


Mattheüs 13:3-8 (BOEK)

3 Hij vertelde hun onder andere deze gelijkenis:

4 "Een boer zaaide koren op zijn land. Bij het 
zaaien viel er wat zaad langs de weg en de 
vogels kwamen het oppikken.

5 Er viel ook wat zaad op steenachtige grond. 
Omdat er weinig aarde lag, kwam het vlug op.

6 Maar toen de zon erop ging schijnen, 
verschroeide het. Het ging dood, omdat het niet 
veel wortels had.

7 Ander zaad viel tussen de distels en verstikte.

8 De rest van het zaad viel in goede grond en gaf 
een rijke oogst: wel dertig, zestig en honderd 
keer zoveel als er was gezaaid.



Markus 4:14-20 (BOEK)

14 De boer is hij die Gods woord bekendmaakt. 
Hij probeert het goede zaad in het leven van 
anderen te zaaien.

15 Het pad waar een deel van het zaad op 
terechtkwam, zijn de mensen die wel het 
woord van God horen, maar het meteen weer 
vergeten. De duivel is er in geslaagd het 
goede zaad weg te nemen.

16 De steenachtige grond zijn de mensen die 
het woord van God horen en meteen erg 
enthousiast zijn.



Markus 4:14-20 (BOEK)

17 Maar het zit bij hen niet diep, ze zijn 
oppervlakkig. Als zij (door hun enthousiasme 
over Gods woord) problemen krijgen, moeten 
zij er ineens niets meer van hebben.

18 De grond met distels erop zijn de mensen die 
het woord van God horen en er ook in 
geloven.

19 Maar de zorgen van het leven, de zinloze 
jacht naar rijkdom en het verlangen naar 
allerlei andere dingen krijgen de overhand. 
Het gevolg is dat deze mensen niets doen 
met wat zij hebben gehoord.



Markus 4:14-20 (BOEK)

20 Maar de goede grond stelt de mensen voor, 
die het woord van God horen en er met hun 
hele hart in geloven. Zij doen er iets mee. Het 
goede zaad brengt vrucht voort in hun leven. 
Wel dertig, zestig en honderd keer zoveel als 
is gezaaid.“

Lukas 8:15 (NBV)

15  Het zaad in de vruchtbare grond, dat zijn zij 
die met een goed en eerlijk hart naar het 
woord hebben geluisterd, het koesteren en 
door standvastigheid vrucht dragen.



Markus 4:35-41 (GNB)

35 Diezelfde dag, toen het al avond was, zei 
Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Laten we naar de 
overkant van het meer gaan.’ Ze

36 lieten de mensen achter en namen Jezus, die 
al in de boot was, mee. Er waren ook andere 
boten bij.

37 Er stak een zware stormwind op en de golven 
sloegen over het schip. Er kwam steeds meer 
water binnen.

38 Jezus lag achterin te slapen, zijn hoofd op 
een kussen. Ze maakten hem wakker en 
zeiden: ‘Meester, laat het u onverschillig dat 
we vergaan?’



Markus 4:35-41 (GNB)

39 Jezus werd wakker en sprak de wind streng 
toe en hij zei tegen het meer: ‘Rustig! Wees 
stil!’ En de wind ging liggen en het meer werd 
volkomen stil.

40 ‘Waarom zijn jullie zo bang?’ vroeg hij hun. 
‘Hebben jullie nog steeds geen geloof?’

41 Zij waren erg geschrokken en zeiden tegen 
elkaar: ‘Wie is hij toch? Zelfs de wind en het 
meer gehoorzamen hem!’



Lukas 14:25-27

25 En vele menigten trokken met Hem mee, en 
terwijl Hij Zich omkeerde, zei Hij tegen hen:

26 Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn 
eigen vader en moeder en vrouw en kinderen 
en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen 
leven, die kan Mijn discipel niet zijn.

27 En wie zijn kruis niet draagt en achter Mij aan 
komt, kan geen discipel van Mij zijn.


