
Zondag 3 oktober 2021 

27e Zondag door het jaar 

 

… als een kind geloven in het Koninkrijk van God 

Vandaag staan er twee verhalen in één lezing uit het Evangelie.  

Het eerste gaat het over het huwelijk. 

Als een man en een vrouw gaan trouwen, beloven ze om voor altijd samen te blijven. 

Als alles goed gaat, is het gemakkelijk om je aan die belofte te houden. 

Maar als het in je leven tegenzit, als er vaak ruzie is, als er geen aandacht is voor elkaar …  

is het een stukje moeilijker om trouw te blijven aan wat je hebt beloofd. 

Wat is dan het beste: Blijven of weggaan? Die vraag hadden de mensen al in Jezus’ tijd. 

Het antwoord van Jezus lijkt heel streng, en is misschien wat lastig te begrijpen.  

Maar Jezus legt uit hoe God het heeft bedoeld vanaf dat Hij de mens geschapen heeft. 

In het tweede verhaal staat dat grote mensen moeten ‘zijn als kinderen’, als kinderen die  

onbevangen mogen geloven in en vertrouwen op Gods Liefde voor ieder mens. 
 

 

Is iedereen klaar voor het verhaal?  

Wie mag er een kaarsje aansteken? 



Allen:  In de naam van de Vader, en de Zoon en de heilige Geest. Amen 

Verteller: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. 

           Marcus 10, 2-16  

Op een dag kwamen de Farizeeën bij Jezus. Ze vroegen Hem: 

Farizeeën: "Mag een man van zijn vrouw scheiden en haar wegsturen? " 

Verteller: Ze vroegen dat om Hem op de proef te stellen.  

Hij gaf het antwoord door zelf te vragen: 

Jezus:  "Wat heeft Mozes jullie voorgeschreven? "  

Verteller:  Ze zeiden: 

Farizeeën:  "Mozes heeft toegestaan, een scheidingsbrief te schrijven  

en haar weg te sturen." 

Verteller: Maar Jezus antwoordde hun: 

Jezus:  "Omdat jullie een hart van steen hebben, heeft hij die regel  

voor jullie opgeschreven. Maar in het begin, bij de schepping,  

heeft God de mensen als man en vrouw gemaakt.  

Daarom verlaat een man zijn vader en moeder  

om zich te binden aan zijn vrouw. 

Deze twee zullen helemaal één worden.  

Ze zijn dus niet langer twee. Ze zijn helemaal één geworden.  

Daarom: wat God heeft verbonden, dat mag een mens niet scheiden."  

Verteller: Thuis begonnen de leerlingen er nog eens over te vragen.  

Hij zei tegen hen: 

Jezus:  "Wie zijn vrouw wegstuurt, en met een andere vrouw trouwt, 

die maakt zich schuldig aan echtbreuk. 

En wanneer de vrouw bij haar man weggaat, 

en met een ander trouwt, dan is dat ook echtbreuk." 

Verteller:  De mensen brachten kinderen bij Hem.  

Ze wilden dat Hij ze zou aanraken. 

Maar bars stuurden de leerlingen hen weg.  

Toen Jezus dat zag, zei Hij boos: 

Jezus:  "Laat die kinderen toch bij Mij komen, en houd ze niet tegen. 

Want voor iedereen die is als deze kinderen, is het Koninkrijk van God. 

Luister wat Ik jullie zeg:  

wie niet zoals een kind gelooft in het Koninkrijk van  

God, die zal er zeker niet binnengaan." 

Verteller:  Toen nam Hij hen in zijn armen,  

zegende hen en Hij legde hun de handen op. 

  Woord van de Heer.



 

https://www.youtube.com/watch?v=4tyYk3FSpj8 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3HoKD7UF8ks 

 
 

In gesprek  

De apostelen sturen de kinderen weg. Hoe laat Jezus zien dat Hij daar heel anders over 

denkt? En wat bedoelt Jezus toch als Hij zegt: ‘Gods Koninkrijk is voor kinderen’? 

Wat kunnen wij doen om onze wereld al een beetje te laten lijken op Gods Koninkrijk? 

 

Om te bidden 
Lieve Jezus, vandaag bidden we voor ons eigen gezin,  
dat wij trouw mogen zijn aan U en aan elkaar. 
Leer ons sorry zeggen als er iets misgaat. 
En Jezus, er zijn kinderen van wie ouders gescheiden zijn, 
kinderen van wie de papa of mama gestorven is, 
kinderen die leven in landen waar oorlog is, kinderen die 
niet naar school kunnen of niet genoeg te eten hebben. 
Zegen ons allemaal en maak ons sterk door uw liefde. 
 
 
 

Zing je mee?    
God houdt van ieder van ons,  

en vraagt ons elkaar lief te hebben zoals Hij. 

 Ik heb je lief met de liefde van de Heer 

Ik heb je lief met de Liefde van de Heer, ik heb je lief met de Liefde van de Heer. 

Want ik zie in jou de grootheid van Zijn Naam. Ik heb je lief met de Liefde van de Heer. 

 Laat de kind’ren tot Mij komen 

Laat de kind’ren tot Mij komen, alle alle kind’ren. 

Laat de kind’ren tot Mij komen, niemand mag ze hind’ren. 

Want de poorten van Mijn rijk staan voor kind’ren open,  

laat ze allen groot en klein bij Mij binnen lopen. 

Laat de mensen tot Mij komen over alle wegen. 

Laat de mensen tot Mij komen, houdt ze toch niet tegen! 

Want de poorten van Mijn rijk gaan ook voor hen open,  

als ze aan een kind gelijk bij Mij binnen lopen. 

Tip van de week 
Op de eerste zondag van oktober viert de Kerk de Wereldmissiedag voor de kinderen.   

Dit jaar is er aandacht voor kinderen die wonen in Guinee, een land in Afrika.  

Kijk maar eens op https://www.missiokids.nl/Wereldmissiedag.html  

Daar vind je foto’s, een filmpje en nog veel meer, zelfs een echte kinderkrant! 

https://www.youtube.com/watch?v=4tyYk3FSpj8
https://www.youtube.com/watch?v=3HoKD7UF8ks
https://www.missiokids.nl/Wereldmissiedag.html

