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Marcus 4: 30-32 
 
De lamp komt en zaad wordt 
gezaaid, zegt de Here Jezus 
in de twee vorige 
gelijkenissen. En dat moet 
voor de mensen die dat horen 
onbegrijpelijk nieuws zijn 
geweest. Want wat de Here 
Jezus vertelt over het 
koninkrijk is helemaal anders 
dan ze verwachtten. Die 
mensen keken uit naar een 
heel ander koninkrijk. Een 
koninkrijk dat zij in mochten 
gaan. Niet een koninkrijk, dat 
bij henzelf binnen zou gaan.  
 

Koninkrijk 
Wat de Here Jezus in 
gelijkenissen vertelt, wil 
eigenlijk een totale omkeer in 
het denken van de mensen 
brengen. Want die mensen 
verwachten meer, groter en 
rijker te worden. Ze hoopten 
op een vrij land, een 
welvarende economie en een 
goed gevulde bankrekening. 
Ze dachten, dat de Here 
Jezus hen daarin misschien 
wel voor zou gaan en naartoe 
zou brengen. Maar er gebeurt 
iets heel anders. 
 
De Here Jezus leert hen 
namelijk dat ze armer moeten 
worden. Het gaat niet om 
land, om geld en om macht. 
Het gaat om een gebroken en 
verslagen hart voor God. 
Want de Here Jezus is niet 
gekomen om het land te 
bevrijden. Hij is gekomen om 
het hart vrij te maken. Vrij 
voor de HERE. De Here 
Jezus is gekomen om van 
zonden te verlossen en op te 
zoeken wat verloren gaat.  
 
Als we daar goed over 
nadenken, betekent de komst 
van het koninkrijk dus niet, 
dat ik ergens naar binnen 
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mag. De komst van het 
koninkrijk wil zeggen, dat mijn 
leven onder het bestuur komt 
van de hemel. Niet ik verover 
het koninkrijk. Het koninkrijk 
verovert mij. Het is precies 
omgekeerd aan wat de 
mensen verwacht hebben. 
Daarom moeten ze over het 
koninkrijk heel anders leren 
denken. 
 
mosterdzaad 
De mensen kijken naar het 
grote, indrukwekkende en 
machtige. Maar de Here 
Jezus kijkt om zo te zeggen 
naar binnen. In plaats van 
een heel leger helden ziet Hij 
een menigte bedelaars, als 
het gaat om het koninkrijk. 
Daarom stelt de Here Jezus 
het beeld bij. 

 
Het koninkrijk is als een 
mosterdzaad, zegt Hij. Het is 
als een speld in een hooiberg. 
Want het wordt gezaaid in de 

zwarte grond. Daar is het niet 
meer terug te vinden. 
Verborgen ligt het daar te 
wachten op groei. Het enige 
dat je kunt doen is water 
geven en wachten tot het 
groter wordt. 
 
De Here Jezus heeft het dus 
over een verborgen werk. Iets 
dat er wel is, maar niet te zien 
is. Zo staat Hij aan de deur 
van je leven. “Zie, Ik sta aan 
de deur en Ik klop”. Hij wil 
binnenkomen en Gastheer in 
jouw eigen hart en huis zijn. 
Zo eigent Hij zich jouw leven 
toe. Het is helemaal voor 
Hem. Om het onder de wet 
van de HERE te brengen. 
Hoe Hij dat doet, lezen we in 
de Dordtse Leerregels, 
hoofdstuk III/IV, artikel 11 en 
12.  
 
prediking 
Let op het wonder en de 
kracht van het koninkrijk. Het 
is als een mosterdzaadje, 
zegt de Here Jezus. Het valt 
in zwarte aarde en ligt diep 
verborgen. Zo ‘zaait’ de Here 
Jezus vandaag het Woord in 
ons hart. Dat doet Hij al jaren. 
Vanaf onze kleutertijd 
hebben we mogen luisteren 
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naar de geschiedenissen uit 
de bijbel en is ons over God 
verteld. We zien thuis, hoe 
onze ouders gehoorzaam zijn 
aan Gods geboden. We 
horen erover in de kerk. We 
leren verder in de 
catechisatie. En we studeren 
samen in de bijbel tijdens de 
verenigingsuren. Dat hoort 
allemaal bij het ‘zaaiwerk’ van 
het koninkrijk. 
 
Als we daar nog één stapje 
verder in gaan, kunnen we 
zelfs zeggen, dat het 
koninkrijk opkomt uit het 
zaad, dat in een donker graf 
gezaaid is. Zo is de Here 
Jezus namelijk de kruisdood 
gestorven. Hij heeft Zijn eigen 
leven gegeven, om dat van 
ons tot vrucht te brengen.  
 
Zo wijst de Here Jezus hier 
door middel van gelijkenissen 
aan wat Hij komt doen. Hij 
komt niet om in Jeruzalem de 
troon op te eisen. Hij komt om 
buiten Jeruzalem te sterven. 
Niet de kroon, maar het kruis 
is zijn bestemming. Want de 
vijand schuilt niet in Rome. 
De vijand ben ik zelf, als het 
gaat om het leven met en 
voor de HERE. Daarom moet 

eerst mijn hart ‘bezet’ 
worden. Er staat een Koning 
voor mijn deur! 

 
groei 
Denk erom dat er een 
geweldige golf van opwinding 
onder het volk van die dagen 
is ontstaan. De here Jezus 
ziet de ogen schitteren en 
hoort de harten kloppen van 
verwachting. En Zijn ogen 
staan vol van ontferming, 
want Hij ziet hoe leeg het is, 
daar diep vanbinnen. Die 
harten zijn namelijk vol van 
het aardse en het hier en nu. 
Die harten zijn niet vol van 
berouw en van kinderlijk 
verlangen naar de Vader in 
de hemel. Israël komt in de 
roes van de overwinning, 
maar de Here Jezus ziet het 
kruis steeds dichterbij komen. 
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En voor zulke mensen gaat 
Hij sterven! 
 
Het komt op, zegt Hij. Als het 
gezaaid is, komt het ook op. 
Het groeit en wordt groter. 
Het gaat zelfs vruchten 
dragen. Het wordt een boom 
waar de vogels een nest in 
kunnen bouwen. Een boom 
waar je veilig wonen kunt. Zo 
is dat koninkrijk. 

 
Let erop, dat de Here Jezus 
niet zegt dat christenen zelf 
een veilige woonplaats zijn. 
Hij zegt dat het koninkrijk een 
veilige plek is. Als dat 
koninkrijk bij ons binnenkomt 
en ons leven onder de 
regering van Koning Jezus 
ligt, dan wordt het veilig om 
ons heen.  
 
Dat betekent wel een 
geweldige verandering.  
Want er spreekt in ons hart 
een heleboel een woordje 

mee, dat verlangen naar 
rijkdom, vrijheid en een 
hogere positie opwekt. Een 
mens buigt niet zo 
gemakkelijk voor het gezag 
van de hemel. Als het van ons 
afhing, zou het ook geen 
enkele kans van slagen 
hebben. Maar gelukkig hangt 
het niet van ons af. Wij 
mogen op de Here Jezus zien 
en vragen, of Hij zo krachtig 
in ons hart en leven wil 
werken dat ook ons leven 
gaat bloeien voor God. 
 
Zo kan het zelfs goed zijn, om 
aan het ziekbed of sterfbed te 
staan van mensen, die 
vertellen van de grote kracht 
en majesteit van de Here 
Jezus. Het is goed en veilig 
om in de buurt te zijn van 
mensen, die onder de leiding 
van de Here Jezus staan. 
Mensen die hun eigen hart 
‘kwijt’ zijn geraakt. Mensen, 
bij wie de Here Jezus binnen 
is gekomen. Mensen die 
mogen zeggen: ik ben er één 
van Jezus Christus. Want Hij 
heeft mijn hart bezet. 
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BESPREKING 
 

1. Lees Psalm 51: 3 en 6 (berijmd). Begrijp je wat de 
Here Jezus komt doen, nu Hij gelijkenissen vertelt van 
een lamp die schijnt, het zaad dat gezaaid wordt en 
een mosterdzaad dat diep verborgen is? 

2. Niet ik ga het koninkrijk binnen. Het koninkrijk komt bij 
mij binnen. Kun je dat uitleggen? Sta jij daar open 
voor? Wat betekent dat?  

3. Waarom gaat aan de komst van het koninkrijk altijd de 
roep om berouw en bekering vooraf? Vgl. Matt. 4: 17. 
Wat is bekering eigenlijk? 

4. Heeft het koninkrijk wel een eerlijke kans? Het is als 
een speldenknop. Het ligt in mijn hart. Maar dat hart is 
al vol van allerlei andere gedachten en verlangens. 
Hoe kan het dan ooit gaan groeien?  

5. Er staat een Koning voor mijn deur! Denk jij zo aan de 
Here Jezus? 

6. Denk jij dat de mensen de gelijkenis begrepen 
hebben? Waarom vertelt de Here Jezus niet duidelijker 
wat Hij kwam doen? 

7. Is het veilig om bij jou in de buurt te zijn? 
8. Als ik alles in de hand wil houden, moet ik leren het uit 

handen te geven (Luk. 9: 24-25) 
 


