
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertelschets 3.2: Een zaaier ging uit om te zaaien 

 

 

1. De Heere Jezus onderwijst de schare door gelijkenissen 

• De Heere Jezus verlaat met zijn discipelen het dorp Kapernaüm. 

• Hij gaat met Zijn discipelen naar het meer van Galilea.                                           

• Een grote schare volgt Hem. 

• De Heere Jezus onderwijst de vele mensen vanaf een bootje op de zee. 

• Hij roept de menigte op om aandachtig te luisteren: ‘Hoort toe.’ 

• En: ‘die oren heeft om te horen, die hore!’ 

 

2. De Heere Jezus vertelt hoe het zaad op de weg valt 

• Een zaaier gaat naar zijn akker om zaad te zaaien.   

• Door zijn akker loopt een verhard pad. Een gedeelte van het zaad valt op dit pad. 

• Het zaad dat op dit pad valt, kan niet groeien en wordt door de vogels opgegeten. 

• De zaaier is degene die preekt. 

• De mensen horen de preek, maar denken er niet over na. 

 

3.  Het zaad valt op de stenen 

• Er valt ook zaad op steenachtige plaatsen. Het zaad kan daar wel groeien, maar geen 

wortel schieten. 

• Zodra de zon opkomt, verdorren deze plantjes. 

• De mensen die het Evangelie horen, zijn geraakt, ontroerd. Maar als ze te maken krijgen 

met de moeilijke dingen in het leven, blijkt dat ze niet geloven. 

 

4.  Het zaad tussen de doornen 

• Er valt ook zaad tussen de doornen. Dit zaad kan goed ontkiemen. Er komen plantjes uit. 

• Maar de doornen verstikken het plantje en het plantje gaat dood. 

• De mensen horen het Woord, maar de aardse dingen zijn voor hen belangrijker. Zij zijn 

het Woord weer snel vergeten. 

 

5.  Het zaad in de goede aarde 

• Een gedeelte van het zaad valt in goede aarde. Deze plantjes kunnen goed groeien en 

bloeien. 

• Na een poosje ziet de zaaier dat al deze plantjes ook vruchten dragen. Het ene plantje 

meer dan het andere.  

• Het zaad dat in goede aarde valt, is bij die mensen die het Woord horen, aannemen en 

vrucht dragen. De Heere heeft hun harten geopend. 

• Deze mensen zullen ook vrucht dragen. Zij zullen leven uit dankbaarheid tegenover de 

Heere. 


