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Gelijkenis van de ingezaaide akker
Matteüs 13:1-9
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Thema: Zaaien is zinvol
Doel
De kinderen leren dat de woorden van Jezus gezaaid worden in mensen, zodat ze resultaat hebben in hun leven.
Toelichting
Een boer zaait royaal zaad in zijn akker. Hij hoopt op goede groei van de planten en een rijke oogst.
Zo wil God zijn woorden doorgeven aan mensen. Zij kunnen hierdoor gaan groeien in het geloof. Soms zie je daar niet veel
van: mensen zijn onverschillig of maken grote fouten. Toch levert Gods woord resultaat op: vrede, recht, vergeving, eerbied
en liefde. Gods Koninkrijk wordt een beetje zichtbaar. Daarom is het zaaien, het verspreiden van het Evangelie de moeite
waard.
Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Zaaien
Richtlijnen: Praat met de jongste kinderen over zaad. Wat is dat eigenlijk? Wat moet je daarmee doen? Neem zaad en
grond en eventueel wat daaruit voortkomt mee…. Laat hen misschien zelf zaaien.
In de vertelling van vandaag ontmoeten we een boer die zaait. Hij plant niet een of twee of vijf planten. Nee, hij heeft een
zak op zijn buik vol met zaad. Dat zaad strooit hij uit over het land: honderden, duizenden zaadjes. Hij hoopt dat die gaan
groeien. Maar niet alles komt op. Waar zou het zaad het beste groeien? De boer hoopt en bidt waarschijnlijk, dat zoveel
mogelijk zaad op een goede plaats terechtkomt. In goede aarde met genoeg zon en water!
Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Van zaad naar vrucht
Richtlijnen: Uit minuscule zaadkorrels kunnen prachtige planten met bloemen en/of vruchten komen. Kunnen de dat begrijpen? Waarschijnlijk niet, wat er gebeurt is geheimzinnig, wonderlijk. Misschien weten ze wel wat zaad nodig heeft om te
groeien: grond, licht en water. Mensen kunnen proberen te zorgen dat de zaadjes dat krijgen.
In Jezus’ verhaal van vandaag zien we een zaaier aan het werk. Niet alle zaad komt op de goede plaatsen terecht. Kunnen
ze vertellen wat er mis gaat? Gelukkig komt er een deel in goede grond. Dat komt op en groeit en levert veel op! Wat zal
die zaaier blij zijn.
Jezus zegt dat Hij ook zaait. Wat zou Hij zaaien? (de woorden van God) Kunnen zij voorbeelden noemen waarom Gods
woorden soms niet goed groeien? (slecht luisteren, vergeten, niet volhouden om te gehoorzamen).
Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Heeft zaaien wel zin?
Richtlijnen: Met de oudste kinderen is het een uitdaging om de vertelling over de zaaier en het zaad te vergelijken met Jezus
als Zaaier. Het zaad is het Evangelie, de woorden van God over liefde, vergeving en trouw. Hij strooit die woorden over ons
uit. Wat zou er nodig zijn om die woorden in mensen te laten groeien? En wat houdt de groei tegen? Wat zijn de stenen en
de distels van deze tijd?
Als er zoveel hindernissen bij mensen zijn, heeft het vertellen van het geloof dan wel zin? We mogen daar vol vertrouwen
om bidden, voor onszelf en voor anderen. Ontkiemen en groeien kost tijd. Geduld dus! Maar God kan alle verzet overwinnen; zijn wil gebeurt! Luister dus naar het Evangelie en geef het door!
Extra bijbelgedeelte: Jesaja 40:6-8
(Mensen zijn kwetsbaar, maar Gods Woord blijft voor altijd. Dat geeft ons moed om zelf te geloven en op de groei van de
kerk en de komst van Gods Koninkrijk te blijven hopen)
Auteur: DW
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Achtergrondinformatie
Bij het bijbelgedeelte
In het gedeelte hiervoor heeft Jezus iemand wonderlijk genezen. Dit wekt bij omstanders ontzag en men vraagt zich af of
Hij de Zoon van David is, de beloofde Verlosser (Mat. 12:23). Farizeeën verharden zich echter tegen Hem (Mat. 12:24).
Jezus maakt duidelijk dat het erop aankomt om met Hem te leven. Ieder die de wil van zijn Vader doet, is zijn broer en zuster
en moeder (Mat. 12:50). Om de wil van de Vader te doen, is het nodig dat Gods Woord in goede aarde valt. Als je goed
luistert naar Jezus, draag je vrucht (Mat. 13:23). Daarover spreekt Jezus een gelijkenis.
Vers voor vers
Vs. 1
Waarschijnlijk gaat het hier om het huis waar Jezus woonde, namelijk in Kafarnaüm (Mat. 4:13). Bij de oever kan
Hij meer mensen bereiken dan in huis.
Vs. 2
Deze komen vrijwillig om naar Jezus te luisteren. Ondanks de tegenstand van Farizeeën, is er een menigte die
benieuwd is naar Jezus’ leer.
Vs. 3
In gelijkenissen gebruikt Jezus voorbeelden uit de levenssfeer van de toenmalige mensen. Op die manier maakt
Hij de boodschap toegankelijk voor de mensen. Tegelijkertijd wordt de boodschap alleen begrepen in een gelovig
hart en dit begrijpen is een geschenk van God (zie Mat. 13:10-11).
Vs. 4
De grond langs of op de wegen was hard geworden door het lopen erop. Vandaar dat de vogels het zaad daar
gemakkelijk kunnen wegpikken. Voor Jezus’ uitleg van dit vers, zie Mat. 13:19.
Vs. 5-6 In Galilea kwam dunne grond voor die bovenop rotsgedeelten lag. Dauw maakte deze grond vruchtbaar, maar
door de hitte van de zon was deze dunne grond snel uitgedroogd. Zaad kon dus snel opkomen doordat de grond
vruchtbaar is, maar schroeide daarna snel weg. Voor Jezus’ uitleg van dit vers, zie Mat. 13:20-21.
Vs. 7
Distels hebben te maken met de vloek die over de aardbodem ligt vanwege Adams zonde, waardoor hij moest
zwoegen op aarde (Gen. 3:17-19). Distels zijn zoals zonden en onnodige zorgen, die het goede zaad verstikken.
Voor Jezus’ uitleg van dit vers, zie Mat. 13:22.
Vs. 8
Het gemiddelde wat een graankorrel opleverde was 35 korrels, maar soms wel 60 of zelfs 100. Voor Jezus’ uitleg
van dit vers, zie Mat. 13:23
Vs. 9
Het gaat om het horen van Gods Woord, om het begrijpen dat Jezus de door God gezonden Messias is. Als je
ernaar hoort, gelovig luistert, draag je ook vrucht (zie vers 13:8 en 23).
Vragen
•
Bij vs. 1: Tijdens de kindernevendienst of de zondagschool horen jullie over Jezus. Hoe belangrijk is dat, denk je?
Wat zegt Jezus over luisteren (zie vers 9)?
•
Bij vs. 2: Helaas gaat er zaad verloren, maar Jezus zegt dat er zeker ook vrucht komt. Zoals een graankorrel gaat
bloeien, zo mag jij groeien als christen. Wat vind je van Jezus’ belofte?
Auteur: JFH

Liederen
Psalm 97
Gezang 50:1 en 5
Lied 183
Supergraan 				
De zaaier 				
Een wijs man 				
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
Hoor, de vogels zingen weer 		
Laat zo je licht maar schijnen 		
Lees maar in de Bijbel 			
God heeft een plan 			

Simon en Zo, liedjes over Jezus Messias cd
Alles wordt nieuw deel 4 no 9 H. Lam / W. ter Burg
Hemelhoog 89
Hemelhoog 494
Hemelhoog 377
Hemelhoog 685
Hemelhoog 489
Hemelhoog 675

Auteur: PZ
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Zaaien
Inleiding
Neem verschillende soorten zaad mee. Misschien ook
wel plantjes die uit dat zaad gegroeid zijn.
Praat met de kinderen over zaaien.
• Hoe doe je dat, waar moet je op letten?
• Komt het zaad altijd op?
• Wat is er nodig om het zaad goed te laten groeien?

Bijbelvertelling
Jezus vertelt de mensen over het Koninkrijk van God. De
mensen snappen niet altijd wat Hij precies bedoelt met
dat Koninkrijk van God. Het is zo anders dan wat zij zelf
bedenken bij een koninkrijk. Daarom probeert Jezus het
uit te leggen door een gelijkenis te vertellen. Dat is een
verhaal waarin een voorbeeld wordt gebruikt. Hij hoopt
op deze manier dat de mensen gaan snappen wat Hij
bedoelt met het Koninkrijk van God.
Op een dag gaat Jezus naar een groot meer. Daar gaat
Hij zitten.
Al snel komen er heel veel mensen die allemaal willen
horen wat Jezus gaat vertellen.
Jezus zegt: ‘Er is een boer die naar zijn land gaat om te
zaaien. Hij heeft een grote zak met zaad aan zijn riem op
zijn buik gebonden. Iedere keer pakt hij een hand zaad
en strooit het uit. Hij strooit allemaal kleine zaadjes op het
land.
Een deel van het zaad valt op de weg. Een ander deel
komt tussen de stenen terecht. En weer een ander deel
komt tussen de prikkelstruiken terecht. En er komt een
deel terecht in goede grond.
De boer wacht op de zon, maar ook op de regen. Dat is
nodig om de zaadjes te laten groeien. De boer hoopt en
bidt dat er veel plantjes gaan groeien. Hoe zal het verder
gaan?
Er komen allemaal vogels uit de hemel en die eten bijna
alle zaadjes op die op de weg gevallen zijn. De zaadjes
tussen de stenen proberen hun worteltjes in de grond te
krijgen, maar dat lukt niet zo goed, de worteltjes zijn te
zwak. Ze groeien maar een klein beetje.
Tussen de prikkelstruiken groeien de zaadjes ook niet
zo goed. De prikkelstruiken groeien veel harder dan de
zaadjes.
De zaadjes die in de hele goede grond terechtkomen,
groeien wel goed. Als de plantjes groot genoeg zijn gaat
de boer oogsten. Op sommige plaatsen in de goede
grond is er 100 keer zo veel, op sommige plaatsen 60
keer zo veel en op sommige plaatsen 30 keer zo veel als
dat er gezaaid is.
Dit moet je maar goed onthouden.’ zegt Jezus.
Auteur: IFF
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Van zaad naar vrucht
Inleiding
Stel je hebt een zakje met zaadjes. Je kijkt op de verpakking wat je moet doen om deze kleine zaadjes te laten
uitgroeien tot plantjes. Wat denken jullie dat er op de
verpakking staat? (een echt zakje zaad of een afbeelding
ervan aan de kinderen laten zien)
Inventariseer samen wat nodig is om een plantje te laten
groeien. (aarde, licht, water)
Komt er altijd uit elk zaadje een plantje? Hoe zou het
kunnen komen dat er uit sommige zaadjes geen plantje
komt?
Jezus vertelt ons in de Bijbel ook een verhaal dat gaat
over het zaaien van zaad.
Bijbelverhaal
Op een dag verlaat Jezus het huis waar Hij heeft overnacht. Hij gaat aan de oever van het meer zitten. Maar
dat kan Hij niet ongemerkt doen. Heel veel mensen hebben op dit moment gewacht. ‘Jezus is aan de oever van
het meer. Kom dan gaan we erheen. Misschien zal Hij
weer een zieke beter maken, of misschien vertelt Hij ons
nog een verhaal waar we iets van kunnen leren’, roepen
ze tegen elkaar. Veel van de mensen die naar Jezus toe
komen hebben Hem al eerder gezien en ze hebben Hem
horen spreken. Maar er zijn ook mensen die nieuwsgierig zijn geworden door de verhalen die ze van anderen
hebben gehoord. Familie of bekenden hebben Jezus al
eens gezien en gezegd: ‘Je moet echt een keer meekomen hoor, als Hij weer in de buurt is. Hij is zo’n bijzonder
mens.’
Een grote mensenmassa is nu bij het meer aangekomen.
Jezus stapt in een boot en vaart een klein stukje het
water op. De mensen blijven staan op de oever van het
meer. Iedereen kan Jezus zo goed zien en horen.
Jezus begint de mensen uitvoerig toe te spreken. De
mensen luisteren geboeid naar Hem. Niemand praat met
elkaar of loopt weg. Alle mensen zijn benieuwd wat Jezus
nog meer gaat vertellen. Jezus vertelt de mensen gelijkenissen. Verhalen waarin de mensen hun eigen dagelijkse
leven herkennen en waarin een boodschap zit verstopt.
Ook vandaag vertelt Jezus de mensen die naar Hem zijn
komen luisteren een gelijkenis.

Een boer gaat naar zijn land. Het is voorjaar en tijd om
te zaaien. Het zaad dat door de boer over het land wordt
gestrooid zal, als het goed is, gaan groeien wanneer er
genoeg zon is en er regen opvalt. De boer hoopt dat alle
zaadjes mogen opgroeien tot volwassen planten die hij
in het najaar kan oogsten. De boer heeft een zak voor
zijn buik hangen met daarin zaadjes. Hij pakt steeds een
handvol zaadjes uit de zak en strooit ze links en rechts
rond op het land.
Maar niet met al het zaad dat wordt gestrooid loopt het
goed af.
Een deel van het zaad valt op de weg. De vogels komen
aanvliegen en pikken de zaadjes weg.
Een ander deel komt terecht op rotsachtige grond; op
de stenen ligt maar een klein beetje aarde. Het zaad
ontkiemt wel en er komt een klein plantje op. Maar het
plantje kan geen wortels maken in de grond. Als de zon
opkomt wordt het plantje erdoor verschroeid en droogt
het uit.
Weer een ander deel van het zaad valt tussen de distels,
onkruid met grote stekels. De plantjes komen wel op,
maar worden verstikt door de sterke distels.
Maar er valt gelukkig ook wat zaad in de goede grond en
dat brengt vrucht voort.
Een deel honderd keer zoveel, een deel zestig keer zoveel
en een deel dertig keer zoveel.
De boer is blij en tevreden. Het zaad heeft goede vruchten voortgebracht!
Het verhaal is afgelopen.
‘Laat wie oren heeft goed luisteren!’, zegt Jezus.
De mensen kijken elkaar aan. Ze hebben allemaal goed
geluisterd, maar hebben ze het verhaal van Jezus wel
begrepen? Wat wil Jezus nu vertellen met dit verhaal?
Afsluiting
Jezus zegt ons dat Hij ook zaait, net als de zaaier in het
verhaal.
Wat zal Jezus zaaien? (de woorden van God)
En waarom willen de woorden van God niet altijd groeien
in ons hart?
Soms luister je niet goed wanneer de dominee, de juf
of meester of een van je ouders vertelt uit de Bijbel, het
woord van God. Het gaat je ene oor in en je andere weer
uit. Je onthoudt er niets van. Een andere keer luister je
wel goed, maar wanneer je later aan het spelen bent, denk
je niet meer aan de boodschap en vergeet je het weer.
Soms is het ook zo dat je wel hebt geluisterd en het hebt
onthouden, maar wanneer het dan moeilijk wordt in je
leven wil je niets meer van de boodschap weten.
Gelukkig zijn er ook mensen die luisteren naar de boodschap van God, ze onthouden die en proberen ernaar te
leven. Ze hebben er juist steun aan als het moeilijk wordt
in het leven.
Probeer maar te zijn als het zaad dat in de goed aarde
valt. Het is niet altijd makkelijk, maar door oefening kun je
er steeds beter in worden!
Auteur: MMe
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Heeft zaaien wel zin?
Stel je voor dat tijdens de rekeninstructie jouw juf of
meester nog een keer het rekenen met breuken gaat uitleggen. Het is een leuke les met chocoladerepen, pizzapunten,
taart en koekjes. Een goed verhaal! Maar …. je snapt er
helemaal niets van. Anderen werken driftig in hun werkboek of swipen, tikken en schuiven op hun chromebook.
En jij?
Met een beetje pech zegt je juf of meester als je om extra
uitleg vraagt: ‘Ik leg het nog één keer uit en dan gewoon
oefenen. Je komt er vanzelf achter hoe het werkt.’ Daar
wordt je ook niet veel wijzer van.
Datzelfde gevoel krijgen de leerlingen van Jezus als ze de
gelijkenis van de zaaier hebben gehoord. Een mooi verhaal, maar ze snappen het niet. Ze zien vaak genoeg een
boer in het voorjaar het nieuwe zaad zaaien en snappen
hoe dat werkt. Niet alle zaad komt op en soms verdwijnen
de zaden of jonge plantjes. Dat snapt iedereen. Waarom
vertelt Jezus dan toch dit verhaal? Wat bedoelt Hij er mee?

Leuk verhaal. Ik
snap het niet.
Laat maar.

Wat een mooie
boodschap! Jammer dat andere
mensen me pesten, omdat ik dit
geloof. Ik zoek

Wat spreekt Jezus
fantastische woorden! Ik geloof het
wel, maar ben erg
druk met andere
dingen. Echt luisteren komt later

Deze woorden
heb ik nodig. Ik
geloof het en
vraag hulp bij het
begrijpen. Ik wil
leven zoals Jezus
het leert.

En jij? Welk plaatje past er bij jou? Hoe luister jij?
Lukt het je om te blijven oefenen in luisteren en lezen?
Wie kan je helpen om de woorden van Jezus te begrijpen?
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Het is een verhaal over het Koninkrijk van God en wie daar zullen
wonen. Je zou denken dat de
zaaier nogal slordig aan het
gooien is met het kostbare zaad. Het valt overal maar neer.
Net als de woorden van Jezus: iedereen die in de buurt is
hoort ze. Het ligt een beetje anders.
In de tijd van Jezus ging de boer eerst zaaien en daarna
werd pas het land geploegd. Bij ons gaat het juist andersom. Dat betekent dat de boer nog niet weet hoeveel stenen
en rotsen er liggen. De weg naast het land is misschien
keihard geworden door alle mensen die erop lopen of het
zand nog zacht genoeg om het zaad te laten groeien.
De woorden van Jezus zijn voor iedereen. Pas als zijn
woorden worden gehoord, er over is nagedacht en telkens opnieuw worden gelezen en gehoord is te merken
wie ze werkelijk gelooft of niet.
Hoe reageren mensen op de woorden van Jezus?

lees verder op de volgende bladzijde
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Jezus eindigt met: ‘Wie
dat?

heeft, die luistert!’ Lukt je

Er is ook een Youtube filmpje met een soortgelijke
verwerking.

Andere Vragen
• Tijdens de kindernevendienst of de zondagschool
horen jullie over Jezus. Hoe belangrijk is dat, denk je?
Wat zegt Jezus over luisteren (zie vers 9)?
• Helaas gaat er zaad verloren, maar Jezus zegt dat
er zeker ook vrucht komt. Zoals een graankorrel gaat
bloeien, zo mag jij groeien als christen. Wat vind je van
Jezus’ belofte?
Auteur: GW
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