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KONINKRYK.   LES 3 
 

1 
GEBED 

 

 

Bid vir die leiding van God se Gees, vir bewuswording van sy teenwoordigheid en vir die luister na sy stem. 

Wy hierdie les oor dissipelmaking aan die Here toe.  

 

2 DEEL (20 minute)                                            [STILTETYE] 

EKSODUS 1 – 4 

 

Maak beurte en vertel/deel (of lees )kortliks wat jy in een van jou stiltetye uit die aangewese Bybelgedeeltes geleer het 

(Eksodus 1 - 4). Luister na die persoon wat deel, neem hom ernstig op en aanvaar hom. Moenie verder ingaan op wat hy 

deel nie.  

 

3 
MEMORISERING (5 minute)      [DIE KONINKRYK VAN GOD] 

(3) MATTEUS 24:14 

 

Herhaal  twee - twee  

(3) Verkondig die evangelie van die Koninkryk. Matteus 24:14. En hierdie evangelie van die koninkryk sal in die 

hele wêreld verkondig word, sodat al die nasies die getuienis kan hoor. Eers dan sal die einde kom.  

 

4 ONDERRIG (85 minute)      [DIE GELYKENISSE VAN JESUS] 

DIE SAAIER 

 

“Die gelykenis van die saaier” in Matteus 13:3-23 is ’n gelykenis oor 

DIE WOORD VAN GOD IN DIE KONINKRYK VAN GOD. 
 

 “’n Gelykenis” is ’n aardse verhaal met ’n hemelse betekenis. Dit is ’n lewensgetroue verhaal of ’n illustrasie wat 

ontwerp is om ’n geestelike waarheid te leer. Jesus het gebruik gemaak van die gewone dinge en alledaagse 

gebeurtenisse om lig te werp op die geheimenisse van die Koninkryk van God en om mense te konfronteer met die 

werklikhede van hul situasie en die noodsaak van hul verandering. 
 

Ons bestudeer hierdie gelykenis m.b.v. die ses riglyne vir die uitleg van gelykenisse  

(Sien handleiding 9, supplement 1). 
 

Lees Matteus 13:1-23, Markus 4:1-20 en Lukas 8:1-15.  
 

 

1. Verstaan eers die natuurlike verhaal van die gelykenis. 
 

Inleiding. Die gelykenis word in figuurlike taal vertel en die geestelike betekenis van die gelykenis word hierop 

gebaseer. Daarom bestudeer ons eers die woorde en die kulturele en histories feite van die agtergrond van die verhaal.  

Bespreek. Wat is die lewensgetroue elemente van die verhaal? 

Aantekeninge. 
 

Saai. Boere saai koring en graan met die hand, sodat dit op alle plekke val.  
 

Die pad. Omdat die saad met die hand gesaai word, was dit onvermydelik dat ’n deel van die saad op die pad geval het 

waarop die saaier deur die land geloop het om te saai. Die voetpad was nie omgeploeg nie of het hard geword deur die 

baie voete wat daarlangs geloop het, sodat die saad daar bo-op die grond bly lê het.  
 

Die voëls. Voëls kom graag op pas gesaaide landerye kyk, want daar was (dalk) voedsel vir hulle om te eet. Matteus 

gebruik ’n woord wat beteken dat die voëls die saad opgeëet het.  
 

Die klipperige grond. ’n Deel van die saad het op klipperige grond geval. In Palestina en omliggende lande bestaan 

groot dele van die landbougrond uit ’n dun lagie vrugbare grond bo-op ’n kalklaag. So kon die plante wat hier opskiet 

nie diep wortels kry nie en word hulle deur die skroeiende son gou doodgebrand. 
 

Dorings. ’n Deel van die saad het tussen die dorings geval. Dorings en onkruid groei meestal vinniger as die koring. 

Hulle beroof die koringplante van water en sonlig, sodat die koring later verstik. 
  

Goeie grond. ’n Deel van die saad het op die goeie grond geval. “Die goeie grond” is nie so hard soos die pad nie, nie 

so vlak soos die klipperige grond nie en nie so vervuil soos die grond met dorings en onkruid nie. Die goeie grond is 

vrugbaar en produseer ook baie vrug.  
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Honderd-, sestig- en dertigvoudig. Verskillende soorte goeie grond produseer verskillende hoeveelhede vrug. Op die 

meeste plekke in die wêreld is die oes nie oral dieselfde nie en produseer dieselfde lap grond verskillende hoeveelhede 

vrug.  
 

 

2. Bestudeer die verband en bepaal die elemente van die gelykenis. 
  

Inleiding. Die verband van die “verhaal” van die gelykenis kan bestaan uit “die agtergrond” en “die uitleg of 

toepassing” van die gelykenis. Die agtergrond van die gelykenis verwys na die aanleiding (rede) om die verhaal te 

vertel, of beskryf die omstandighede toe die verhaal vertel is. Die aanleiding word gewoonlik vóór die verhaal gevind 

en die uitleg of toepassing word gewoonlik ná die verhaal gevind.  

Ontdek en bespreek. Wat is die aanleiding, die verhaal en die uitleg of toepassing van hierdie gelykenis?  

Aantekeninge.  
 

 (1) Die aanleiding van die gelykenis staan in Matteus 13:1-2,10-17. 
 

’n Boot. Jesus het onderrig gegee in verskillende situasies: in ’n sinagoge (Markus 1:29), in die tempel (Johannes 

18:20), op ’n berg (Matteüs 5:1), in ’n huis (Markus 2:1), by die see (Markus 4:1), in die woestyn (Markus 8:1) en by ’n 

begrafplaas (Johannes 11:38). Jesus het hierdie gelykenis vertel terwyl Hy in ’n boot gesit het (Matteus 13:2).       
 

Gelykenisse. Jesus het verskillende style van figuurlike taal in sy onderrig gebruik, byvoorbeeld: spreuke, 

vergelykings en metafore. In Matteus 13 het Hy agt gelykenisse vertel (onder andere Matteus 13:52-53)!  
 

Teen hierdie tyd was daar al onder sy volgelinge mense wat in Hom geglo het, Hom begryp het en sy onderrig aanvaar 

het. Maar daar was ook andere wat teen Hom gepraat het, Hom weerstaan het, hulle harte teen sy onderrig verhard het 

en nog steeds sy onderrig verwerp het. “’n Gelykenis” is ’n aardse verhaal met ’n hemelse betekenis. Om ’n gelykenis 

te begryp, moet jy nie net die aardse verhaal begryp nie, maar ook die hemelse betekenis! Mense wat met ’n oop 

gemoed voor Jesus gestaan het, het sy onderrig begryp, maar mense wat hulle teen Hom verhard het, kon nie sy 

gelykenisse begryp nie. M.a.w., deur gelykenisse te vertel, het Jesus Christus die waarheid nog verder geopenbaar aan 

mense wat Hom en sy onderrig aangeneem het, maar die waarheid nog dieper verberg vir mense wat Hom en sy 

onderrig verwerp het.  
 

Die Koninkryk van God. Die Koninkryk van God is die koningskap of soewereine heerskappy van God oor alles en 

almal, van ewigheid tot ewigheid (Psalm 24:1; 145:13). In besonder is die Koninkryk van God die koningskap of 

soewereine heerskappy van God deur Jesus Christus (Matteus 28:18). Die Koninkryk van God is gebaseer op die 

verlossingswerk wat Jesus Christus volbring het (Handelinge 2:36) en die toepassing daarvan in gelowiges deur die 

Heilige Gees (Romeine 14:17). Die Koninkryk word erken in die harte van gelowiges (Lukas 17:20-21) en is werksaam 

in hulle lewens. Die Koninkryk van God is sigbaar waarneembaar op vier terreine: in die verlossing van gelowiges van 

die begin tot die einde toe (Markus 10:25-26), in die vestiging van gelowiges in die Christelike Kerk/Gemeente op die 

aarde (Matteus 16:18-19), in die goeie werke (invloed) van gelowiges op elke terrein van die maatskappy (Matteus 

25:34-40) en uiteindelik in ’n verloste heelal of die nuwe hemel en die nuwe aarde by die wederkoms van Christus 

(1 Korintiërs 15:24-26).  
 

Die geheimenisse van die Koninkryk ken. Die woord “geheimenis” (of misterie) (Matteus 13:10-11; Romeine 16:25-

26; Efesiërs 3:2-12; Kolossense 2:2-3) beteken iets wat nie elkeen weet of kan weet nie. Tensy ’n geheimenis 

geopenbaar word, bly dit verborge (onbekend). Jesus Christus het die geheimenisse van die Koninkryk van God aan sy 

eie volk (die Christene) geopenbaar en daarom ken hulle hierdie geheimenisse en begryp dit ook. “Die geheimenisse 

van die Koninkryk van God” is die boodskappe wat God by die eerste koms van Jesus Christus aan mense geopenbaar 

het, in die besonder d.m.v. die verkondiging van die gelykenisse oor die Koninkryk van God. Hierdie geheimenisse het 

geopenbaar wie God is, wat God se plan is en hoe God wil hê dat sy volk onder sy heerskappy moet leef. Die sentrale 

boodskap is dat Jesus Christus vir die sondes van mense gesterf het, sodat elkeen wat in Jesus Christus glo, nie verlore 

gaan nie, maar die ewige lewe het.  
 

Waarom word die geheimenisse van die Koninkryk net aan die dissipels en nie aan andere gegee nie? Is dit 

nie baie onbillik nie? Jesus Christus het die geheimenisse van die Koninkryk van God (d.w.s., die boodskap van die 

Nuwe Testament) nie aan elke mens geopenbaar nie! Nie net die inhoud van die boodskap nie, maar ook die toestand en 

houding van die hart van die mens is belangrik! Hoewel baie mense die evangelie en die boodskap van die Nuwe 

Testament hoor, wil hulle dit nie glo nie en wil hulle nié tot die God van die Bybel bekeer nie. Die rede is dat hulle hul 

harte verhard het teen God en sy Woord! Daar is mense wat hulle harte al so lank verhard het, dat hulle nie meer in staat 

is om die Woord van God te begryp nie en hulle dan te bekeer en gered te word nie (Hebreërs 6:4-8; 10:26-31)!  
 

Jesus Christus het in Matteus 13:13-15 die woorde van die Ou Testament (Jesaja 6:9-10) aangehaal  In Jesaja 1:2-4 het 

God gesê dat die kinders van Israel rebelleer teen God. Hulle ken die God van die Bybel nie meer nie en gehoorsaam 

nie sy woorde nie. Hulle het kwaaddoeners geword wat korrup is en het hulle het hulle rug op God gekeer. Daarom het 

die oordeel van God in Jesaja 6:10 gevolg, “Maak hierdie volk traag van begrip, maak hulle ore doof en hulle oë blind 

sodat hulle nie met hulle oë sien, met hulle ore hoor, en met hulle verstand begryp en hulle hulle bekeer en genees word 

nie.”  
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Hierdie woorde is oordeelswoorde! Deur hulle eie keuse het die Israeliete hulle harte teen die God van die Bybel 

verhard. Gedurende die Ou-Testamentiese periode by die uittog uit Egipte het hulle baie van God se wonderdade 

gesien. Ook die Israeliete (Jode) uit die Nuwe Testamentiese periode het baie wondertekens van Jesus Christus met 

hulle eie oë gesien. En tog het hulle nie in God geglo nie! 

Daarom het God toegelaat dat hulle geword het wat hulle gekies het. Hulle wou nie sien nie en dus het God hulle oë nog 

meer toegemaak. Hulle wou nie God se woorde (in die Tien Gebooie en deur die profete gespreek) hoor nie en dus het 

God hulle ore nog meer toegestop. God het hulle gestraf deur hulle te laat wees wat hulle wil wees. Wat hulle saai, het 

hulle ook geoes (Galasiërs 6:7-8)! Hulle het hulle harte verhard teen God en daarom het God hulle harte so hard gemaak 

dat hulle hulle nie meer tot God kon bekeer nie! Dit is ’n vreeslike oordeel! Daarom waarsku God ook so duidelik in die 

Bybel: “Vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering (d.w.s. die rebellie teen God) nie.” 

(Hebreërs 3:15). God se genade en geduld het goddelike grense. ’n Mens kan sy hart só teen God verhard dat hy ’n punt 

bereik van geen moontlike terugkeer meer nie. Die doel van hierdie waarskuwing is dat mense hulle bekering en geloof 

nie tot later uitstel nie! Elke mens wat hom opreg bekeer en glo, hoef nooit te vrees dat sy hart verhard sal word nie.  

Waarom oordeel Jesus Christus mense in die Nuwe Testament net soos God in die Ou Testament? Nog 

voordat Jesus hierdie gelykenis vertel het, het die Fariseërs ook die wondertekens van Jesus Christus gesien, maar tog 

geweier om in Hom te glo. Hulle het die evangelie gehoor, maar geweiger om hulle van hulle sondes weg te keer na 

God toe. In plaas daarvan het hulle Jesus Christus begin kritiseer en beskuldig. Hulle het planne beraam om Hom dood 

te maak en hulle het sy werk as dade van die satan beskou. Hierdie Fariseërs het in hulle hart ’n verkeerde houding 

teenoor Jesus Christus gehad. Hulle het hulle harte telkens weer teen Jesus verhard. En daarom het die oordeel van God 

in die Ou Testament ook op hulle in die Nuwe Testament geval! Dieselfde oordeel het op hulle geval. Hulle het hulle 

harte nog steeds teen God verhard en nou het God hulle hart so hard gemaak, dat hulle nie meer kon begryp en hulle nie 

meer tot God kon bekeer nie! Hulle kon nie meer gered (verlos) word nie (Matteus 11:19,20; 12:2,10,14,24,31,39)! 

Hulle het die limiet van God se genade en geduld oorskrei (vergelyk Genesis 6:3)!  
 

Sal Jesus Christus vandag ons (Christene) ook so oordeel? Ja. Daarom het Jesus Christus ook die gelykenis van 

die saaier vertel. Elke mens is verantwoordelik oor hoe hy op God se Woord reageer. As sy houding is soos dié van die 

Fariseërs en hy het steeds kritiek op Jesus Christus of hy weier om te glo, dan word sy hart uiteindelik ook verhard. Dan 

sal hy God se geheimenisse nie meer kan begryp nie en ook nie God se Koninkryk kan binnegaan nie!  
 

Maar as iemand eerlik God se woord wil hoor en begryp, hoef hy nooit bang te wees dat God sy hart sal verhard nie! 

Elke goeie en skoon hart sal op God se Woord reageer, sal groei en sal vrug dra! Elke mens wat Jesus Christus volg, sal 

die geheimenisse van God se Koninkryk ken (d.w.s., die boodskap van God in die Bybel begryp)! Elke mens wat sy 

hart aan Jesus Christus gegee het, bly reageer op God se Woord, sal God se Woord begryp, sal groei en sal vrug dra 

(Spreuke 1:22-33; 4:23; 23:26; Matteus 7:24-27). Maar elke mens wat sy hart teen God en sy Woord verhard, sal 

uiteindelik só verhard wees dat hy die Woord van God nie meer kan hoor of begryp nie. 
 

 (2) Die verhaal van die gelykenis staan in Matteus 13:3-9. 
 

 (3) Die uitleg of toepassing van die gelykenis staan in Matteus 13:18-23. Vergelyk punt 6.  
 

 

3. Bepaal watter besonderhede in die gelykenis relevant is. 
 

Inleiding. Jesus het nie bedoel dat elke besonderheid (detail) in ’n gelykenis noodsaaklik ’n geestelike betekenis moet 

hê nie! Gelykenisse is nie allegorieë nie. Die relevante besonderhede in die verhaal van ’n gelykenis versterk die 

sentrale gedagte, die hooftema of die les van die gelykenis. Daarom moet ons nie aan elke besonderheid van die verhaal 

van ’n gelykenis ’n geestelike betekenis toeskryf nie!  

Ontdek en bespreek. Watter details in hierdie gelykenis (verhaal) is werklik essensieel of relevant?  

Aantekeninge.  
 

Is Matteus 13:3-23 ’n historiese gebeurtenis, ’n allegorie of ’n gelykenis? Die antwoord is baie belangrik om die 

relevante besonderhede te kan onderskei. Matteus 13:3-23 beskryf geen historiese gebeurtenis nie. Is dit dan ’n allegorie 

of ’n gelykenis?  
 

“’n Allegorie” is ’n uitgebreide vergelyking, waarin verskillende elemente in die allegorie verskillende waarhede 

verteenwoordig (byvoorbeeld Johannes 10:1-16; Johannes 15:1-17). “’n Gelykenis” is ’n verhaal wat regtig in die 

alledaagse lewe kan plaasvind, maar ’n allegorie hoef dit nie te wees nie. Hoewel beide ’n hooftema het, leer ’n 

gelykenis net één belangrike les, terwyl ’n allegorie meer verwante of selfs verskillende waarhede kan leer.  
 

In Matteus 13:3-23 lyk dit of die verhaal eerder ’n allegorie as ’n gelykenis is, omdat in die uitleg van Christus elkeen 

van die vier grondsoorte wel ’n geestelike les bevat. “Die saad” verteenwoordig die boodskap van die Bybel. “Die 

voëls” verteenwoordig die duiwel. “Die harde pad” verteenwoordig ’n verharde hart, ens.  
 

Matteus 13:3-23 is nietemin ’n gelykenis, omdat die uitleg één duidelike tema gee. Die tema is: “Die resultaat of die 

vrug in jou lewe is afhanklik van jou reaksie op God se Woord. En jou reaksie op God se Woord is afhanklik van die 

toestand en houding van jou hart.” Jesus het doelbewus verskillende besonderhede ontwerp in die verhaal van die 

gelykenis (die vier soorte grond) ten einde één belangrike boodskap te benadruk (naamlik, slegs één soort grond is 
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goed). Jesus het die gelykenis bedink en nét Hy het die wysheid en die reg om verskillende besonderhede toe te voeg 

ten einde sy verhaal een spesifieke betekenis te gee. Maar dié feit gee nog nie vir Christene die reg om aan elke 

besonderheid in die verhale van ander gelykenisse spesifieke betekenisse te gee nie. Jesus het dit ook nie gedoen nie. 

Wanneer mens ’n geestelike betekenis soek in elke woord in ’n gelykenis, dan beskou hy die gelykenis as ‘n allegorie.  
 

Allegorisering. Aloewel Thomas van Aquino (1227-1274) waardevolle dinge geskryf het, het hy hierdie gelykenis ’n 

betekenis gegee wat nie uit die verband afgelei kan word nie en dus verwerp moet word: Hy het gesê: “Die gelykenis is 

’n beeld van ’n drievoudige vervolmaking van die geestelike lewe: Dertig verteenwoordig die gemiddelde geestelike 

verworwenheid. Sestig verteenwoordig ’n groter geestelike verworwenheid. En honderd verteenwoordig Christene wat 

so ver gevorder is in hulle geestelike vooruitgang dat hulle ’n voorsmakie kry van die uiteindelike verlossing.” Hierdie 

skrywer maak van die gelykenis ’n allegorie. Sy uitleg moet verwerp word.  
 

Die saad. Die saad verteenwoordig die Woord van God (Lukas 8:11; Markus 4:14) of die boodskap van die Koninkryk 

van God (Matteus 13:19). Volgens die uitleg van Jesus Christus is “die saad” ’n essensiële en relevante detail van die 

gelykenis. Die gelykenis gaan nie oor die saaier van die saad nie (die een wat die Woord moet verkondig nie), maar oor 

die ontvangers van die saad (elke mens wat die Woord hoor en daarop moet reageer). Die Woord van God kan op 

verskillende maniere in jou lewe gesaai word: ander mense kan die Woord van God aan jou verkondig. Of jy kan die 

Woord van God self in jou lewe saai deur dit te hoor en te lees, deur te mediteer, deur dit te memoriseer en te bestudeer.  
 

Die grond. Die grond verteenwoordig die hart van ’n mens, díé van ’n Christen sowel as ’n nie-Christen (Matteus 

13:19). Die verskillende grondsoorte verteenwoordig verskillende toestande en houdings van die menslike hart teenoor 

die Woord van God. Die toestand en houding van jou hart bepaal die uitwerking van die Woord van God op jou. Die 

belangrike boodskap van hierdie gelykenis is dat “die toestand en houding van jou hart jou reaksie op die Woord van 

God bepaal. En jou reakie op die Woord van God bepaal die resultaat in jou lewe”. Die reaksie (respons) wat jy op die 

Woord van God gee, bepaal of jy vrug dra, al dan nie. En dit bepaal hoeveel vrug jy dra! Die toestand van die 

grondsoort is dus ’n essensiële en relevante besonderheid in die gelykenis.  
 

Die saaier. Die gelykenis van die saaier verklaar nie wie die saaier of die boer is nie. Maar in die gelykenis van die 

koring en die onkruid in Matteus 13:37 is Jesus Christus die Saaier van die Woord van God. Dag na dag gedurende sy 

bediening op die aarde het Hy sy onderrig gesaai, veral oor die Koninkryk van God.  
 

Maar die saaier of boer kan elke Christen wees wat die Woord van God aan andere verkondig of onderrrig (Matteus 

10:40). Oor die algemeen is die saaier belangrik, maar in die uitleg van die gelykenis van die saaier is die saaier nie ’n 

essensiële of relevante besonderheid nie. Die uitleg maak duidelik dat die resultaat bepaal word, nie deur die saaier van 

die Woord van God nie, maar deur die toestand en houding van die hart van die ontvanger van die Woord van God! Wat 

die ontvanger of hoorder van die Woord van God met die Woord van God doen, is die allesbepalende punt. Matteus 

13:19 sê “elkeen wat die Woord van die Koninkryk hoor ...! Dus ’n mens wat die Bybel vir homself lees, oordink of 

bestudeer, is op daardie oomblik die saaier van die Woord van God in sy eie hart. Hoe hy die Woord van God hoor, 

d.w.s., hoe hy reageer op die Woord van God, is allesbepalend vir die resultaat (vrug) in sy lewe!  
 

Hoor en begryp. Volgens die uitleg (Matteus 13:18-23) is die reaksie (respons) op die Woord van God ’n essensiële en 

relevante besonderheid in die gelykenis. Die drie Sinoptiese Evangelies noem sewe belangrike sake:  

(1) Die Woord van God (nie een of ander geestelike boek nie)(Matteus 13:19; Markus 4:13).  

(2) Hoor (Matteus 13:19,23) 

(3) Begryp/verstaan (Matteus 13:19,23) 

(4) Aanvaar (Markus 4:16) 

(5) ’n Voorbereide en skoon (opregte en goeie) hart (Lukas 8:15) 

(6) Vashou (Lukas 8:15) 

(7) Volhardend vrugte voortbring (Lukas 8:15), dertig-, sestig- en selfs honderdvoudig (Markus 4:20).  
 

 

4. Bepaal die belangrike boodskap van die gelykenis. 
 

Inleiding. Die belangrike boodskap (die sentrale boodskap of die hooftema) van die gelykenis word gevind in die uitleg 

of toepassing van die gelykenis of in die verhaal van die gelykenis self. Uit hoe Jesus self sy gelykenisse uitlê of toepas, 

weet ons hoe ons gelykenisse moet uitlê. ’n Gelykenis het meesal maar één hooftema, één belangrike boodskap, één 

sentrale les. Daarom moet ons nie probeer om ’n geestelike waarheid in elke besonderheid van die verhaal van die 

gelykenis te vind nie. Dus, bepaal die belangrike boodskap van ’n gelykenis. 

Bespreek. Wat is die belangrike boodskap van hierdie gelykenis? 

Aantekeninge.  
 

Die gelykenis van die saaier in Matteus 13:3-23 is ’n gelykenis oor “die Woord van God in die koninkryk van 

God”.  
 

Die belangrike boodskap van die gelykenis is die volgende: “Die toestand en houding van jou hart bepaal jou 

reaksie op die Woord van God. En jou reaksie op die Woord van God bepaal die vrug (uitkoms) in jou lewe”.  
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Dit is waar met betrekking tot alle mense (Christene én nie-Christene). Die toestand en houding van jou hart bepaal jou 

reaksie op die Woord van God en uiteindelik die hoeveelheid vrugte wat jy in die lewe dra!  
 

Reaksie op die Woord van God is één van die fundamentele kenmerke van die koninkryk van God. Die ware burgers 

van die koninkryk van God reageer voortdurend op die Woord van God, d.w.s., op al die bevele en onderrig (leringe) in 

die Bybel.  
 

Die gelykenis leer ook dat die verkondiger of leraar van die Woord van God verskillende resultate moet verwag, 

aangesien die toestande en houdings (gesindhede) van die harte van mense verskil. ’n Deel van sy arbeid as verkondiger 

of leraar sal geen vrug voortbring nie – nie omdat hy op die verkeerde plek saai nie (dit gaan nie daaroor in hierdie 

gelykenis nie), maar omdat die ingesteldheid, houding en reaksie van de harte van sy hoorders so verskillend is! Terwyl 

’n deel van sy arbeid sonder resultaat bly, sê God dat “die Woord van God nie onverrigter sake na My toe sal terugkeer 

nie” (Jesaja 55:10-11)! 
 

 

5. Vergelyk die gelykenis met vergelykbare Bybelgedeeltes. 
 

Inleiding. Sommige gelykenisse het ooreenkomste en kan met mekaar vergelyk word. Maar die waarheid in alle 

gelykenisse het vergelykbare waarhede wat in andere Bybelgedeeltes geleer word. Probeer om die belangrikste 

verwysings in die Bybel te vind wat jou help om die gelykenis uit te lê. Vergelyk altyd die uitleg van ’n gelykenis met 

die direkte en duidelike onderrig van die Bybel.  

Ontdek en bespreek. Hoe vergelyk die volgende Bybelgedeeltes met wat hierdie gelykenis leer?  

Aantekeninge. 
 

Matteus 7:24-27. Die klem in die gelykenis van die verstandige en dwase bouer, is op die doen 

(gehoorsaamheid/prakties maak) van die Woord van God (die bevele en onderrig in die Bybel). Maar die klem in die 

gelykenis van die saaier is op die soort reaksie wat jy op die Woord van God gee.  
 

Matteus 13:24-30. In die gelykenis van die onkruid tussen die koring saai die duiwel onkruid (ongelowige mense met 

hulle leuens en wettelose praktyke of struikelblokke) tussen die koring (gelowige mense met hulle waarheid en 

regverdige praktyke). Maar in die gelykenis van die saaier ruk die bose dit wat in die hart van ’n mens gesaai is weg as 

hy niks daaraan doen nie, sodat hy nie sal gaan glo en verlos word nie (Lukas 8:12).  
 

Markus 4:26-29. Die klem in die gelykenis van die saad  wat self groei, lê op die verantwoordelikheid van God. Hy gee 

aan die Woord van God die potensiële krag om God se koninkryk te laat groei en vrug te laat dra. Maar die klem in die 

gelykenis van die saaier lê op die verantwoordelikheid van die mens: hoe hy op die Woord van God moet reageer. 
 

1 Korintiërs 3:6-9. Christene wat die evangelie verkondig aan verlore mense of die bekeerde mense tot dissipels van 

Christus maak is die medewerkers van God. God is die eintlike Werker! Terwyl die medewerkers die saad saai en die 

plante versorg, is dit God wat die Christene laat groei en vrug laat dra!  
 

 

6. Maak ’n samevatting van die belangrikste leerstellings in hierdie gelykenis. 
 

Bespreek. Wat is die belangrikste waarhede of boodskappe (lesse) van hierdie gelykenis? Wat leer Jesus Christus aan 

ons om te weet, te glo, te wees en te doen?  

Aantekeninge. 
 

 (1) Die belangrike boodskap of sentrale les.  

Die gelykenis van die saaier in Matteus 13:3-23 is ’n gelykenis oor “die Woord van God in die koninkryk van God”.  
 

Die belangrike boodsap of sentrale les is die volgende: “Die toestand en houding van jou hart bepaal jou reaksie op die 

Woord van God. En jou reaksie op die Woord van God bepaal die resultaat (vrug) in jou lewe”.  
 

Of: “Die resultaat (vrug) in jou lewe is afhanklik van jou reaksie op die Woord van God. En jou reaksie op die Woord 

van God is afhanklik van die toestand en houding van jou hart.” 
 

Die vier moontlike toestande van die hart van elke Christen of nie-Christen bepaal op elke gegewe dag één van die vier 

moontlike reaksies op die Woord van God op dié dag.  
  

 (2) “Dit is hy by wie daar op die pad gesaai is” (vers 19).  

Hy is die persoon wat in sy reaksie op die Woord van God lyk soos die effek van ‘n stuk verharde pad op die saad. Die 

saad bly bo-op  die grond lê totdat dit deur die voëls opgepik word.  
 

Dit is die prentjie van ’n ongevoelige en verharde hart wat nie reageer op die Woord van God nie. Hierdie deel van die 

gelykenis gaan oor houding en reaksie. Hierdie mens dink dat die Woord van God (die Bybel) niks belang vir hom het 

nie en daarom word hy onverskillig. Omdat hy geen moeite doen om die Woord van God te hoor of die boodskap te 

begryp nie (Jesaja 6:9-10) word sy hart stomp. Omdat hy die hoor van die Woord van God as ongeleë (Handelinge 

24:25) beskou, word hy steeds meer ongeërg. Omdat hij voortdurend die Woord van God kritiseer en deur sy eie 

menings vervang (Romeine 11:7-10; Hebreërs 3:7-8), word sy hart steeds meer verhard. Omdat hy by herhaling die 

boodskapper (verkondiger, leraar) verwerp, omdat hy nie hou van wat hy hoor nie (Johannes 8:37), word sy hart steeds 
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meer vyandig. Die duiwel weet dat mense wat die Woord van God aanneem, sal glo en gered word (Lukas 8:12). Omdat 

die duiwel die mag en die effek van die Woord van God op die harte van mense vrees, ruk hy voortdurend die Woord 

van God weg as dit nie onmiddellik aangeneem word nie!  
 

Die belangrike les is om jou in te span om die Woord van God nie net te hoor nie, maar ook te begryp (Matteus 13:23) 

en aan te neem (Markus 4:16) sodra jy dit hoor, lees of bestudeer. Jy moet onmiddelik met jou houding van 

onverskilligheid, uitstel of vyandigheid breek!  
 

 (3) “Die man weer by wie daar op die klipbanke gesaai is” (vers 20).  

Hy is die persoon wat in sy reaksie op die Woord van God lyk soos die effek van ’n klipbank op die saad. Die saad (die 

plant) kan geen diep wortels skiet nie en word gou deur die son verskroei en doodgebrand.  
 

Dit is die beeld van ’n impulsiewe en oppervlakkige hart waarin die Woord van God nie kan wortel skiet nie. Hierdie 

deel van die gelykenis gaan oor diepte en duursaamheid. Hierdie mens reageer sonder om na te dink oor die 

konsekwensies en die kostes. As hy die Woord van God hoor, is hy daardeur geraak en entoesiasties. Omdat hy nie 

volhard en die Woord van God onder alle (ook moeilike) omstandighede vashou nie, verloor hy dit weer. Hierdie mens 

het geen wortel nie, d.w.s. hy het geen deursettingsvermoë nie. Hy is nie bereid om die moeilikhede en vervolgings wat 

die Woord van God met hom saambring, te dra nie. Hy het nie die liefde om vir Jesus Christus te ly nie (1 Korintiërs 

13:3). Hoewel hy aanvanklik Jesus Christus uiterlik volg, is hy nooit ’n ware volgeling van Jesus Christus nie. Sy 

belydenis aangaande die christelike geloof kom nie uit innerlike oortuiging nie. Hy het nie die gevolge van die aanneem 

van die Woord van God oorweeg nie. Hy besef nie dat “ware dissipelskap”: selfverloëning, opoffering, dienslewering 

en lyding impliseer nie. As daar verdrukking en vervolging kom, raak hy afvallig. Die oorspronklike woord beteken: dat 

hy gou verstrik raak in of verlei word deur die sonde. Omdat hy aanstoot neem (hom vererger vir die Woord) aan die 

Woord van God, struikel hy daarroor en raak dan afvallig van die geloof. Voorbeelde van sulke mense is:  

• die man wat sonder om die kostes te bereken ’n dissipel van Jesus wil word (Matteus 8:19-20) 

• die ryk jongman wat nie sy rykdom kon los nie (Matteus 19:16-22) 

• Judas Iskariot wat t.w.v. geld Jesus verraai het (Matteus 26:14-16) 

• Demas wat die teenwoordige wêreld liefgekry het (2 Timoteus 4:10).  
 

Die belangrike les is om die Woord van God vas te hou (Lukas 8:15) en dit te glo en te gehoorsaam onder alle (selfs 

moeilike) omstandighede! Jy moet onmiddellik afreken met jou neiging om net emosioneel geraak te word as jy die 

Woord van God hoor! 
 

 (4) “Die man by wie daar in die dorings gesaai is” (vers 22).  

Hy is die persoon wat in sy reaksie op die Woord van God lyk soos die effek van ’n stuk grond vol onkruid en dorings 

op die saad. Die saad (die plant) word verstik en bly vrugteloos.  
 

Dit is die beeld van ’n verdeelde hart wat in beslag geneem word deur die onrein dinge of wat teen die Woord van God 

bevooroordeeld is. Hierdie deel van die gelykenis gaan oor voorbereiding en prioriteite. Hierdie mens is of 

onvoorbereid of het die verkeerde prioriteite gekies. Die gevolg is dat hy in sy hart geen ruimte of tyd het om rustig en 

ernstig na te dink oor die Woord van God en die toepassing van die Woord van God nie. Hy het nie net sy hart vir die 

Woord van God oopgemaak nie, maar ook vir verkeerde dinge soos die sorge van hierdie wêreld, die verleiding van die 

rykdom en die genietinge van die lewe (Lukas 8:14). Die sorge van hierdie wêreld kan jou liggaamlike gesondheid 

aantas en jou konsentrasie op God versteur (Matteus 6:25-34). Die verleidings van die rykdom kan ’n wortel van allerlei 

kwaad word (1 Timoteus 6:3-10), soos die volgende voorbeelde aantoon: die ryk dwaas (Lukas 12:13-21); die ryk man 

en die bedelaar Lasarus (Lukas 16:19-31) en die ryk jongman (Markus 10:17-23). Die genietinge van die lewe kan jou 

lewe verstrik en verniel: byvoorbeeld, plesiertjies wat verkeerd is soos dronkenskap, dwelmverslawing, dobbel, loterye, 

gelukspeletjies, seksuele immoraliteit, ens. Plesier word verkeerd as ’n mens te veel toegee aan byvoorbeeld eet, drink, 

slaap, sport, vermaak, boeke lees, televisie, internet, en selfs jou werk of loopbaan. ’n Mens wat heeltemal in beslag 

geneem word deur hierdie ander dinge, sodat hy geen ruimte of tyd meer oor het vir die Woord van God nie, kan nooit 

tot geestelike volwassenheid ontwikkel nie en kan daarom nooit “vrug dra vir die ewige lewe nie” (Johannes 4:36) of 

“blywende vrug” (Johannes15:16) dra nie. Die begeertes van die liggaam, die begeertes van die oë en die hoogmoed 

van die lewe wat spog met dit wat hy besit en wat hy tot stand gebring het in die lewe, kom nie van God nie, maar van 

die sondige wereld. En hierdie wêreld gaan verby (1 Johannes 2:15-17)!  
 

Die belangrike les is om die Woord van God in ’n skoon (rein), opreg en goed hart te bewaar (Lukas 8:15) Jy moet 

jouself vry hou van die sorge in hierdie wêreld, die verleidinge van die rykdom (materialisme) en die genietinge 

(verkeerde plesier) van die lewe. Jy moet onmiddellik afreken met jou sorge, jou neiging tot materialisme en 

verwêreldliking en met jouself aan verkeerde prioriteite gee.  
 

 (5) “Die man by wie daar op goeie grond gesaai is” (vers 23).  

Hy is die persoon wat in sy reaksie op die Woord van God lyk soos die effek wat ‘n stuk goeie (skoon en diep) grond op 

die saad het. Die saad (plant) groei en dra basie vrugte.  
 

Dit is die beeld van ’n hart wat goed voorberei is en goed reasgeer op die Woord van God en baie vrugte dra. Hierdie 

deel van die gelykenis gaan oor motivasie en kwaliteit. Dit is die sentrale punt of die belangrike boodskap van die 

gelykenis.  
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In teenstelling tot die eerste hart,  

• hoor hierdie mens  

• die Woord van God (die Bybel),  

• verstaan hy wat hy hoor (Matteus 13:23) en  

• aanvaar hy die Woord (Markus 4:20). Hy doen dit sodat die Woord van God hom kan verlos en verander (Lukas 

8:12).  
 

In teenstelling tot die tweede hart, oorweeg hierdie mens die kostes van geloof en gehoorsaamheid (dissipelskap). 

Omdat hy besluit het om te volhard in die geloof, selfs as daar groot moeilikhede en vervolginge is,  

• hou hy vas (ANV: bewaar) (Grieks: katechó) aan die Woord van God onder alle omstandighede (Lukas 8:15). 
 

In teenstelling tot die derde hart,  

• hou hierdie mens sy hart voorberei en skoon van alles wat die Woord van God in sy lewe sou kan verstik (Lukas 

8:15). Byvoorbeeld, hy hou hou hom vry van die sorge in die lewe, die verleidinge van die rykdom en die sondige 

genietinge van die lewe. 
 

Die vierde hart verteenwoordig die mens wat met ’n opregte en goeie hart reageer op die Woord van God: hy hoor dit, 

verstaan dit, aanvaar dit, hou dit vas en  

• dra met inspanning en volharding vrugte (Lukas 8:15)! Die vrugte kan bekering en geestelike groei wees 

(Kolossense 1:6). Die vrugte kan goeie werke wees (Lukas 3:8-14). Die vrugte kan ook groei in geestelike karakter 

wees (Galasiërs 5:22-23). Die vrugte kan ook ‘n vrugbare bediening (bv. ander mense tot dissipels van Jesus 

Christus maak) (Johannes 15:16). Die verskil tussen dertig-, sestig – en honderdvoudig (Matteus 13:23; Markus 

4:20) het te make met die feit dat nie alle Christenen dieselfde berou, geloofsvertroue, lojaliteit, moed, 

sagmoedigheid of gehoorsaamheid het nie.  
 

 (6) Die sleutel tot die verstaan van alle gelykenisse.  

Markus 4:13 sê, “Julle begryp nie eens hierdie gelykenis nie. Hoe sal julle dan al die ander gelykenisse kan verstaan?” 

Jesus sê dat die gelykenis van die saaier die sleutel is om al die ander gelykenisse van Jesus Christus en ook die Bybel 

as geheel te verstaan! Howkom? Omdat “die toestand en houding van jou hart bepaal hoe jy op die Woord van God 

reageer. En hoe jy op die Woord van God reageer, bepaal in watter mate jy vrugte in jou lewe sal dra”.  
  

Daarom sê Spreuken 4:23 ook, “Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe.” Hoe 

kan’n mens sy hart beskerm? Spreuken 23:26 sê, “My seun, gee my jou hart, en laat jou oë ’n behae skep in my weë” 

(NAV: Glo my, my seun, en onthou wat ek jou leer.” Alleen wanneer jy jou hart en lewe aan Jesus Christus gegee het, 

sal jy in staat wees om jou hart te beskerm en op die beste manier reageer op die Woord van God!  
 

5 GEBED (8 minute)                                       [REAKSIES] 

GEBED IN ANTWOORD OP GOD SE WOORD 

 

Bid saam met mekaar as antwoord op wat God gesê het. Laat elkeen in die kring om die beurt kort (in één of twee 

sinne) bid en teenoor God reageer op wat hy in hierdie byeenkoms van Hom geleer het.  

 

6 VOORBEREIDING (2 minute)              [OPDRAGTE] 

VIR DIE VOLGENDE BYEENKOMS 

 

Deel die voorbereiding vir die volgende keer op ’n stukkie papier uit of laat die groeplede dit neerskryf. 

1. Toewyding. Wy jou steeds daaraan toe om dissipels te maak, die gemeente van Jesus Christus op te bou en die  

    koningskap van Jesus Christus te verkondig.  

2. Verkondig, onderrig of bestudeer die gelykenis van “die saaier” saam met ’n persoon of ’n klein groepie mense.  

3. Persoonlike tyd met God. Hou stiltetyd met God uit ongeveer ’n halwe hoofstuk per keer uit Exodus 18, 20, 32, 33.  

    Maak gebruik van die verkose Bybelvers of die gunstelingwaarheid metode en maak kort aantekeninge.  

4. Memorisering. (4) Moenie omkyk in die diens in die Koninkryk nie. Lukas 9:62. Herhaal elke dag die laaste vyf  

    Bybelverse wat jy uit jou kop geleer het. 

5. Bybelstudie. Berei die volgende Bybelstudie tuis voor. Romeinen 1:18-32.  

    Maak gebruik van die vyf stappe-metode en maak kort aantekeninge. 

6. Gebed. Bid vir iemand of iets spesifieks en  sien met verwagting uit na wat God doen (Psalm 5:4). 

7. Hou jou aantekeninge op datum. Sluit jou aantekeninge oor stiltetyd, memorisering, jou Bybelstudie en hierdie  

    opdrag in.  
 

 

 


