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Op een dag sprak Jezus bij 
de kant van het meer.  Veel 
mensen verzamelden zich 
om Hem te horen.  

De menigte werd te 
groot.  Wat kon 

Jezus doen?



Jezus zag een boot vlakbij, en Hij 
klom aan boord.  Nu kon Hij de 
mensen zien en zij konden 
Hem zien en horen.



Jezus begon gelijkenissen te vertellen 
� verhalen over gewone dingen, die 
iets over God vertelden.



�Een boer strooide zaadjes over zijn 
veld.� Het verhaal van Jezus was als 
een plaatje met woorden in plaats van 
tekeningen.



Mensen konden zich de boer voorstellen 
� ze hadden het zo vaak gezien.



Sommige zaadjes lagen op 
het voetpad.  Oef!  Vogels 

kwamen snel naar beneden 
om ze op te eten.



Sommige zaadjes landden op de 
stenen in het veld.  Ze groeiden snel 
op tot dunne plantjes.  De hete zon 
verschroeide ze, omdat ze 

geen wortels hadden in 
de ondiepe aarde.



Andere zaadjes hadden 
wortels tussen brandnetels.  
Ze produceerden geen graan.  
De brandnetels verstikten 
de jonge plantjes, en 
daardoor kregen ze niet 
de zonneschijn en regen 
die ze nodig hadden.



De rest van de zaadjes viel in goede 
aarde.  Na enige tijd werden de kleine 

plantjes groter en ze kregen volop nieuwe 
graankorrels.  De boer moet 
blij geweest zijn.



Aan het einde van het verhaal kwamen de discipelen 
naar Jezus.  �Waarom onderwijst U in 
gelijkenissen?� vroegen ze.



Jezus zei dat gelijkenissen mensen helpen om dingen 
over God te begrijpen als ze echt van Hem houden.  
Mensen die niet van God houden, kunnen 
de gelijkenissen niet begrijpen.



Jezus legde de gelijkenis uit.  Hij 
zei dat het zaad het Woord van God is.   

Zaadjes die op het voetpad landden is als 

iemand die 
Gods Woord 
hoort, maar het

niet begrijpt.  
Satan 
zorgt 

ervoor dat ze 
vergeten wat 

God zei.



Sommige mensen nemen Gods Woord snel aan.  
Ze zijn als de zaadjes die op de stenen vielen.  
Maar zo gauw iemand hen uitlacht of hun het 
leven moeilijk maakt omdat ze van 
God houden, gebeurt er iets 

verdrietigs.



Diezelfde mensen die vol vreugde begonnen met 
het volgen van Jezus, draaien zich om en houden 
op met het gehoorzamen van Gods Woord.  Ze 
willen niet de prijs betalen die hoort bij het 
volgen van God.  Het is zo jammer dat ze 
liever hun vrienden tevreden stellen dan dat 

ze God

tevreden stellen!



De brandnetels in 
de gelijkenis zijn 

als de zorgen 
van de wereld en 

de liefde voor geld 
waarmee de levens 
van sommige mensen 
gevuld worden.  Ze 
zijn zo druk met het 
krijgen van meer 
geld en andere 
dingen, dat ze God 

buiten hun leven 
houden.



Maar de zaadjes die op de goede aarde vielen 
en een goede oogst gaven, is als het Woord van 
God dat de harten van mensen binnengaat en de 
levens van de mensen verandert.  Deze mensen 
dienen God en geven Hem de eer.



De menigte wilde niet weg gaan.  Velen wilden God 
volgen en Hem dienen.  De gelijkenissen van Jezus 

hielpen de mensen om te begrijpen hoe ze
God konden gehoorzamen.



�De Boer en het Zaad�

is een verhaal uit de Bijbel,

het staat in

Matteüs 13

�Door te luisteren naar Uw woord, komt
er licht en duidelijkheid in mijn leven.�

PSALM 119:130 



EINDE



Dit verhaal uit de bijbel vertelt ons over onze God, die 
ons geschapen heeft en die wil dat wij Hem kennen.

God weet dat wij verkeerde dingen hebben gedaan.  Hij
noemt dat zonde.  Het gevolg van de zonde is de dood, 
maar God houdt zoveel van ons dat Hij zijn Zoon Jezus
gezonden heeft, om te sterven aan het kruis en zo de
gevolgen van onze zonden te dragen.  Jezus werd weer

levend en ging naar de hemel!  Als je in Jezus gelooft en 
aan Hem vraagt je zonden te vergeven, dan zal Hij dit

doen.  Hij zal komen en voortaan in jouw hart leven en jij
zult voortaan met Hem leven.

Als je je zonden de rug toe wilt keren, zeg dan het
volgende tot God: Lieve God, ik geloof dat Jezus voor mij

gestorven is en nu weer leeft.  Kom alstublieft in mijn
leven en vergeef mijn zonden, zodat ik nieuw leven ontvang
en op een dag voor altijd met U samen kan zijn.  Help mij

te leven voor U als uw kind.  Amen.
Lees de bijbel en spreek met God iedere dag! Joh. 3 vs 16


