58. Een verhaal van Jezus
Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van Matteüs 13:9.
In oktober 2011, stond het record voor de grootste pompoen van de wereld op 824,8 kg (in Canada).
Terwijl een zaadje van een pompoen makkelijk in je handpalm past. Zoek eens op of dat record in de
tussentijd is verbeterd. (Kijk op internet of een recordboek.)



Heb je wel eens zaadjes gezaaid? Hoe ging dat in z’n werk? Groeide alles? Hoe groot werd
de plant die je had gezaaid? Was hij veel groter dan het zaadje waar je mee begon?
Wat begint er nog meer klein en groeit daarna alleen maar groter? Kun je een proefje
verzinnen om dit te laten zien?

Lees verder…
Wat er aan vooraf ging…
Het is niet makkelijk om in woorden zoiets geweldigs als Gods koninkrijk uit te leggen. Daarom
gebruikte Jezus beeldverhalen om te laten zien hoe het zit. Gods koninkrijk zal groeien en zich
verspreiden – en om daar deel van uit te maken is het tofste ooit.
Lees nu samen Matteüs 13:31-33 en 40-46.

Wat er daarna gebeurde…
In een ander beeldverhaal heeft Jezus het over een net met vissen. De goede vissen worden door de
visser bewaard, maar de slechte vissen worden teruggegooid. Hiermee bedoelt Jezus dat niet
iedereen deel uitmaakt van Gods koninkrijk.

Ontdek de Bijbel!
Beantwoord samen de vragen op pagina 78 van het boek ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’.

Bijbelse woorden toegelicht
Mosterdzaadje Mosterd werd verbouwd om eten en olie van op smaak te brengen. De
zaadjes zijn klein, maar de boom die eruit groeit kan wel vijf meter worden.
Gist Dit wordt gemixt met bloem en water of olie om brood van te maken. Het gemixte
brooddeeg laat je een poosje liggen op een warme plek. De gist in het deeg laat in reactie op

het water en de bloem een gas los. Omdat het gas geen kant op kan in het deeg, blaast het
deeg op. Dat noemen we ook wel ‘rijzen’.
Groeien in Gods koninkrijk Jezus vertelde de verhalen over een boom die groeit uit een
klein zaadje en het brood dat ‘rijst’, als een beeldverhaal van hoe Gods koninkrijk klein begint
en dan gaat groeien. Praat met een volwassene over wat God wil in jouw leven en in dat van
mensen om je heen.
In Gods koninkrijk zijn Gods koninkrijk is er voor eeuwig. Het kan niet verloren gaan,
gestolen worden of kapotgaan. En het is er op dit moment al, ook al is het nog niet af. Jezus
kondigde aan dat het zou komen, zelfs als we er nu niet alles van begrijpen. Het wordt
werkelijkheid als je het kwaad stopt en het goede doet. We kunnen allemaal meedoen in dit
koninkrijk als we ervoor kiezen goed te doen in plaats van kwaad.

Probeer het uit
Kijk of Jezus’ beeldverhalen werken op een manier om te laten zien dat iets groot groeit uit een klein
begin. Zoek een broodrecept op en probeer het uit. Zorg ervoor dat er in je recept gist gebruikt wordt
of, als je een kant-en-klaar pak gebruikt, moet je kijken of er gist in zit. Kijk wat er gebeurt met je
brooddeeg en ontdek hoeveel groter het is geworden.
Je kunt ook een stuk deeg zonder gist neerleggen om het verschil te zien.
(Als je een voedselallergie hebt, moet je ervoor zorgen dat je wel ingrediënten gebruikt die je kunt
eten.)

Praten met God
Vraag God om je te laten zien welke rol jij mag hebben in zijn koninkrijk.

