2 Het Koninkrijk is voor een kind
Overdenking / toespraak
Lieve gemeente! – En vandaag in het bijzonder ouders en grootouders van Fien, Mees,
Guus, Sara en Tijs!
I.
Af en toe zie je in het openbaar, dat politici of beroemde persoonlijkheden – een
koning of een president bijvoorbeeld - een boeket bloemen krijgen aangeboden door
een klein meisje met schattig jurkje.
En dan gebeurt het dat dat kind op de arm wordt genomen en over de bol wordt
geaaid. - En als die beelden daarvan op journaal en in de krant komen, dan scoort dat.
Charme-offensief noemen ze dat. En die beroemdheid heeft weer iets gedaan aan zijn
imago en populariteit in de bevolking. De fans en de kiezers zien het vertederd en
ontroerd.
Kindvriendelijkheid wordt ingezet als effectieve show, als middel om de publieke
opinie mee te krijgen. Dubieus is dat. – Ik krijg daar de kriebels van en word er een
beetje misselijk en bozig van. U misschien ook.
Bij Jezus gaat het omgekeerd: de kinderen zijn er niet om zijn eigen imago te verbeteren. Maar Jezus is er om hún imago te verbeteren - bij zijn volgelingen en
misschien ook bij ons. Want Jezus heeft er veel werk van gemaakt, om allerlei mensen
in de samenleving die onderschat, ondergewaardeerd, gediscrimineerd of geminacht
worden, bijzondere aandacht en respect te geven en anderen ook daartoe te bewegen.
Ja, Jezus ziet kleine mensen als voorbeelden voor grote mensen.
II.
Zoals in het verhaal dat we net hoorden. Jezus en zijn leerlingen komen thuis in
Kafarnaüm, vissersdorp aan het meer van Gennesaret. En in huis vraagt Jezus hen:
“Waarover hebben jullie onderweg met elkaar gepraat? Waar ging het over?”
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Er valt een pijnlijke stilte.
Waarom durven de leerlingen niet goed te vertellen waar hun gesprek over ging?
Generen ze zich? Voelen ze zich betrapt? Schamen ze zich dat ze zo kinderachtig
geweest zijn…en dat ze een standje daarvoor verwachten?
Ach, misschien weet Jezus het allang waar ze over gepraat hebben, omdat hij stil
geluisterd heeft naar hun gesprek en daarover nagedacht heeft. - Of misschien hebben
ze het uiteindelijk gewoon toe-gegeven met het schaamrood op hun kaken: “Ach het
was niks! We hebben alleen met elkaar gediscussieerd wie van ons de grootste, nou
ja…de belangrijkste is.”
Is dat nou kinderachtig of is dat juist typisch “grote-mensen-gedrag”?
Jezus gaat zitten – zoals een rabbijn dat in die tijd deed - voor een wijze levensles aan
zijn leerlingen: “Wie de belangrijkste wil zijn, moet zichzelf op de laatste plaats zetten
en alle anderen dienen.”
Hè, hoe moeten we dat begrijpen…”belangrijk zijn door onszelf op de laatste plaats te
zetten en anderen te dienen”? Maar dat is de wereld op zijn kop…Zo kun je toch nooit
aanzien krijgen. Zo word je toch niet groot en belangrijk!
En bovendien jezelf helemaal wegcijferen is toch ook niet goed.
En dan volgt een stuk aanschouwelijk onderwijs. Jezus laat zijn volgelingen met
eigen ogen zien, wat hij bedoelt.
Jezus zet een kind in hun midden - hij zet het kind zichtbaar centraal als voorbeeld
tussen al die volwassen mensen. Hij slaat zijn armen om het kind heen en zegt tegen
zijn volgelingen: “Als je bij mij wil horen, heb dan aandacht voor mensen die niet zo
serieus genomen en niet zo belangrijk worden gevonden – zoals zo’n kind.
Want wat je voor de kleinste mensen doet, dat doe je juist voor mij. Én niet alleen voor
mij, maar ook voor God, die mij gezonden heeft.”
Dus niet de helden of de groten der aarde, niet de idolen stelt Jezus centraal, maar
een kind. Met een kind wil Jezus zich identificeren.
Dat zet ons aan het denken. Dat daagt ons uit om te leren om te denken: Een kind
ontvangen betekent leren om ontvankelijk te zijn - zegt Jezus.
III.
En waarom zou het Koninkrijk van God nou uitgerekend voor kinderen zo toegankelijk
zijn? zoals Jezus zegt.
Komt het omdat kinderen zo zuiver en onschuldig zijn? – Ik denk dat Jezus zo
realistisch was om dat niet te denken.
Natuurlijk zijn kinderen ook niet altijd braaf en volgzaam. Natuurlijk zijn kinderen niet
alleen maar schattig en lief. Ze kunnen soms heel vermoeiend of enorm vervelend zijn.
Ze zijn toch ook mensen.
Maar Jezus gaat het er niet om of kinderen steeds doen wat wij grote mensen graag
willen zien en horen. Hij kijkt niet naar wat ze presteren en allemaal al kunnen en hoe
knap ze zijn.
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Maar wat maakt kinderen dán tot een voorbeeld voor volwassenen?
Wat kinderen op ons volwassenen vóór hebben, is dat ze kinderlijk kunnen vertrouwen en dat ze op een natuurlijke wijze ontvangen. De psychologen hebben het over
het oer-vertrouwen dat een kind ontwikkelt door zijn moeder en vader en later ook
door andere mensen.
Wee de mensen die kinderlijk vertrouwen beschadigen of misbruiken!
Kinderen zijn sterk in openheid en nieuwsgierigheid. Ze zijn nog niet zo vastgelegd
en vastgeroest. Ze zijn spontaan en open voor de fantasie en de wereld van het
onzichtbare. Ze zijn daarin niet zo beperkt en zo absoluut in hun opvattingen als wij
volwassenen. Kinderen doen niet zo ingewikkeld als het om geloof en God gaat.
Daarom: wat fijn dat er kinderen zijn in de wereld, die ons daaraan herinneren.
Een kind is gevoelig voor aandacht en liefde: en de ene keer is dat de warme melk
van moeder, de andere keer een schone luier, en vaak ook een liefdevolle aanraking,
een aai over de bol, een omarming of een bekende stem die je geruststelt als je bang
bent of verdrietig.
Vandaag willen we voor kinderen in ons midden danken en hen zegenen. Ze zijn
nog klein en helemaal aangewezen op hun ouders en op anderen.
Ik herinner me vandaag ook de kinderdankzegging voor onze eigen kinderen en de
zegen die we voor hen vroegen – te midden van de gemeente. Het is jaren terug.
Toen waren ze nog heel schattig en zo klein. Schattig en klein zijn ze inmiddels al jaren
niet meer. - Mooi zijn ze nog steeds, onze kinderen. - En we zijn nog steeds dankbaar
voor hen, houden van hen en leren van hen.
IV.
Straks voordat we voor jullie kinderen danken en hen zegenen, luisteren we naar een
tweede verhaal - ietsje verderop in hetzelfde evangelie van Marcus.
Ook in dat verhaal komt naar voren, dat Jezus een bijzonder hart heeft voor kinderen.
Zijn volgelingen willen mensen tegenhouden die met hun kinderen bij Jezus willen
komen. - Wie deze mensen zijn, wordt niet precies gezegd: het kunnen moeders of
vaders, opa’s of oma’s of verzorgers zijn met kleine en grotere kinderen op de arm of
aan de hand.
Ik stel me voor dat het mensen zijn die echt het beste voor hun kinderen willen. Zo
komen ze bij Jezus aan. - Heel dichtbij komen ze in de hoop, dat Hij hun kinderen
aanraakt en zegent. (Zegenen is “een heel goed woord zeggen voor iemand”).
Maar de leerlingen foeteren ze uiten willen hen wegsturen. - Waarom eigenlijk?
Denken ze: “Kinderen zijn lastig en storen de aandacht. Het moet geen rommeltje
worden. Dit is voor serieuze volwassenen die willen luisteren!”?
Ze voelen zich als een soort veiligheidsdienst die Jezus in bescherming moeten nemen
– voor opdringerige, vermoeiende mensen en kinderen. Ze bedoelen het goed.
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Tóch wordt Jezus ontzettend kwaad op zijn volgelingen. Zij reactie is fel en heftig. We
stellen ons Jezus vaak heel vriendelijk, lief en alles begrijpend voor. Maar hier ergert
Jezus zich ontzetten aan zijn vrienden en leerlingen. Dit is verrassend en onverwacht.
“Laat de kinderen toch tot mij komen, verhindert ze niet; want voor hén is het Koninkrijk
van God.” zegt Jezus.
De kring en de kerk om Jezus heen mag niet verworden tot een “keurig en gesloten
gezelschap” dat niet gestoord wil worden.
Vandaar dat Jezus met nadruk en met open armen zegt: “Laat de kinderen bij me
komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God – de nieuwe wereld van God –
is juist voor hen die zijn zoals zij.”
Amen.
Muziek
Nick & Simon “Welkom” (opname)
met foto’s van de kinderen
Ouders halen hun kinderen op voor de kinderdankzegging en zegen
DANK EN ZEGEN voor de kinderen
a) inleiding en lezing van Marcus 10:13-16
Jezus houdt van kinderen. En niet alleen dat.
Jezus ziet kleine mensen als voorbeeld voor de grote mensen,
voor mensen die graag belangrijk willen zijn.
Jezus zegent de kinderen die bij hem gebracht worden.
Hij doopt ze niet, maar hij zegent hen. Dat is iets anders!
Daarom doen wij doopsgezinden dat ook:
wij dopen kinderen niet, wij zegenen hen en danken voor hen.
Later als ze ouder zijn, kunnen ze zelf de keuze maken of ze zich willen laten dopen,
als teken dat ze in God geloven en bij onze of een andere geloofsgemeenschap willen
horen of niet.
We luisteren nu, hoe Jezus de kinderen aandacht gaf en hen zegende:
Marcus 10:13-16
b) inleiding en dankgebed
Blij zijn wij met jullie kinderen, blij dat jullie Fien, Mees, Guus, Sara en Tijs
hebben meegenomen zoals jullie dat ook toen met Fenne, Jur, Daan en Saar
hebben gedaan.
Als gemeente willen we samen met jullie als ouders,
met jullie als grootouders en familie voor hen danken. Laten we bidden:
God, bron van liefde en van leven!
Wij willen u nu danken - voor deze kinderen – en alle kinderen:
wees bij hen als ze opgroeien – dat we van hen genieten en ze eren.
Wees bij hun ouders en hun families
en bij allen die zij in zijn leven zullen ontmoeten.
Geef hen wijsheid en geduld en veel liefde.
En schenk dat wij als gemeente meeleven met hen
en dat we met hen delen wat we hebben aan hoop, geloof en liefde. Amen.
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c) zegen voor elk kind

Ouders en kinderen komen naar voren

Ik wil jullie nu als gezinnen vragen om hier voren te komen staan
voor de zegen voor Fien, Mees, Guus, Sara en Tijs.
Fien,

Mees,

Guus,

Sara,

Tijs

God, de Eeuwige zij vóór je,
om je de weg te wijzen;
de Eeuwige zij naast je,
om je mensen te geven die je vasthouden in liefde;
de Eeuwige zij onder je,
om je te dragen in tijden van moedeloosheid;
de Eeuwige zij in je,
om je te vullen met vrede en kracht;
de Eeuwige zij over en achter je,
om je te zegenen.
Amen.
d) Vraag aan de gemeente
Zusters en broeders, vrienden en leden
van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer,
aan ons allen de vraag vandaag
“Zijn we bereid om open te staan en er te zijn
voor deze kinderen en hun ouders als zij ons nodig hebben?
Gemeente, wat is hierop ons antwoord? …..
e) Zingen “Vrede wens ik je toe”
Woord aan de ouders
Open Ruimte
Collecten
Gebed en Onze Vader
Lieve God, we noemen U onze Vader, onze Moeder,
omdat U liefde bent en wij in die liefde mogen samenkomen hier.
Wij danken vandaag in het bijzonder voor deze kinderen in ons midden,
en hun ouders, omdat we samen op pad gaan in dit leven.
We danken voor kinderen, want niemand kan ons aan het denken zetten zoals zij,
met hun vragen, hun manier van de wereld zien, hun openheid en leergierigheid.
Zij halen het beste in ons naar boven:
zorgzaamheid, vertedering en de wens om de wereld mooier te maken voor hen.
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Wij bidden dat wij mensen mogen zijn die een gemeenschap vormen, die van elkaar
kunnen leren en samen op de weg van vrede gaan. Dat wij elkaar helpen en dienen,
dat wij onze keuzes maken om elkaar te ondersteunen, niet voor eigen gewin.
Dat we zo zien wat echt belangrijk is.
We danken voor alle kinderen die geboren worden met hun eigen mogelijkheden en
beperkingen, dat zij zich mogen ontplooien tot precies wie zij zijn.
We bidden voor iedereen die ongewenst kinderloos is en voor ouders die op welke
manier dan ook een kind verloren hebben
We bidden voor kinderen die opgroeien in moeilijke omstandigheden, dichtbij en ver
van ons vandaan: kinderen zonder thuis, kinderen in oorlogsgebieden, kinderen die
niet de liefde krijgen die zij verdienen, kinderen die opgroeien met pijn en verdriet.
Wij bidden voor elkaar.
En in stilte bidden wij voor alle zaken die persoonlijk zijn, waar geen woorden voor
zijn.
…stilte…
Samen bidden wij nu het Onze Vader.
Onze Vader in de hemel…
Zingen 704 (alle 3) Dank, dank nu allen God
Zegen
Elkaar tot zegen zijn in wat we zeggen en in wat we doen.
Gods liefde en wijsheid doorgeven in de wereld ook in de komende week.
Dat is wat zegenen en elkaar tot zegen zijn betekent.
Laten we daarom aan het einde van deze dienst weer samen de oude bijbelse zegen
uitspreken - voor elkaar en voor de wereld waarin we leven - en vandaag ook in het
bijzonder voor de ouders en hun kinderen en families in ons midden.
De Eeuwige zegent je en behoedt je!
De Eeuwige doet zijn aangezicht over je lichten
en is je genadig!
De Eeuwige verheft zijn aangezicht over je
en geeft je vrede!
Zingen uit Zingenderwijs nr. 57 “Gezegend gaan we nu van hier…Amen”
= melodie van 273 “Loof God die zegent al wat leeft”

Doven van de kaarsen

