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Mattheüs 13:1-9 Markus 4:1-9 Lukas 8:4-8 Ondersteunende Schrift     

1 EN te dien dage Jezus uit 
het huis gegaan zijnde, zat 
bij de zee. 
2 En tot Hem vergaderden 
vele scharen, zodat Hij in 
een schip ging en nederzat; 
en al de schare stond op den 
oever. 
3 En Hij sprak tot hen vele 
dingen door gelijkenissen, 
zeggende: 

1 EN Hij begon wederom te 
leren omtrent de zee; en er 
vergaderde een grote schare bij 
Hem, alzo dat Hij, in het schip 
gegaan zijnde, nederzat op de 
zee; en de gehele schare was 
op het land aan de zee. 
2 En Hij leerde hun vele 
dingen door gelijkenissen, en 
Hij zeide in Zijn lering tot hen: 

4 Als nu een grote schare 
bijeenvergaderde, en zij van 
alle steden tot Hem 
kwamen, zo zeide Hij door 
gelijkenis: 

 

Zie, een zaaier ging uit om te 
zaaien. 

3 Hoort toe: Zie, een zaaier 
ging uit om te zaaien. 

5 Een zaaier ging uit om 
zijn zaad te zaaien; 

 

4 En als hij zaaide, viel een 
deel van het zaad bij den 
weg; en de vogels kwamen 
en aten datzelve op. 

4 En het geschiedde in het 
zaaien, dat het ene deel van het 
zaad viel bij den weg; en de 
vogelen des hemels kwamen 
en aten het op. 

en als hij zaaide, viel het 
ene bij den weg, en werd 
vertreden, en de vogelen 
des hemels aten dat op. 

 

5 En een ander deel viel op 
steenachtige plaatsen, waar 
het niet veel aarde had; en 
het ging terstond op, omdat 
het geen diepte van aarde 
had; 
6 Maar als de zon opgegaan 
was, zo is het verbrand 
geworden, en omdat het geen 
wortel had, is het verdord. 

5 En het andere viel op het 
steenachtige, waar het niet veel 
aarde had; en het ging terstond 
op, omdat het geen diepte van 
aarde had. 
6 Maar als de zon opgegaan 
was, zo is het verbrand 
geworden, en omdat het geen 
wortel had, zo is het verdord. 

6 En het andere viel op een 
steenrots, en opgewassen 
zijnde is het verdord, 
omdat het geen 
vochtigheid had. 

 

7 En een ander deel viel in 
de doornen; en de doornen 
wiesen op en verstikten 
hetzelve. 

7 En het andere viel in de 
doornen, en de doornen 
wiesen op en verstikten 
hetzelve, en het gaf geen 
vrucht. 

7 En het andere viel in het 
midden van de doornen, en 
de doornen 
medeopwassende 
verstikten hetzelve. 

 

8 En een ander deel viel in 
de goede aarde, en gaf 
vrucht, het een honderd-, 
het ander zestig-, en het 
ander dertigvoud. 
9 Wie oren heeft om te 
horen, die hore. 

8 En het andere viel in de 
goede aarde en gaf vrucht, die 
opging en wies; en het ene 
droeg dertig- en het andere 
zestig- en het andere 
honderdvoud. 
9 En Hij zeide tot hen: Wie 
oren heeft om te horen, die 
hore. 

8 En het andere viel op de 
goede aarde, en opgewassen 
zijnde bracht het 
honderdvoudige vrucht 
voort. Dit zeggende: riep 
Hij Wie oren heeft om te 
horen, die hore. 

 

    

Uitleg van de gelijkenis 
   

Mattheüs 13:10:23 Markus 4:10-20 Lukas 8:9-15 
 

    

10 En de discipelen tot Hem 
komende, zeiden tot Hem: 
Waarom spreekt Gij tot hen 
door gelijkenissen? 

10 En als Hij nu alleen 
was, vraagden Hem 
degenen die omtrent 
Hem waren, met de 
twaalve, naar de 
gelijkenis. 

9 En Zijn discipelen 
vraagden Hem, zeggende: 
Wat mag deze gelijkenis 
wezen? 

 



11 En Hij antwoordende 
zeide tot hen: Omdat het 
u gegeven is de 
verborgenheden van het 
Koninkrijk der hemelen 
te weten, maar dien is 
het niet gegeven. 
12 Want wie heeft, dien zal 
gegeven worden, en hij zal 
overvloediglijk hebben; 
maar wie niet heeft, van 
dien zal genomen worden 
ook wat hij heeft. 
13 Daarom spreek Ik tot 
hen door gelijkenissen, 
omdat zij ziende niet zien, 
en horende niet horen, 
noch ook verstaan. 
14 En in hen wordt de 
profetie van Jesaja 
vervuld, die zegt: Met het 
gehoor zult gij horen en 
geenszins verstaan; en 
ziende zult gij zien en 
geenszins bemerken. 
15 Want het hart dezes volks 
is dik geworden, en zij 
hebben met de oren 
zwaarlijk gehoord, en hun 
ogen hebben zij toegedaan; 
opdat zij niet te eniger tijd 
met de ogen zouden zien, en 
met de oren horen, en met 
het hart verstaan, en zich 
bekeren, en Ik hen geneze. 
16 Doch uw ogen zijn zalig, 
omdat zij zien, en uw oren, 
omdat zij horen. 
17 Want voorwaar Ik zeg 
u, dat vele profeten en 
rechtvaardigen hebben 
begeerd te zien de dingen 
die gij ziet, en 
hebben ze niet gezien; en te 
horen de dingen die gij 
hoort, en hebben ze niet 
gehoord. 

11 En Hij zeide tot hen: Het is 
u gegeven te verstaan de 
verborgenheid van het 
Koninkrijk Gods; maar 
dengenen die buiten zijn, 
geschieden al deze dingen door 
gelijkenissen; 
12 Opdat zij ziende zien en 
niet bemerken, en horende 
horen en niet verstaan; 
opdat zij zich niet te eniger 
tijd bekeren en hun de 
zonden vergeven worden. 
13 En Hij zeide tot hen: Weet 
gij deze gelijkenis niet? En hoe 
zult gij al de gelijkenissen 
verstaan? 

10 En Hij zeide: U is het 
gegeven de verborgenheden 
van het Koninkrijk Gods te 
verstaan; maar tot de 
anderen spreek Ik in 
gelijkenissen, opdat zij 
ziende niet zien en 
horende niet verstaan. 
 
_________________ 
 
Jesaja 5:21 
21 Wee dengenen die in 
hun ogen wijs, en bij 
zichzelven verstandig zijn. 
Jesaja 6:9,10 
9 Toen zeide Hij (tot 
Jesaja): Ga heen en zeg tot 
dit volk: Horende hoort, 
maar verstaat niet, en 
ziende ziet, maar merkt 
niet. 
10 Maak het hart dezes 
volks vet en maak hun 
oren zwaar en sluit hun 
ogen, opdat het niet zie 
met zijn ogen, noch met 
zijn oren hore, noch met 
zijn hart versta, noch zich 
bekere, en Hij het geneze. 
Romeinen 11:7,8 
7 Wat dan? Hetgeen Israël 
zoekt, dat heeft het niet 
verkregen; maar de 
uitverkorenen hebben het 
verkregen, en de anderen 
zijn verhard geworden 
8 (Gelijk geschreven is: 
God heeft hun gegeven een 
geest des diepen slaaps; 
ogen om niet te zien, en 
oren om niet te horen), tot 
op den huidigen dag. 

Jesaja 5:3-5 
3 Nu dan, gij inwoners van 
Jeruzalem en gij mannen 
van Juda, oordeelt toch 
tussen Mij en tussen Mijn 
wijngaard. 
4 Wat is er meer te doen 
aan Mijn wijngaard, 
hetwelk Ik aan hem niet 
gedaan heb? Waarom heb 
Ik verwacht dat hij goede 
druiven voortbrengen zou, 
en hij heeft stinkende 
druiven voortgebracht? 
5 Nu dan, Ik zal ulieden nu 
bekendmaken wat Ik Mijn 
wijngaard doen zal: Ik zal 
zijn tuin wegnemen, opdat 
hij zij tot afweiding; zijn 
muur zal Ik verscheuren, 
opdat hij zij tot vertreding. 
 
Jesaja 29:10-14 
10 Want de HEERE heeft 
over ulieden uitgegoten een 
geest des diepen slaaps, en 
Hij heeft uw ogen 
toegesloten; de profeten, en 
uw hoofden, en de zieners 
heeft Hij verblind. 11 
Daarom is ulieden alle 
gezicht geworden als de 
woorden van een verzegeld 
boek, hetwelk men geeft 
aan een, die lezen kan, 
zeggende: Lees toch dit; en 
hij zegt: Ik kan niet, want 
het is verzegeld. 12 Of men 
geeft het boek aan een, die 
niet lezen kan, zeggende: 
Lees toch dit; en hij zegt: Ik 
kan niet lezen. 13 Want de 
Heere heeft gezegd: 
Daarom dat dit volk tot Mij 
nadert met zijn mond, en zij 
Mij met hun lippen eren, 
doch hun hart verre van Mij 
doen; en hun vreze, 
waarmede zij Mij vrezen, 
mensengeboden zijn, die 
hun geleerd zijn;14 
Daarom, ziet, Ik zal voorts 
wonderlijk handelen met dit 
volk, wonderlijk en 
wonderbaarlijk; want de 
wijsheid zijner wijzen zal 
vergaan, en het verstand 
zijner verstandigen zal zich 
verbergen. 

18 Gij dan, hoort de 
gelijkenis van den zaaier. 

14 De zaaier is die het 
Woord zaait. 

11 Dit is nu de gelijkenis: 
Het zaad is het Woord 
Gods. 

 



19 Als iemand dat Woord 
des Koninkrijks hoort en 
niet verstaat, zo komt de 
boze en rukt weg hetgeen 
in zijn hart gezaaid was; 
deze is degene die bij den 
weg bezaaid is. 

15 En dezen zijn die bij den 
weg bezaaid worden, waarin 
het Woord gezaaid wordt; en 
als zij het gehoord hebben, zo 
komt de satan terstond en 
neemt het Woord weg, hetwelk 
in hun harten gezaaid was. 

12 En die bij den 
weg bezaaid worden, zijn 
dezen die horen; daarna 
komt de duivel en neemt 
het Woord uit hun hart 
weg, opdat zij niet 
zouden geloven en 
zalig worden. 

Johannes 5:37-40,44 
37 En de Vader, Die Mij 
gezonden heeft, Die 
heeft Zelf van Mij 
getuigd. Gij hebt noch 
Zijn stem ooit gehoord, 
noch Zijn gedaante 
gezien; 
38 En Zijn Woord hebt gij 
niet in u blijvende; want 
gij gelooft Dien niet, Dien 
Hij gezonden heeft. 
39 Onderzoekt de 
Schriften, want gij meent 
in dezelve het eeuwige 
leven te hebben, en die 
zijn het die van Mij 
getuigen. 
40 En gij wilt tot Mij niet 
komen, opdat gij het 
leven moogt hebben. 
44 Hoe kunt gij geloven, 
gij die eer van elkander 
neemt, en de eer die van 
God alleen is, niet zoekt? 

20 Maar die in 
steenachtige plaatsen bezaaid 
is, deze is degene die het 
Woord hoort en dat terstond 
met vreugde ontvangt; 
21 Doch hij heeft geen 
wortel in zichzelven, maar is 
voor een tijd; en als 
verdrukking of vervolging 
komt om des Woords wil, zo 
wordt hij terstond geërgerd. 

16 En dezen zijn desgelijks, 
die op de 
steenachtige plaatsen bezaaid 
worden, welke, als zij het 
Woord gehoord hebben, 
terstond hetzelve met 
vreugde ontvangen; 
17 En hebben geen wortel in 
zichzelven, maar zijn voor een 
tijd; daarna, als verdrukking of 
vervolging komt om des 
Woords wil, zo worden zij 
terstond geërgerd. 

13 En die op de 
steenrots bezaaid worden, 
zijn dezen die, wanneer zij 
het gehoord hebben, het 
Woord met vreugde 
ontvangen; en dezen hebben 
geen wortel, die maar 
voor een tijd geloven, 
en in den tijd der 
verzoeking wijken zij af. 
__________________ 

Handelingen 14:22 
22 Versterkende de zielen 
der discipelen, en 
vermanende dat zij 
zouden blijven in het 
geloof, en dat wij door 
vele verdrukkingen 
moeten ingaan in het 
Koninkrijk Gods. 
2 Timotheus 3:12 
12 En ook allen die 
godzaliglijk willen leven in 
Christus Jezus, die zullen 
vervolgd worden. 
Jakobus 1:2-4 
2 Acht het voor grote 
vreugde, mijne broeders, 
wanneer gij in velerlei 
verzoekingen valt; 
3 Wetende dat de 
beproeving uws geloofs 
lijdzaamheid werkt. 
4 Doch de lijdzaamheid 
hebbe een volmaakt werk, 
opdat gij moogt volmaakt 
zijn en geheel oprecht, in 
geen ding gebrekkelijk. 
 

Johannes 6:57,58,60,66 
57 Gelijkerwijs Mij de 
levende Vader gezonden 
heeft en Ik leef door den 
Vader, alzo die Mij eet, 
dezelve zal leven door Mij. 
58 Dit is het Brood Dat uit 
den hemel nedergedaald 
is; niet gelijk uw vaders 
het manna gegeten hebben 
en zijn gestorven; die dit 
Brood eet, zal in der 
eeuwigheid leven. 
60 Velen dan van Zijn 
discipelen, dit horende, 
zeiden: Deze rede is hard; 
wie kan dezelve horen? 
66 Van toen af gingen 
velen Zijner discipelen 
terug, en wandelden niet 
meer met Hem.  



22 En die in de doornen 
bezaaid is, deze is degene die 
het Woord hoort; en de 
zorgvuldigheid dezer wereld 
en de verleiding des 
rijkdoms verstikt het Woord, 
en het wordt onvruchtbaar. 

18 En dezen zijn die in de 
doornen bezaaid 
worden, namelijk degenen 
die het Woord horen; 
19 En de zorgvuldigheden 
dezer wereld en de verleiding 
des rijkdoms en de 
begeerlijkheden omtrent de 
andere dingen inkomende, 
verstikken het Woord, en het 
wordt onvruchtbaar. 

14 En dat in de doornen 
valt, dezen zijn die gehoord 
hebben, en heengaande 
verstikt worden door de 
zorgvuldigheden en rijkdom 
en wellusten des levens 
en voldragen geen vrucht. 

Mattheüs 19:24-26 
24 En wederom zeg Ik u: 
Het is lichter dat een 
kemel gaat door het oog 
van een naald, dan dat een 
rijke ingaat in het 
Koninkrijk Gods. 
25 Zijn discipelen nu dit 
horende, werden zeer 
verslagen, zeggende: Wie 
kan dan zalig worden? 
26 En Jezus hen 
aanziende, zeide tot hen: 
Bij de mensen is dat 
onmogelijk, maar bij God 
zijn alle dingen mogelijk. 
Mattheüs 6:25 
25 Daarom zeg Ik u: Zijt 
niet bezorgd voor uw 
leven, wat gij eten en wat 
gij drinken zult, noch voor 
uw lichaam, waarmede gij 
u kleden zult. Is het leven 
niet meer dan het voedsel, 
en het lichaam dan de 
kleding? 
Fillipenzen 4:6 
6 Weest in geen ding 
bezorgd, maar laat uw 
begeerten in alles door 
bidden en smeken, met 
dankzegging, bekend 
worden bij God. 
1 Petrus 5:6-9 
6 Vernedert u dan onder 
de krachtige hand Gods, 
opdat Hij u verhoge te 
zijner tijd. 
7 Werpt al uw 
bekommernis op Hem, 
want Hij zorgt voor u. 
8 Zijt nuchter en waakt; 
want uw tegenpartij, de 
duivel, gaat om als een 
briesende leeuw, zoekende 
wien hij zou mogen 
verslinden; 
9 Denwelken wederstaat, 
vast zijnde in het geloof, 
wetende dat hetzelfde 
lijden aan uw 
broederschap die in de 
wereld is, volbracht 
wordt. 



23 Die nu in de goede 
aarde bezaaid is, deze is 
degene die het Woord 
hoort en verstaat, die ook 
vrucht draagt en 
voortbrengt, de een 
honderd-, de ander zestig-, 
en de ander dertigvoud. 

20 En dezen zijn die in de 
goede aarde bezaaid zijn, 
welke het Woord horen en 
aannemen en dragen vruchten, 
het ene dertig- en het andere 
zestig- en het andere 
honderdvoud. 

15 En dat in de goede 
aarde valt, zijn dezen die 
het Woord gehoord 
hebbende, hetzelve in 
een eerlijk en goed hart 
bewaren en in 
volstandigheid vruchten 
voortbrengen. 

Johannes 15:1-8 
1 IK ben de ware 
Wijnstok, en Mijn Vader 
is de Landman. 
2 Alle rank die in Mij geen 
vrucht draagt, die neemt 
Hij weg; en alle die vrucht 
draagt, die reinigt Hij, 
opdat zij meer vrucht 
drage. 
3 Gijlieden zijt nu rein om 
het woord dat Ik tot u 
gesproken heb. 
4 Blijft in Mij, en Ik in u. 
Gelijkerwijs de rank geen 
vrucht kan dragen van 
zichzelve, zo zij niet in den 
wijnstok blijft, alzo ook 
gij niet, zo gij in Mij niet 
blijft. 
5 Ik ben de Wijnstok, en 
gij de ranken; die in Mij 
blijft, en Ik in hem, die 
draagt veel vrucht; want 
zonder Mij kunt gij niets 
doen. 
6 Zo iemand in Mij niet 
blijft, die is 
buitengeworpen 
gelijkerwijs de rank, en is 
verdord; en men 
vergadert dezelve, en men 
werpt ze in het vuur, en 
zij worden verbrand. 
7 Indien gij in Mij blijft en 
Mijn woorden in u 
blijven, zo wat gij wilt, 
zult gij begeren, en het zal 
u geschieden. 
8 Hierin is Mijn Vader 
verheerlijkt, dat gij veel 
vrucht draagt; en gij zult 
Mijn discipelen zijn. 
Romeinen 6:22 
Maar nu van de zonde 
vrijgemaakt zijnde, en 
Gode dienstbaar gemaakt 
zijnde, hebt gij uw vrucht 
tot heiligmaking, en het 
einde het eeuwige leven. 

 


