
  



  



  

1 Op die dagOp die dag ging Jezus het huis uit ...

39 Maar Hij antwoordde hun en zeide: 
Een boos en overspelig geslacht 
verlangt een teken, maar het zal geen 
teken ontvangen dan het teken van 
Jona, de profeet. 

Matteüs 12



  

1 ...  en Hij zat bij de zeebij de zee. 

zee van Tiberias

zee van Galilea

meer van Genesaret

 zee van Kinneret



  

Kinneret = harp
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Psalm 49:5 (NBG)

Ik zal mijn geheimenis 
bij de citer ontsluieren. 

kinor

kinneret

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Sea_of_Galilee.jpg


  

2 En vele scharen vergaderden zich bij 
Hem, zodat Hij in een schip ging en daar 
nederzat, en de gehele schare stond op 
de oever. 



  

3 En Hij zeide: Zie, een zaaier ging uit om 
te zaaien. 



  

4 En bij het zaaien viel een deel langs de 
weg en de vogels kwamen en aten het op. 



  

5 Een ander deel viel op de steenachtige 
plaatsen, waar het niet veel aarde had, 
en terstond schoot het op...



  

6 ... maar toen de zon opkwam, 
verschroeide het en omdat het geen 
wortel had, verdorde het. 



  

7 Een ander deel viel op de dorens en de 
dorens kwamen op en verstikten het. 



  

8 Een ander deel viel in goede aarde en 
het gaf vrucht, deels honderd-, deels 
zestig-, deels dertigvoudig. 



  

9 Wie oren heeft, die hore! 



  

10 En de discipelen kwamen en zeiden tot 
Hem: Waarom spreekt Gij tot hen in 
gelijkenissen? 

"Gelijkenissen zijn verhalen die 
tot doel hebben een bepaald 
idee te verduidelijkente verduidelijken".



  

11 Hij antwoordde hun en zeide: Omdat 
het uu gegeven is de geheimenissen van de geheimenissen van 
het Koninkrijkhet Koninkrijk der hemelen te kennen, 
MAARMAAR HUN IS DAT NIET GEGEVENHUN IS DAT NIET GEGEVEN. 



  

12 Want wie heeft, hem zal gegeven 
worden en hij zal overvloedig hebben; 
maar wie niet heeft, ook wat hij heeft, zal 
hem ontnomen worden. 

"wie heeft" 
= het Woord



  

12 Want wie heeft, hem zal gegeven 
worden en hij zal overvloedig hebben; 
maar wie niet heeft, ook wat hij heeft, zal 
hem ontnomen worden. 

"wie heeft" 
= het Woord

"zal gegeven worden" 
= de geheimen van het Koninkrijk



  

12 Want wie heeft, hem zal gegeven 
worden en hij zal overvloedig hebben; 
maar wie niet heeft, ook wat hij heeft, zal 
hem ontnomen worden. 

"wie heeft" 
= het Woord

"zal gegeven worden" 
= de geheimen van het Koninkrijk

"ook wat hij heeft" 
= verwachting van het Koninkrijk



  

13 Daarom spreek Ik tot hen in 
gelijkenissen, omdat zij ziende NIET ZIEN 
en horende NIET HOREN of BEGRIJPEN. 



  

14 En aan hen wordt de profetie van Jesaja 
vervuld, die zegt: 

in Jesaja 6



  

14 ... Met het gehoor zult gij horen en gij 
zult het geenszins verstaan... 

> b.v. de gelijkenissen



  

14 ... en ziende zult gij zienziende zult gij zien en gij zult het 
geenszins opmerken; 



  

1 Op die dag ging Jezus het huis uit en Hij 
zat bij de zee. 



  

2 En vele scharen vergaderden zich bij 
Hem, zodat Hij in een schip ging en daar 
nederzat, en de gehele schare stond op 
de oever.



  

15 want het hart van dit volk is vet 
geworden, en hun oren zijn hardhorend 
geworden, en hun ogen hebben zij 
toegesloten...



  

11 Voorwaar, door mensen die een 
onverstaanbare taal spreken, en 
in een vreemde tongval zal tot dit dit 
volkvolk spreken Hij, die tot hen 
gezegd heeft: 12 Dit is de rust, 
geeft de vermoeide rust, en dit is 
de verademing. Maar zij wilden Maar zij wilden 
niet horenniet horen.

1 2

Jesaja 28



  

13 Zo zal voor hen het woord des 
HEREN zijn: wet op wet, wet op 
wet, eis op eis, eis op eis, hier 
wat, daar wat, opdat zij bij hun 
gaan achterwaarts struikelen en 
te pletter vallen, verstrikt en 
gevangen worden.

1 2

Jesaja 28



  

15 ... opdat zij niet zien met hun ogen, en 
met hun oren niet horen, en met hun hart 
niet verstaan en zich bekeren, en Ik hen 
zou genezen. 



  

16 Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien 
en uw oren, omdat zij horen. 



  

17 Voorwaar, Ik zeg u: Vele profeten en Vele profeten en 
rechtvaardigen hebben begeerd te zienrechtvaardigen hebben begeerd te zien 
wat gij ziet, en zij hebben het niet gezien, 
en te horen wat gij hoort, en zij hebben 
het niet gehoord. 



  

10 Naar deze zaligheid hebben 
GEZOCHTGEZOCHT en GEVORSTGEVORST de profeten, 
die van de voor u bestemde genade 
geprofeteerd hebben, 
11 terwijl zij NASPEURDENNASPEURDEN, op welke 
of hoedanige tijd de Geest van 
Christus in hen doelde, toen Hij 
vooraf getuigenis gaf van al het 
lijden, dat over Christus zou komen, 
en van al de heerlijkheid daarna.

1 Petrus 1



  

18 Gij dan, hoort de gelijkenis van den 
zaaier.



  

19 Bij een ieder, die het woord van het 
Koninkrijk hoort en het niet verstaat, 
komt de boze en rooft wat in zijn hart 
gezaaid is: dat is de langs de weg 
gezaaide.



  

20 De op steenachtige plaatsen 
gezaaide is hij, die het woord hoort 
en het terstond met blijdschap 
aanneemt....



  

21 ... maar hij heeft geen wortel in 
zich, doch is iemand van het 
ogenblik...



  

21 ... wanneer echter verdrukking of 
vervolging komt om der wille van 
het woord, komt hij terstond ten 
val.



  

22 De in de dorens gezaaide is hij, die 
het woord hoort, en de zorg van de 
wereld en het bedrog van de rijkdom 
VERSTIKT het woord en hij wordt 
onvruchtbaar.



  

33 Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk 
en Zijn gerechtigheid en dit ALLES en dit ALLES 
zal u BOVENDIEN geschonken zal u BOVENDIEN geschonken 
wordenworden.

Matteüs 6



  

23 De in goede aarde gezaaide is hij, 
die het woord hoort en verstaat...



  

23 ... die dan ook vrucht draagt en 
oplevert, deels honderd-, deels zestig-, 
deels dertigvoudig.
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