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Hallo allemaal, 

In het verhaal op deze derde Adventszondag maken we even een sprong in de tijd; wanneer Jezus al 

is geboren en dertig jaar oud is. Hij vertelt de leerlingen dat het belangrijk is om aandacht te hebben 

voor iedereen. Niet alleen voor de belangrijke mensen, maar ook juist diegenen die niet zo opvallen. 

Want wat je voor die mensen doet, dat doe je voor Jezus zelf!   

 

Wie is de belangrijkste?  

 Marcus 9:33-37 

 

 

 

 

 

 



  

Wie is de belangrijkste? 

Bij Marcus 9:33-37 

Jezus en zijn vrienden maken een wandeling. Een lange wandeling. 

Dat doen ze vaak. Tijdens het wandelen vertelt Jezus dan van alles 

aan zijn vrienden. Hij lijkt wel een meester die les geeft aan een 

klas met kinderen. Maar wat Jezus nu vertelt… ‘Over een poosje 

zal ik gevangengenomen worden,’ zegt Hij. ‘De mensen zullen me 

doden. Maar drie dagen later sta Ik weer op uit de dood.’ Jezus’ 

vrienden kijken elkaar aan. Horen ze het goed? Denkt Jezus echt dat de mensen Hem gevangen gaan 

nemen? Dat het verkeerd gaat aflopen? Dat kan niet, hoor. Daar willen ze niet over praten. Ze willen 

er niet eens over nadenken, over zulke erge dingen. Ze denken liever aan iets anders. Bijvoorbeeld 

aan eh… wie van hen het belangrijkste is! Want dat is goed om te weten, voor als Jezus koning wordt. 

Dat je dan weet wie het belangrijkste is, en wie Jezus mag helpen met regeren. 

‘Ik ben Jezus’ beste vriend,’ zegt Johannes. ‘Dus ik ben het belangrijkste.’ ‘Maar ik durf altijd alles,’ 

zegt Petrus. ‘Ik ben voor niemand bang. Ik was niet eens bang met die erge storm, toen de boot bijna 

ging zinken. Ik denk dat Jezus mij belangrijker vindt dan jou, Johannes.’ ‘Pff,’ zegt Judas. ‘Maar ik ben 

nog veel belangrijker. Ik zorg ervoor dat we genoeg geld hebben om eten te kopen.’ ‘Maar ik ben de 

allerbelangrijkste,’ zegt Tomas. ‘Want ik denk altijd goed na.’ Jezus’ vrienden krijgen er bijna ruzie 

over. Wie is er nou het belangrijkste?  

‘Hé, jongens,’ zegt Jezus, als ze thuis zijn. ‘Waar hadden jullie het nou over, zonet? Ik hoorde jullie zo 

druk praten met elkaar.’ Petrus en Johannes kijken elkaar aan. Maar ze zeggen niets. En Judas en 

Tomas zeggen ook niks. Ze voelen zich ineens een beetje dom dat ze er ruzie over gemaakt hebben.  

‘Kom eens allemaal bij Me,’ zegt Jezus, en Hij gaat midden op de markt op een steen zitten. ‘Ik wil 

jullie wat vertellen. Iets wat je moet weten als je mijn leerling bent. Wil je de belangrijkste zijn? Dan 

moet je beginnen met je zelf níet belangrijk vinden. Je moet andere mensen juist belangrijk vinden. 

Je moet andere mensen helpen. Iedereen.’ Het is druk op de markt. Er komt een moeder langs met 

een klein meisje. Een peutertje dat nog maar net kan lopen. Ze loopt recht op Jezus af, haar armpjes 

wijd. Ze valt bijna, maar ze grijpt zich nog nét op tijd vast aan Jezus' been. Petrus zucht. O nee, denkt 

hij. Daar komt weer zo’n lastig kind. Hij wil het meisje al aan de kant duwen. Want kinderen zijn best 

wel lief, hoor. Maar ze zijn niet belangrijk. Ze tellen niet echt mee. Dat weet iedereen. Zo’n kind moet 

niet storen als Jezus net wat wil uitleggen.  

Maar Jezus tilt het meisje op zijn knie en slaat een arm om haar heen. Het meisje kijkt naar Jezus’ 

baard, en ze trekt eraan. En Jezus lacht. ‘Als je bij Mij hoort,’ zegt Hij tegen zijn vrienden, ‘dan moet 

je aandacht hebben voor mensen die niet meetellen. Voor kinderen bijvoorbeeld. Als je zo’n kleintje 

helpt, dan help je Mij. Als je iets aardigs doet voor een kind, dan is het alsof je dat voor Mij doet. Als 

je een zwerver te eten geeft, dan is het alsof je Míj te eten geeft. En je doet het niet alleen voor Mij, 

maar je doet het ook voor God, mijn Vader.’ Het kleine meisje laat zich van Jezus’ knie afzakken en 

rent terug naar haar moeder, die op een afstandje staat. Petrus kijkt haar na. Dus kinderen zijn 

belangrijk, zegt Jezus. Kinderen tellen ook mee. En als je zo’n kindje helpt, help je eigenlijk Jezus zelf. 

Dat is iets om over na te denken… 

 

 

 



Advent-project ‘tel je mee?’ 

Heb je de Adventsposter? Dan mag je vandaag het 3e luikje van de adventsposter openmaken en kun 

je luisteren naar het advent-projectlied:  

Tel jij mee? - KND Ontmoetingskerk Dordrecht - YouTube 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6vZmES-NZsQ


 

 

 

 

  

 

 

      

  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KINDEREN (1) 

In vers 37 zegt Jezus: ‘Als je bij Mij hoort, dan moet je juist 

voor de minst belangrijke mensen aandacht hebben. Zoals 

voor zo’n kind.’ Vond Jezus kinderen dan onbelangrijk? Nee, 

juist helemaal niet. Hij noemt kinderen als voorbeeld voor ‘de 

minst belangrijke mensen’ omdat in die tijd kinderen 

nauwelijks meetelden. Ze moesten precies doen wat 

volwassenen zeiden, en hadden zelf niets in te brengen. Maar 

Jezus zegt dat de leerlingen juist aandacht moeten hebben 

voor mensen die niet opvallen en als onbelangrijk worden 

gezien, zoals kinderen. Want wat je voor hen doet, doe je 

voor Jezus zelf. 

KINDEREN (2)  

In Marcus 10:13-16 gaat het ook over kinderen. De mensen brengen hun 

kinderen bij Jezus, om ze door Hem te laten zegenen. Maar de leerlingen 

houden hen tegen. Jezus wordt kwaad op zijn leerlingen en zegt: ‘Laat 

die kinderen bij Me komen. Houd ze niet tegen. Want Gods nieuwe 

wereld is er juist voor hen.’ 

https://www.youtube.com/watch?v=0YLKVE2AMrM
https://www.youtube.com/watch?v=0YLKVE2AMrM


 

 

 

 

 

 

JEZUS DIENT  

Jezus zegt dat je andere mensen juist moet dienen als je de belangrijkste wilt 

zijn. Wat zegt Jezus nog meer over zichzelf en dienen?  

Vind het juiste vakje op deze pagina terug op de volgende pagina.  

Vul de letter die hoort bij het vakje in onder de plaatjes. Zo ontstaat een zin die Jezus over zichzelf 

zegt. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

Tot je dienst!  

Jezus zegt dat het beter is om andere mensen te dienen in plaats 

van zelf de belangrijkste te willen zijn. Maak een draaicirkel 

waarmee je langs verschillende mensen draaien waar je iets voor 

wilt doen. 

Wat heb je nodig?  

- het werkblad op stevig papier of karton  

- een splitpen  

- kleurpotloden en viltstiften  

- schaar 

- prikpen  

Aan de slag:  

- Knip de beide cirkels van het werkblad uit.  

- Knip de kleine cirkel uit de grote cirkel waar de tekst omheen staat. 

- Maak met een prikpen voorzichtig een gaatje in de stip in het midden van beide cirkels. 

- Leg de cirkel met de tekst boven op de andere cirkel en duwen de splitpen door de gaatjes.  

- Vouw de splitpen aan de achterkant open.  

- Teken in de cirkeltjes wie je de komende tijd extra zouden kunnen dienen: gezinsleden,    

   familieleden, vriendjes, buren, juffen of meesters. En waarom wil je juist voor hen iets doen? 

 

Oplossing puzzel: Ik ben niet gekomen om over mensen te heersen, ik ben er juist om mensen te dienen 



Bronvermelding: Bijbelbasics 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grote God,  

We vergelijken onszelf vaak met anderen.  

We willen de belangrijkste zijn, en op de eerste plaats komen.  

Maar Jezus zegt dat het beter is om te dienen.  

Dát telt! Maak ons belangrijk voor onbelangrijke mensen,  

zodat we U en anderen kunnen dienen met liefde, zorg en aandacht.  

Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende week: Gods dienaar die door niemand werd gezien. 


