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Hoofdstuk 22     
 

Lieve kleinkinderen, 

 

Ja, lieve jongste kleindochters Jonna, Anniek, Yfke, Annemijn en Lieke, wanneer 

jullie dit boek, deze kinderbijbel gaan lezen, dan zijn jullie net zo oud of zelfs 

ouder dan  jullie grote neven (broer) Klaas en Niels en jullie nicht (zus) Meike 

nu zijn. 

Ja, deze kinderbijbel die ik uit de Friese taal probeer te vertalen in het 

Nederlands, is door meneer Ulbe van Houten geschreven speciaal voor oudere 

kinderen en ook voor  volwassen mensen. 

 

Lieve kleindochters, gebeurt het wel eens dat jullie papa’s  en mama’s  iets 

tegen grote mensen zeggen dat niet voor jullie oren bestemd is? Vaak wordt er 

dan een soort geheimtaal gebruikt die volwassen mensen wel begrijpen, maar 

jullie nog niet. 

Nu, op dezelfde manier heeft de Here Jezus aan veel grote mensen verhalen 

verteld met een diepe betekenis. Alleen mensen die in Jezus geloofden, begrepen 

deze verhalen of ze kregen van Jezus later de uitleg. 

Maar de op sensatie beluste mensen, die alleen maar voor een ‘wonder’ van 

Jezus kwamen en dan ook zo’n spannend verhaal hoorden, begrepen niet wat 

Jezus met deze verhalen bedoelde. 

 

Zulke verhalen van Jezus noemen wij gelijkenissen. 

In het volgende hoofdstuk kun je er één lezen. 

 

 

 
Hoofdstuk 22    -   Gelijkenissen        Mattheüs   13 : 1 – 23 

 

Op een keer toen de Jezus aan de oever van het meer weer een hele grote groep 

mensen aan zag komen ging hij op een schip staan en sprak de mensen toe.  

In brede rijen zaten de mensen op het strand en over het stille, spiegelende water 

klonk de heldere en rustige stem van Jezus. 

Iedereen luisterde met volle aandacht. Geen woord van Jezus ontkwam hen.  

En zelfs de discipelen, de leerlingen van Jezus, die al zo veel van Jezus gehoord 

hadden, luisteren alsof ze Jezus voor de eerste keer hoorden vertellen. 

 

Tot nu had Jezus, wanneer hij de mensen vertelde over het Koninkrijk van God, 

daar altijd heel gewoon over gesproken, zonder beeldspraak, recht op de man af. 

Maar Jezus wist dat de boodschap van God, door hem verteld, niet tot de 

mensen was doorgedrongen. 
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O ja, ze vonden het bijzonder mooi wanneer hij tot hen sprak. Nee, niemand kon 

zo mooi vertellen als Jezus. Daar konden de Farizeeërs en Schriftgeleerden niet 

aan tippen. En elke keer wanneer Jezus een wonder deed raakten ze niet 

uitgepraat over Jezus’ wondermacht… 

Maar er veranderde niets. De meeste mensen geloofden niet dat Jezus de 

beloofde Messias was. Soms, wanneer Jezus het gejubel van deze mensen 

hoorde wanneer hij een zieke beter gemaakt had, keek hij hen bedroefd aan. 

Deze zelfde mensen die hem nu overal naliepen en aan zijn lippen hingen als hij 

hen een spannend verhaal vertelde, zouden hem later tot de dood toe haten! 

Deze mensen waren het niet meer waard dat ze het evangelie van het Koninkrijk 

van God te horen kregen. En om deze reden begon Jezus vanaf deze tijd de 

mensen te leren in gelijkenissen. Korte eenvoudige verhalen waren dat. 

Verhalen over heel gewone dingen, maar met een diepe geestelijke betekenis. 

De leerlingen en alle anderen die echt in Jezus geloofden begrepen de diepe 

betekening van deze verhalen. Soms begrepen zij het ook niet, maar dan vroegen 

zij naar de betekenis van deze gelijkenis wanneer zij met Jezus thuis waren. 

Maar de op sensatie beluste toeschouwers begrepen niet wat Jezus met deze 

verhalen (gelijkenissen) hen wilde vertellen. En zij vroegen ook niet om uitleg. 

En daar, staande  op dat schip op het meer van Galilea vertelde Jezus het 

volgende verhaal:  

 

‘Een boer gaat naar zijn land om te zaaien. Hij strooit het zaad op het 

land, maar een deel van dat zaad valt op de weg. Dat wordt door de vogels 

opgegeten.  

Een ander deel van het zaad valt op harde grond vol stenen. Daar ligt maar 

een dun laagje aarde. Dat zaad komt wel snel op. Maar door de stenen 

kunnen er geen wortels in de grond groeien. Door de felle zon gaan de 

jonge plantjes dood. 

Weer een ander deel van het zaad valt tussen het onkruid. Door het 

onkruid kan dat zaad niet groeien. Het krijgt geen ruimte en gaat dood. 

Maar een ander deel van het zaad valt in goede grond. Dat zaad levert 

goed koren op, met wel honderd of zestig of dertig graankorrels. 

En Jezus zei: ‘Laat dat goed tot je doordringen.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ‘…….. toen kwamen de vogels en aten het zaad op.’ 
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De Here Jezus vertelde die dag veel meer gelijkenissen, maar zijn leerlingen 

moesten vooral steeds weer denken aan de gelijkenis van de zaaier. Het verhaal 

was zo eenvoudig en Jezus vertelde het zo mooi. Je zag gewoon voor je ogen die 

boer over zijn land lopen met een mand met zaad op zijn buik. Zijn zwaaiende 

arm. Zijn hand, waarmee hij de korrels uitstrooide. Ze begrepen dat er een 

diepere betekenis achter dit verhaal schuilging. Maar welke?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zijn hand, waarmee hij de korrels uitstrooide. 

 

Toen laat in de middag de meeste mensen naar huis gingen, elk naar zijn eigen 

dorp of stad, gingen de twaalf discipelen naar Jezus toe en met hen een paar 

andere mensen die in Jezus geloofden. 

‘Here’, zeiden ze, ‘waarom vertelt u nu verhalen (gelijkenissen)  en niet meer 

zoals eerst?’ 

Jezus ging rechtop staan en keek de mensen na die in de verte in het laatste 

zonlicht naar huis liepen. 

Droevig zei Jezus: ‘Dit doe ik omdat die mensen die nu naar huis zijn gegaan, 

mijn woorden niet aangenomen hebben met een gelovig hart. Nee, zij geloven 

niet dat ik de Messias ben. Daarom spreek ik nu in gelijkenissen. Deze mensen 

zien mij en ze horen mij, maar ze willen mij niet begrijpen.’ 

‘Maar rabbi Jezus,’ antwoordde Petrus, ‘ook wij begrijpen niet alles. Alstublieft, 

vertel ons wat het verhaal van de zaaier betekent.’ 

Jezus antwoordde: ‘De zaaier is elk mens die de boodschap van Gods koninkrijk 

aan de mensen vertelt. Dat doe ik nu en jullie later. Dit woord van God, dat is 

het goede zaad. 

Maar sommige mensen lijken op het zaad dat op de weg valt. Die mensen 

hebben het goede nieuws over Gods nieuwe wereld wel gehoord, maar ze 

begrijpen het niet. Het is met hen net zoals met het zaad dat op de harde weg 

valt. De vogels komen en eten het op.  
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Andere mensen lijken op zaad dat op harde grond vol stenen viel. Die mensen 

zijn blij als ze het goede nieuws horen en ze geloven het ook. Maar dat duurt 

niet lang. Als ze door hun geloof in moeilijkheden komen worden ze bang en 

geloven het niet meer. 

Er zijn ook mensen die het woord van God aannemen. Ze zijn er blij mee. Maar 

na een poosje gaat al hun aandacht naar de zorg van alle dag. Ze willen rijk  

worden. Dat vinden ze belangrijker dan het Woord van God. Deze mensen 

gelijken op het zaad dat tussen het onkruid viel. 

Maar er zijn ook mensen die gelijken op het zaad dat in goede grond valt. Dat 

zijn de mensen die het nieuws over God horen en het begrijpen. Zij leven zoals 

God het wil. Zij gelijken op het goede zaad, dat veel koren oplevert met wel 

honderd of zestig of dertig graankorrels. 

Graag wil ik dat het met jullie ook zo gaat. Ik zaai het Woord van God in jullie 

harten en nu moet ik wachten dat het gaat groeien. Het is net zoals bij een boer 

die zaad zaait in zijn akker. Hij wacht dag en nacht. Het zaad ontkiemt en gaat 

groeien terwijl de boer zelf niet weet hoe dat kan. Nee, God zelf laat dat zaad 

groeien. Dat kan een mens niet. 

Wees niet bang wanneer jullie gaan twijfelen. Jullie geloof is nu nog klein, maar 

wat klein begint kan groot en sterk worden. Zo is het ook met het Koninkrijk 

van God. Denk niet dat het Koninkrijk van God heel vlug komt. Ook niet door 

macht en geweld. Nee, het moet groeien, heel lang en in alle stilte. 

Maar geef het gelegenheid om te groeien. En als je dat werkelijk wilt dan gaat 

het groeien. Zeker weten! En dan kunnen jullie het bekend maken aan de 

mensen om je heen. 

    

 

De zaaier is elk mens die de boodschap van Gods koninkrijk 

aan de mensen vertelt. 
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