HET LEVEN VAN JEZUS LES 13  JEZUS ONDERWIJST DE GELIJKENIS
VAN DE ZAAIER
MATTHEÜS 13:1-23

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen Gods Woord horen, begrijpen en goede vruchten dragen.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:





Te beschrijven wat er gebeurt in de gelijkenis van de zaaier.
Te vertellen waarom Jezus deze gelijkenis onderwees.
Te verklaren wat het betekent om oren te hebben en niet te kunnen horen.
De gelijkenis van de zaaier uit te leggen.

“Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op
u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw
ziel.”

TOEPASSINGEN




Loof God als je ogen en oren hebt die Gods Woord kunnen zien en horen.
Onderzoek je vruchten om te zien of ze een juiste reactie naar Gods Woord kenmerken.
Vertel anderen over Gods goede nieuws.

VOLGENDE WEEK

JEZUS VOEDT DE MENIG TE
Lees Mattheüs 14:13-21
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Matt.11:28-29
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MEMORIEVERS

ACHTERGROND

In “de gelijkenis van de zaaier” (zo wordt ze zelf genoemd door Jezus in Mattheüs 13:18), beschrijft Jezus een
algemeen beeld uit het oude Palestina: een man die zaden verstrooide om gewassen te doen groeien. Het
succes van het gewas hing af van de grond waarop het viel. Zaad dat op een harde grond viel, werd al gauw
opgegeten door vogels (13:4). Het zaad dat op “steenachtige plaatsen” viel, ondiepe grond bovenop een rots,
groeide snel maar verwelkte door de zon. De wortels van de planten konden niet diep groeien omwille van de
harde rotsbodem onder de oppervlakte (13:5-6). Ander zaad viel op grond die geteisterd werd door dorens.
Toen de dorens ontsproten samen met het zaad, overweldigden de dorens de jonge planten en verstikten ze
(13:7). Het laatste zaad viel op de goede aarde en ontwikkelde een goede oogst met een vrucht gaande van
‘dertigvoudige’ tot een uitzonderlijke ‘honderdvoudige’ vrucht (13:8).
Jezus eindigde Zijn gelijkenissen zonder ze uit te leggen aan de menigte. Ondanks dat Jezus wist dat de meeste
aanwezigen niet zouden begrijpen wat Hij onderwees, daagde Hij de schare nog steeds uit om het te vatten. Hij
eindigde door te zeggen: “Wie oren heeft om te horen, laat hij horen!“ (13:9). Jezus verborg de waarheid niet
voor hen die het begrepen, maar wel voor hen die ‘verharde oren’ hadden in de plaats van ‘luisterende oren’.
Jezus geeft de reden voor Zijn onderwijs in gelijkenissen (Mattheüs 13:10-17)
Toen Jezus Zijn gelijkenis eindigde, waren de discipelen nieuwsgierig naar zowel Jezus’ methode als boodschap.
Ze vroegen Jezus waarom Hij tot het volk sprak in gelijkenissen (Matt.13:10) en wat de gelijkenis van de zaaier
betekende (Luk.8:9). Voordat Hij de gelijkenis ging uitleggen, verklaarde Hij eerst waarom Hij sprak in
gelijkenissen.
Jezus gaf de reden aan Zijn discipelen: “Omdat het u gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk der
hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven” (Matt.13:11). De uiteindelijke reden waarom Jezus
sprak in gelijkenissen, was omdat God soeverein is. Hij openbaart aan wie Hij wil. God koos aan wie Hij “de
geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen” zou onthullen. Deze “geheimenissen” waren verborgen
waarheden over het komen van de Zoon van God en de komst van Gods koninkrijk. Deze waarheden konden
niet begrepen worden vanuit het Oude Testament. In tegenstelling tot de populaire Joodse verwachtingen,
onderwees Jezus Zijn discipelen hoe Gods koninkrijk verder gezet zou worden en groeien zou onder hen die
reageerden op het Evangelie, totdat de Messias zou terugkeren om te oordelen.
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Jezus onderwijst de schare in gelijkenissen (Mattheüs 13:1-9)
Op dezelfde dag (Matt.13:1) waarop de Farizeeën Jezus beschuldigde van het zijn van satans dienaar en
waarop Jezus’ familie (die dacht dat Hij gek was) kwam om Jezus weg te nemen (Matt.12:46-47; Mark.3:20-21),
onderwees Jezus het volk aan de kust van Galilea. De schare was zo groot dat Jezus onderwees terwijl Hij in een
boot zat (13:2). Terwijl Hij het volk onderwees, “sprak (Hij) tot hen veel dingen door gelijkenissen” (13:3).
Gelijkenissen zijn uitgebreide beeldspraken waarin alledaagse dingen en activiteiten gebruikt worden om
geestelijke waarheden te vertellen. Gelijkenissen bevatten het welbekende om het onbekende te onthullen,
het vertrouwde om het onvertrouwde te verklaren en het concrete om het abstracte te verklaren. Terwijl alle
gelijkenissen van Jezus perfect de waarheid verklaarden, waren Jezus’ gelijkenissen vaak ongewoon omdat Hij
niet specificeerde welke waarheid Hij onderwees. De gelijkenis van de zaaier is slechts een van de vele
gelijkenissen die Hij die dag onderwees en eigenlijk een geestelijke waarheid verborgen hield.
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Hoewel de intensiteit van hun verzet varieerde, weigerden zowel het volk van Israël als hun leiders Jezus te
aanvaarden als hun Koning. Het volk was verbaasd door de wonderen van Jezus en gefascineerd door Zijn
onderwijs, maar niet bereid om zich te onderwerpen aan Zijn gezag en Zijn discipelen te worden. De leiders
waren ook niet bereid om berouw te tonen en zich te bekeren, maar hun verzet naar Jezus was nog intenser,
omdat Zijn gezag hun eigen macht bedreigde. In de plaats van de onverschilligheid die het algemene volk
kenmerkte, vielen de leiders het karakter en voorkomen van Jezus heftig aan. In hun poging om Jezus in
diskrediet te brengen, waren de Farizeeën zo arrogant door te zeggen dat Jezus demonen uitdreef door de
kracht van satan. Israël wilde hun Koning niet, omdat de gehoorzaamheid die Hij eiste zo duur was. Omwille
van hun verwerping begon de Koning Zijn volk te oordelen. Omdat het volk niet bereid was om te vatten wat
Jezus onderwees, onderwees Hij hun in gelijkenissen die ze onmogelijk konden begrijpen.

Hoewel de Joden geboden werd om te reageren op hun Koning, werden deze “geheimenissen van het
Koninkrijk der hemelen” niet onderwezen aan alle Joden. Enkel de Joden die zich keerden naar Jezus zouden
deze geheimenissen begrijpen. Jezus gaf een principe om Gods openbaring te begrijpen: “Wie heeft, aan hem
zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben” (Matt.13:12). Jezus gelijkenissen waren Gods manier om
meer waarheid te openbaren aan hen die het Evangelie aannamen. Maar de gelijkenissen waren ook Gods
manier om de waarheid te verbergen voor de schare die Jezus volgde maar weigerde om tot berouw en inkeer
te komen. Jezus voegde nog toe: “Wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden, zelfs wat hij heeft” (13:12).
De Joden die het evangelie bleven verwerpen zouden niet over houden.

Jezus maakt de betekenis van de gelijkenis van de zaaier bekend (Mattheüs 13:18-23)
De gelijkenis van de zaaier beschrijft vier reacties naar “het Woord van het Koninkrijk” (Matt.13:19). Het
“woord van het Koninkrijk” is goed nieuws over hoe men door geloof en berouw in het Koninkrijk kan komen.
De eerste reactie is een gebrek aan bereidwilligheid om te geloven. Deze reactie wordt afgebeeld door zaad dat
op de weg valt, maar binnengeschrokt werd door vogels (13:4, 19). Zij die in ongeloof reageren zijn tevreden
met het niet begrijpen van het evangelie. Hun hart wil zich niet onderwerpen aan Gods waarheid, en satan
herbergt hun ongeloof door alle waarheid die er was, weg te rukken.
De tweede reactie is een gebrek aan de bereidwilligheid om te volharden. Deze reactie wordt afgebeeld door
het zaad dat niet voldoende grond had (Matt.13:5-6). Terwijl het zaad snel groeit, verwelkt het al gauw door de
zon. De reactie wordt gekenmerkt als iemand “die het Woord hoort en dat meteen met vreugde ontvangt”
(13:20), maar “als er verdrukking of vervolging komt omwille van het Woord” struikelt (13:21). Ondanks dat
deze persoon Christus belijdt en bepaalde eigenschappen van het christenleven nabootst, toont hij de
afwezigheid van een ware bekering van zodra de eerste tegenstand zich uit. Voor deze persoon was verlossing
eerder een zaak van emotionele vervoering, dan berouw en reddend geloof. Van zodra enige tegenstand zich
voordoet en laat zien wat het kost om Christus te volgen, eindigt zijn toewijding voor Hem.
De derde reactie toont een gebrek aan bereidwilligheid om te offeren. Deze reactie wordt afgebeeld door zaad
dat verstikt werd door distels, nadat het ontsproten was (Matt.13:7). Het wordt gekenmerkt als iemand “die
het Woord hoort; maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het Woord, en
het wordt onvruchtbaar” (13:22). Zulk iemand is overtuigd van de waarheid van het evangelie, maar niet bereid
om de waarheid om te zetten in praktijk. Hij gaat zo op in de wereld, dat hij de nodige offers om te
gehoorzamen en vrucht te dragen niet brengt. In de plaats van op God te vertrouwen in het voorzien van zijn
noden en het vervullen van zijn hart, bezwijkt hij aan geld en zelfaanbidding. Zijn verdeeld hart leidt tot
vernietiging.

HET LEVEN VAN JEZUS LES 13  JEZUS ONDERWIJST DE GELIJKENIS VAN DE ZAAIER

Anders dan de meeste Joden waren de discipelen gezegend, omdat hun ogen zagen en hun oren hoorden
(13:16). Hun rechtvaardige reactie op Gods koninkrijk werd beloond met een nog grotere openbaring van God.
In de plaats van vervloekt te worden met een geestelijke blindheid en doofheid, ontvingen de discipelen een
grote zegen. Jezus beschreef Zijn zegen aan Zijn discipelen: “Ik zeg u dat veel profeten en rechtvaardigen
verlangd hebben te zien wat u ziet, en zij hebben het niet gezien; en te horen wat u hoort, en zij hebben het
niet gehoord” (13:17). Omdat de discipelen de komst van Gods Koning en Zijn Koninkrijk zagen, waren ze meer
gezegend dan de grootste profeten en de meest rechtvaardige mensen uit het verleden. In overeenstemming
met hun bevoorrechte positie, onderwees Jezus Zijn discipelen wat de gelijkenis van de zaaier openbaarde over
Gods Koninkrijk.
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Jezus verklaarde eerst de reden waarom Hij in gelijkenissen onderwees in termen van Gods keuze. God kon
geheimenissen van het Koninkrijk openbaren aan wie Hij maar wou. Een andere reden waarom Jezus het volk
onderwees in gelijkenissen, was omdat de gelijkenissen een oordeel plaatste op hen die weigerden te horen, te
zien en te begrijpen (13:13). Net als hun voorvaderen die weigerden te luisteren naar de profeet Jesaja (Jes.
6:9-10), weigerden de Joden in de dagen van Jezus om te reageren op de boodschap van Jezus (Matt.13:14-15).
Omdat hun harten hard, waren kozen de Joden ervoor om hun ogen en oren nutteloos te maken. Ze konden
evenzeer blind, doof en onwetend zijn geweest naar wat Jezus sprak en deed. Omdat de Joden hun geestelijke
blindheid liever hadden dan gehoorzaamheid, gaf Jezus hun over aan hun verlangens en onderwees Hij hun in
gelijkenissen die ze niet konden begrijpen. Het volk was niet bereidwillig om Hem te begrijpen; nu zouden ze
niet bekwaam zijn om Hem te begrijpen – tenzij ze zichzelf vernederden en Jezus vroegen om hun doofheid en
blindheid weg te nemen.

De laatste reactie is een bereidwilligheid om te geloven en te gehoorzamen. Jezus beschrijft de reacties als
iemand “bij wie in de goede aarde gezaaid is” (Mat.13:23). Deze reactie wordt gekenmerkt door het horen,
begrijpen en het vrucht dragen tot wel dertig- , zestig- of honderdvoudig. Hoewel iedere persoon van nature
slechte grond is, verandert God het hart van personen, zodat het goede grond wordt. Hij geeft hun ogen om te
zien en oren om te horen naar Zijn evangelie. Daarbij verlicht Hij hun begrip, zodat ze zullen reageren met
gehoorzaamheid. Wanneer iemand reageert naar het evangelie in geloof en onderwerping, gehoorzaamt hij en
draagt hij vruchten, het kenmerk van een bekeerd leven.
Conclusie
Hoewel de meeste Joden blind en doof waren naar de boodschap van de gelijkenis van de zaaier, toont deze
gelijkenis een geheimenis over het Koninkrijk van God: verschillende mensen zullen op verschillende manieren
reageren op het woord van het Koninkrijk. Terwijl christenen het gewoon zijn dat mensen het evangelie
verwerpen, kon het feit dat de Joden Christus niet aanvaardden een struikelblok zijn geweest voor degenen die
wachtten tot de tijd waarin Hij zou regeren als hun Koning. Met deze gelijkenis moedigde Jezus Zijn discipelen
aan door hun te helpen begrijpen waarom het woord van het Koninkrijk niet aangenomen werd. Het daagde de
discipelen ook uit om vrucht te dragen door te volharden in het uitleven van hun trouw aan Jezus en God te
blijven loven omwille van het feit dat Hij hun harten omvormde tot goede grond.

Verdacht maken.
In vervoering brengen, boeien.
Geestdrift, extase.
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Diskrediet
Fascineren
Vervoering
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MOEILIJKE WOORDEN

BIJBELLES
INLEIDING
Heb jij wel eens jezelf de vraag gesteld waarom Jezus in gelijkenissen sprak? Of waarom sommige mensen
anders reageerden op Jezus’ boodschap dan anderen? Jezus’ discipelen hadden vergelijkende vragen. Vandaag
leren we over een gelijkenis die Jezus onderwees: de gelijkenis van de zaaier. Nadat de discipelen verward
waren over de betekenis van deze parabel, legt Jezus uit dat Zijn gelijkenissen een daad van oordeel is voor
degene die eerder niet gereageerd hadden op Zijn oproep tot bekering. Omdat ze hun hart voor de Messias
hadden verhard en hun zonde meer lief hadden dan Jezus, waren Joden in hun dagen niet in staat om het
onderwijs van Jezus te begrijpen. Degene die de dingen uit de les van vandaag begrijpen, zouden dankbaar
moeten zijn dat Hij hen oren heeft gegeven om te horen. Om Hem goed te horen betekend te reageren in
geloof en berouw. Laten we eens gaan kijken naar de gelijkenis van de zaaier en de verschillende reacties van
de mensen te zien en hoe zij reageerden op Jezus’ oproep om in Hem te leven.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Wat gebeurt er aan het begin van de tekst?
Hoewel vele Farizeeën openlijk Jezus bespot, vals beschuldigd hadden dat Hij uit satan kwam,
verzamelde er zich nog steeds een grote menigte rondom Jezus. Velen geloofden niet wat de Farizeeën
zeiden over Jezus en wilden Zijn onderwijs horen. De menigte werd zo groot dat Jezus in een boot ging
zitten om al die mensen te kunnen onderwijzen. Vanaf de kust begint Jezus de mensen in gelijkenissen
te onderwijzen.
 Wat is een gelijkenis en waarom zou iemand dat gebruiken om de mensen iets te leren?
Jezus onderwees redelijk straffe begrippen aan de mensen. Aangezien mensen dit niet gewoon waren
om zulke dinge te horen, koos Jezus er voor om hen te onderwijzen door gebeurtenissen uit het
dagelijks leven te gebruiken. Zulke beelden worden vaak gelijkenissen genoemd. Een beeld hiervan is
de gelijkenis van de zaaier. Door een gewone man te gebruiken die zaad zaait om zo gewassen te
laten groeien, beschrijft Jezus vier verschillende manieren hoe mensen kunnen reageren op de
boodschap van hoe Gods koninkrijk binnen te geraken.
 Wat was er zo ongebruikelijk aan de manier dat Jezus in gelijkenissen sprak?
Terwijl Jezus’ gelijkenissen de waarheid volledig uitlegde, waren Jezus’ gelijkenissen vaak
ongebruikelijk, omdat hij de betekenis van de gelijkenis niet uitlegde. Hij sprak vaak in gelijkenissen
zonder specifiek te zijn naar welke geestelijke waarheid Hij verwees. De gelijkenis van de zaaier is een
van de gelijkenissen die de betekenis ervan vermeld. Hoewel Jezus de menigte uitgedaagd had om te
begrijpen wat Hij onderwees, was Zijn uitleg van de gelijkenis alleen voor de discipelen die verward
waren over waarom Hij de mensen op deze manier onderwees.
 Welke reden of welk doel geeft Jezus de discipelen voor het onderwijzen in gelijkenissen?
De hoofdreden waarom Jezus in gelijkenissen sprak, was omdat God soeverein is. In Zijn God-zijn, had
Jezus alle recht om te kiezen wie Hij de “geheimen van het hemels koninkrijk” zou geven. De
geheimenissen waren verborgen waarheden over de komst van Gods Zoon en de komst van Gods
koninkrijk. Een begrip van deze waarheid was alleen aan degene gegeven, die door waar geloof en
berouw op Jezus hadden gereageerd. Aan degene die niet in berouw wilden reageren, waren Jezus’
gelijkenissen een daad van oordeel tegen hun zonden. Vele Joden in Jezus’ dagen weigerden te
reageren op Jezus oproep tot bekering. Aangezien deze Joden hun zonden meer liefhadden dan
gehoorzaamheid, onderwees Jezus hen op een wijze dat ze de dingen van God niet meer begrepen.
 Wat bedoelde Jezus toen Hij naar degene verwees die oren hebben, maar verstaan niets?
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Jezus onderwijst de menigte in gelijkenissen (Matt. 13:1-9)
Jezus legt het doel van het onderwijzen in gelijkenissen uit (Matt.13:10-17)
Jezus legt de betekenis van de gelijkenis van de zaaier uit (Matt.13:18-23)







SAMENVATTING
Jezus onderwijst een groep mensen die al op verschillende manieren op Hem hadden gereageerd. Degene die
vol berouw op Zijn oproep gereageerd hadden, gaf Jezus hen nog meer waarheid door hen in gelijkenissen te
onderwijzen. Door in gelijkenissen te spreken, gebruikte Jezus alledaagse dingen om de waarheid over Gods
koninkrijk uit te leggen. Dezelfde parabels werden ook gebruikt om de waarheid te verbergen voor degene die
niet op correcte wijze op Jezus’ oproep hadden gereageerd. Velen hadden hun harten naar Jezus verhard en
daarmede ook naar God. Om hen voor hun zonde te oordelen, sprak Jezus in gelijkenissen, zodat ze niet in
staat waren om het te begrijpen. Een parabel die Jezus onderwees, was de gelijkenis van de zaaier. Jezus
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De harten van degene die niet met berouw gereageerd hadden, waren hard en ontoegankelijk. Omdat
hun harten verhard waren, kozen ze ervoor om hun ogen en oren nutteloos te maken. Toen ze het
onderwijs hoorden, maar er niet op reageerden, was het alsof ze blind en doof waren, niet in staat om
te horen wat Jezus zei en deed. Jezus’ gelijkenissen weerhield de waarheid niet voor degene die het
begreep en reageerde, maar het was een manier om de waarheid van degene die verharde oren had,
weg te houden.
Waar verwijst de beeldspraak, die in de gelijkenis van de zaaier gebruikt wordt, naar?
De verschillende grondsoorten in de gelijkenis van de zaaier stelt de verschillende manieren voor hoe
de mensen kunnen reageren op Jezus oproep. Het zaad in de gelijkenis is een beeld van die oproep, het
stelt het goede nieuws voor van hoe Gods koninkrijk binnen te geraken, door geloof en het tonen van
berouw.
Wat bedoelde Jezus toen Hij sprak over het zaad dat op de weg viel, waar het werd opgegeten door
de vogels?
De harde grond van de weg waar het zaad eerst viel, stelt voor hoe mensen in ongeloof kunnen
reageren op Jezus’ boodschap. Omdat ze boodschap van Jezus niet als waar achten, is satan (de vogels
in de gelijkenis) in staat om direct langs te komen en de boodschap, die ze net gehoord hebben, weg te
nemen.
Welke reactie wordt voorgesteld door het zaad dat op de rotsgrond viel?
Deze reactie is het niet bereid zijn om te volharden. Het zaad viel op de rotsige grond, waar het snel
groeide. Maar omdat het niet genoeg grond had, verdroogde het ook snel in de zon. Dit soort grond
stelt de persoon voor die nooit oprecht toegewijd was aan Christus. Als er tegenstand of vervolging
komt (zoals de zon in de gelijkenis), eindigt de toewijding aan Christus snel. Dit is een persoon die
Christus kan belijden en eerst op een Christen kan lijken, maar uiteindelijk bewijst dat hij nooit oprecht
een toewijding aan Christus heeft gemaakt.
Welke reactie wordt er voorgesteld door het zaad dat tussen de distels viel?
Deze reactie is het niet bereid zijn om offers te brengen, die voorgesteld worden door het zaad dat
verstikt wordt na het opkomen. De grondsoort in dit deel van de gelijkenis stelt degene voor die het
Woord horen en overtuigd zijn van betrouwbaarheid, maar niet in staat zijn om het in praktijk te
brengen. De zorgen en verleidingen van deze wereld, voorgesteld door de distels, verstikt alles wat de
persoon hoort, wat een onvruchtbaar leven voor God veroorzaakt. Deze onvruchtbaarheid is een teken
dat de persoon nooit een oprechte Christen was. Door zo op te gaan in de wereld en er verstrikt in te
geraken, was deze persoon nooit gewillig om zichzelf te verloochenen en Christus te volgen.
Welke reactie wordt er voorgesteld door het zaad dat in de goede grond viel en veel vrucht droeg?
Deze reactie is een bereidheid om te gekloven en te gehoorzamen. Degene die God verkiest om de
dingen van het koninkrijk te ontvangen, daarvan maakt Hij de harten zoals de goede grond in deze
gelijkenis. De harten zijn gereed om te horen, te begrijpen en gehoorzaam te zijn, net als de goede
grond klaar is om het zaad te ontvangen en het kunnen laten groeien en vruchtbaar te zijn. Als deze
persoon in geloof en met berouw op God reageert, gehoorzaamt hij en draagt hij veel vrucht. Deze
gehoorzaamheid en vruchtbaarheid zijn karakteristiek en kenmerkend aan een persoon die een ware
Christen is.

gebruikt hier het beeld van een man die zaad zaait om gewassen te laten groeien. Door de illustratie van de
verschillende grondsoorten, beschrijft Jezus de verschillende reacties op Gods boodschap van de mensen. Of
ieder persoon sterft of leeft hangt af van of hij wel of niet op correcte wijze op Christus reageert. Degene wiens
leven waar geloof en gehoorzaamheid aan Christus weerspiegelt, zal leven. Degene wiens leven deze
vruchtbare kenmerken mist, zal voor hun zonden geoordeeld worden.
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Jezus bemoedigde Zijn discipelen door hen te helpen begrijpen waarom het woord van het koninkrijk onder
sommige mensen niet werd geaccepteerd. Het daagde de discipelen ook uit om vrucht te dragen, die
overeenkwam met hun belijdenis als volgeling van Christus. Deze zelfde uitdaging geldt ook voor ons vandaag.
Ieder van ons zou zijn leven moeten onderzoeken en zien of we het zaad, dat op de goede grond viel,
voorstellen. Als ons leven de bekering en de gehoorzaamheid aan Christus weergeeft, zou je God moeten loven
dat Hij je hart gemaakt heeft zoals de goede grond. Dat Hij je oren heeft gegeven om te horen en ogen om Zijn
Zoon Jezus Christus te zien. Dat is de reden om je vandaag te verheugen!

CRÈCHELES
Jezus vertelde iedereen het goede nieuws van God.
De mensen kwamen overal vandaan om te luisteren.
Hij vertelde mooie verhalen. Fijn was dat.
Door die verhalen leerde je de Here beter kennen.
Je ging erover nadenken.
Jezus begon Zijn verhaal…
Een boer ging zaaien.
Met handen vol strooide hij het zaad uit.
Sommige zaadjes vielen op de weg.
De vogels waren er als de kippen bij om het weg te pikken.
Sommige zaadjes vielen tussen de stenen.
Ze begonnen wel te groeien, maar de stenen zaten in de weg.
De kleine plantjes hingen slap en gingen dood in de brandende zon.

Maar andere zaadjes vielen in de goede grond.
Uit zulke zaadjes kwamen grote sterke planten.
En aan al die planten groeiden nieuwe zaadjes – dertig of zestig of honderd keer zoveel als de boer gezaaid had.

“Het verhaal gaat over wat er gebeurt als mensen het goede nieuws van God horen”, zei Jezus.
“Sommige mensen luisteren niet echt.
Dan verdwijnt het woord meteen, net als die zaadjes die werden weggepikt door die vogels.
Sommige mensen zijn wel blij als ze het horen – maar het duurt maar kort.
Als er moeilijkheden komen zijn ze net als die plantjes die doodgingen in de zon.
Andere mensen blijven maar piekeren of willen steeds maar rijker worden.
Dan krijgt het zaad van het goede nieuws geen kans.
Het wordt doodgedrukt, net als dat zaadje tussen de dorens en distels.
Maar er zijn ook mensen die echt luisteren en leren.
Die lijken op die grote sterke planten waar nieuwe zaden aan groeiden – dertig, zestig of honderd keer zoveel
als de boer had uitgestrooid.”
“Daar willen we graag op lijken”, dachten de discipelen van Jezus.
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Sommige vielen tussen dorens en distels.
Dat onkruid groeide veel harder – het drukte de plantjes dood.

MEMORIEVERS
Matt.11:28-29

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk
op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor
uw ziel.

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg
memorievers Mattheüs Les 8)?
Maak gebruik van de afbeeldingen uit les 8. Laat hen de afbeeldingen inkleuren en uitknippen. Je kunt ze
aaneen nieten, zodat het een boekje wordt of eventueel op iets grotere blaadjes plakken, zodat het boekje
groter en misschien gemakkelijker is om te hanteren. Maak een voorbeeld voor de kinderen, zodat ze begrijpen
hoe het resultaat er uit ziet en voor gebruik tijdens de volgende lessen.

Zie je de grond?
Neem wat zaden mee en een plant. Vertel de kinderen dat wanneer de zaden in de grond gestopt zijn en water
gegeven wordt, dat ze zullen groeien tot planten. Maar het soort grond waarin ze geplant worden maakt ook
verschil of de zaden zullen groeien en vruchten zal voort brengen. Illustreer dit begrip door vier doorzichtige
bakken mee te nemen en drie van deze te vullen met het volgende: grond met stenen, grond en onkruid, en
goede grond. Neem ook ander gereedschap mee: troffel, vork, tuinhandschoenen, gieter, etc. Leg aan de
kinderen uit dat elk van deze omstandigheden een invloed hebben of het zaad zal groeien.
Wie kies jij?
Laat tijdens de les of een ander moment, een afbeelding aan de kinderen zien. Bij het tonen van een tweede
afbeelding, laat je deze maar aan de helft van de kinderen zien. De derde afbeelding laat je maar aan een of
twee kinderen zien. Spreek met de kinderen over het feit dat God kiest wie Hij wil om de waarheden van Zijn
Woord bekend te maken.
Een aankondiging
Kondig iets aan in een andere taal en wacht op de reactie van de kinderen. Herhaal dit een aantal keren en
wacht op hun reactie. Geef hen na een paar minuten instructies die ze begrijpen. Spreek daarna over wat er
gebeurde. Spreek met hen over dat ze het wel hoorden, maar niet begrepen. En wanneer je het niet begrijpt,
dat je niet kan doen wat er gevraagd wordt.
De zaaier
Leg aan de kinderen uit hoe er in Bijbelse tijden gezaaid werd. Verkleed je in kleding uit die tijd en zaai zaad. Je
kunt zelfs een situatie uitbeelden uit het verhaal van vandaag. Een weg kan gemaakt worden van
(behang)papier; rotsen kunnen van verkreukeld papier gemaakt worden, etc. Na het zaaien van enige zaden,
bespreek je met de kinderen hoe enige van de zaden in elke grondsoort viel. Sluit af door te spreken over wat
er had kunnen gebeuren met het zaad in de verschillende grondsoorten.

HET LEVEN VAN JEZUS LES 13  JEZUS ONDERWIJST DE GELIJKENIS VAN DE ZAAIER

Onze grond
In de vorige les onderwees Jezus over twee soorten bomen. Aan de ene boom groeide goede vruchten, aan de
andere boom slechte vruchten. Waar komen de bomen vandaan? Wat zit er binnen in een vrucht? Vandaag
zullen we leren over hoe Jezus planten gebruikte om ons een les te leren over het geestelijk leven. Laten we
eens kijken of we er achter kunnen komen welke grondsoort is als ons geestelijk leven.
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IJSBREKERTJES

Oren om te horen
Maak voor elk kind een hoofdband uit stevig papier, doe dit individueel bij ieder kind, zodat het goed past.
Geef elk kind een kopie van het blad “Oren om te horen.” Kinderen mogen hun band en de oren versieren. Laat
hen de oren en het vers uitknippen en de oren aan de zijkanten van de hoofdband plakken. Laat hen het vers
aan de voorzijde van de hoofdband plakken.
De goede grond
Geef elk kind een papieren of stevig plastieken bekertje. Laat hen in de bodem een aantal gaatjes maken. (Dit
kan ook al voorbereid zijn door de lesgever.) Plak het vers uit Matt.13:23 aan de binnenzijde van het bekertje.
Geef elk kind een kleine plant (of enige zaadjes). Doe een stuk plastiek in het bekertje en vul dit voor 2/3 met
potgrond. Laat de kinderen hun zaad aan de bovenkant van de grond stoppen. Geef elk kind een dekseltje om
de beker mee naam huis te kunnen nemen. Laat hen de grond nat houden en de beker op een warme plaats
zetten. Binnen een aantal dagen zouden de kinderen kleine planten moeten hebben die hen aan de les
herinnert.
Gelijkenis van de grondsoorten
Geef elk kind een kopie van de bladen “Gelijkenis van de grondsoorten.” Laat hen de rechthoeken langs de
dikke lijnen uitknippen. De verzen mogen op het basisblad geplakt worden. De afbeeldingen moeten langs de
stippellijnen gevouwen worden en daarna op het juiste vers geplakt worden. Denk er om dat alleen de helft
geplakt wordt, zodat ze het om kunnen vouwen en het vers gelezen kan worden die bij de afbeelding behoord.
Ze mogen dit natuurlijk kleuren en versieren.
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Zaad keuze
Bereid vier bloempotten voor (of gebruik plastieken bakjes). Doe dit als volgt:
1. Duw harde droge grond in de pot, een paar cm van de rand.
2. Vul een pot half met zacht, vochtige grond en doe stenen er bovenop.
3. Vul met zacht, vochtige grond, een paar cm onder de rand van de pot; verberg doorns onder de
oppervlakte van de grond (het mag niet gezien worden).
4. Vul met zacht, vochtige grond en een paar cm onder de rand.
Potten drie en vier moeten er gelijk uitzien.
Geef ieder kind een zaadje en laat hen een voor een in een pot naar keus, hun zaad in vallen (niet in de grond
stoppen). Leg uit dat ze een pot moeten kiezen, waarvan zij denken dat het zaadje zal overleven en het beste in
zal groeien.
Gebruik de potten als visueel hulpmiddel tijdens het onderwijzen van de parabel:
 Matt.13:1-4: neem plastieken vogels en laat deze alle zaden, die de kinderen in pot 1 hebben gedaan,
wegnemen.
 Matt.13:5-6: toon een afbeelding van een zon en verschroei alle zaden in pot 2.
 Matt.13:7: ontbloot alle doorns onder de grond en verstik alle zaden in pot 3.
 Matt.13:8: steek de plastieken plant in pot 4 en leg uit hoe deze grond het beste was voor de planten
om in te groeien.
Vraag de kinderen in welke pot zij hun zaadje gedaan hadden en waarom. Vraag de kinderen uit te leggen hoe
pot 3 misleidend was in vergelijking met pot 4. Ga hierna verder met het onderwijzen van de gelijkenis.
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KNUTSELACTIVITEITEN
Blind, doof of geloven
Kies drie kinderen uit. Doe het eerste kind een blinddoek voor, het tweede kind oordopjes in en laat het derde
kind naar het verhaal kijken en luisteren. Lees een onbekend verhaal voor (prentenboek) aan de drie kinderen
terwijl de rest van de kinderen observeert. Na het lezen van het verhaal, laat je elk kind in zijn eigen woorden
het verhaal navertellen. Vraag de andere kinderen om het kind te beoordelen die de originele versie het beste
vertelde. Het derde kind zou het verhaal het meest accuraat kunnen vertellen, omdat zijn zicht en gehoor niet
gehinderd werd. Gebruik dit spel om het begrip te introduceren dat Jezus in parabels onderwees, zodat alleen
gelovigen de ware betekenis achter de les zouden begrijpen. Leg uit dat de twee kinderen met de blinddoek en
de oordopjes, de mensen voorstellen wiens hart voor Jezus boodschap verhard zijn.

Hun reactie observeren
De gelijkenis van de zaaier laat zien dat er verschillende reacties zijn die mensen kunnen hebben op het Woord
van God. Een eenvoudige sketch kan dit aan de kinderen illustreren. Roep verschillende kinderen naar voor en
kijk Naar iets wat voor de rest van de groep verborgen is. Bereid hen van te voren voor hoe ze kunnen
reageren: geschokt, boos, verward, apathisch, etc. Vraag de kinderen hun reactie te identificeren en vraag hen
daarna of ze kunnen raden waar ze op gereageerd hebben. De les zal hen van het antwoord voorzien.
Lees en reageer
Tijdens het geven van de les, geef je de kinderen de gelegenheid om deel te nemen. Verdeel de kinderen in vier
groepen. Elke groep stelt een van de grondsoorten voor. Wanneer de lesgever het deel van het zaad leest dat
zij voorstellen, mogen ze hun geluid maken en hun handelingen doen. Het zaad dat op de weg viel: kinderen
kunnen vogelgeluiden maken en met hun vleugels flappen. Het zaad dat op de rotsige grond viel: een keer in
de handen klappen en “au” zeggen. Het zaad wat tussen de distels viel: kinderen maken een verstikkend geluid
en houden hun keel vast. Het zaad dat in de goede grond viel: kinderen zeggen, “Aaaaah” en doen alsof ze
groot worden en groeien.
Ik wil het ook zien
Jezus legt uit dat het doel van het spreken in gelijkenissen was, dat de geestelijke waarheid aan sommigen
bekent gemaakt werd, maar verborgen bleef voor anderen. Dit begrip kan onderdeel zijn tijdens de les door te
beginnen met lesgeven aan de gehele groep en afbeeldingen te laten zien. Halverwege echter, richt de lesgever
zich tot een beperkt deel van de kinderen en laat de afbeeldingen zo zien dat de anderen het niet kunnen zien.
De andere kinderen zullen gauw protesteren dat ze niets kunnen zien. Dit geeft een goed gelegenheid om uit te
leggen waarom Jezus in gelijkenissen sprak.

HET LEVEN VAN JEZUS LES 13  JEZUS ONDERWIJST DE GELIJKENIS VAN DE ZAAIER

Een hedendaagse gelijkenis
Een gelijkenis of parabel is een eenvoudig verhaal met een morele les. Jezus onderwees vele geestelijke
waarheden over God in parabels. Om dit begrip aan de kinderen te introduceren, kun je een hedendaagse
gelijkenis aan de kinderen vertellen, voordat je met de les begint. Vraag hen wat het verhaal hen leert.
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Op het doel
Wijl het zaaien van de zaden in de eerste eeuw een veelvoorkomende metafoor was, is het vandaag voor
bewoners van een stad een onbekend iets. Geef kinderen een gelegenheid om een “boer” te zijn, die in de
beste grond zijn zaad probeert te zaaien. Gebruik een groot vel papier om een veld te maken met goede grond,
omringd met doorns en distels en harde grond. Laat de kinderen het zaad verdelen en tellen hoeveel in de
verschillende soorten grond gevallen zijn.
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Hoe past dat?
Jezus’ gelijkenissen waren net zoiets als een puzzel, die duidelijk wordt wanneer de stukken aaneen gezet
worden. De les kan op een zelfde wijze gegeven worden. Een afbeelding van de gelijkenis van de zaaier kan in
een aantal delen geknipt worden en willekeurig op het bord of de muur geplaatst worden. Wanneer je verder
in de les komt, ga je de stukken op de juiste posities plaatsen totdat aan het einde duidelijk kunnen zien wat er
afgebeeld wordt.
Een knabbeltje
Geef de kinderen een aantal eetbare zaden. Let op eventuele allergieën! Laat hen dit opeten op het moment
dat je dit wenst.
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De goede grondsoort
Geef elk kind een kopie van het blad “De goede grondsoort.” Dit kunnen ze meenemen naar huis of je kunt het
gebruiken om de vragen en antwoorden samen na de les te bespreken.
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OREN OM TE HOREN
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DE GELIJKENIS VAN DE GRONDSOORTEN
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DE GELIJKENIS VAN DE GRONDSOORTEN
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DE GELIJKENIS VAN DE GRONDSOORTEN
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JEZUS ONDERWIJST DE GELIJKENIS VAN DE ZAAIER
(HANDREIKING KINDEREN)
MATTHEÜS 13:1-23

MEMORIEVERS
Matt.11:28-29

“Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u
rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig
ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel.”

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD



Een ______________ is een alledaags verhaal dat gebruikt wordt om

 Konden de meeste mensen de gelijkenissen van Jezus begrijpen?

 Waarom konden de discipelen de gelijkenissen begrijpen?
___________________________________________________________
 Het zaad dat op de weg viel werd ______________ door vogels.
 Het zaad dat op steenachtige plaatsen viel groeide snel op en
__________________________________________________________.
 Het zaad dat tussen de distels viel werd ______________ door de distels.
 Het zaad dat in goede aarde viel bracht _______________ voort.
 In de gelijkenis van de zaaier, zijn de zaadjes de ___________________.
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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een Bijbelse waarheid uit te leggen.
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