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Uit het Evangelie van Marcus 4,1-30 
Op een dag vertelde Jezus opnieuw over het grote feest van God en 
de mensen. Dat noemde Hij het Rijk van God. “God droomt ervan dat 
de hemel op aarde komt, dan zal het groot feest zijn voor de mensen.  
Oorlog bestaat niet meer, en niemand hoeft meer pijn of honger te 
lijden. Iedereen is welkom”.  
“Daar geloven wij niks van”, zeiden de mensen die stonden te 
luisteren. “Kijk eens goed om je heen. Dan zie je mensen die geen 
huis hebben, ziekte, ruzie, narigheid,  mensen die op de vlucht zijn. 
Het leven is geen feest. We merken nog  weinig van dat Rijk van 
God”.  
“weinig is niet niks..”, zei Jezus. “Het is als met een boer die uit 
zaaien gaat. Een deel valt op het pad. De vogels eten het op. Een 
ander deel valt op rotsen. Het schiet wel op, maar het zaad kan 
onvoldoende wortel schieten. Als de zon fel schijnt, verdorren de 
plantjes. Nog een deel van het zaad komt tussen stenen en distels 
terecht, en daar verstikt het tussen de rommel. Maar een belangrijk 
deel valt in goede aarde.  
Als de boer gezaaid heeft, gaat hij slapen, staat weer op… doet zijn 
werk, dag in dag uit.  
We merken het niet direct, maar het zaad zal ontkiemen,  groeien en 
opkomen, heus, ook al weten we vaak niet hoe.  
Kijk maar naar het  mosterdzaadje. Dat is zo klein, je ziet het amper, 
en in de grond gezaaid, vind je het al helemaal niet terug.  Maar als 
je op tijd water geeft, dan komt het op. Eerst als een klein plantje, 
maar het wordt groter en groter. Het krijgt takken en bladeren, en op 
het laatst is er uit dat kleine zaadje een grote struik gegroeid. De 
vogels komen er op af en maken nestjes tussen de bladeren. Een lust 
voor het oog. Wie had dat nu gedacht?   
 
Zo is het ook met het Rijk van God.  Niet overal kan het meteen 
wortel schieten of tot bloei komen….. Als iemand er maar een klein 
begin mee maakt, dan zul je zien…  er valt veel in goede aarde en 
komt op. Geloof me, en heb geduld. Al lijkt het begin nog zo klein……. 
Er kan iets moois, iets groots ontstaan”.   
 
Jacqueline Huizinga, vrij naar Marcus 4, 1-32 
 
 
 

	

	

OVER	DE	EERBIED	

Gij	moet	het	eenzaam	laten	
het	zaad	dat	ligt	te	slapen		
en	dat	al	kiem	gaat	maken.		
	
Dit	eerstelingsbewegen	
van	leven	binnen	leven	
vermijd	het	te	genaken.	
	
Laat	het	stil	in	zijn	waarde,		
zaad	in	de	donkere	aarde,		
zaad	in	de	donkere	aarde.	
	
En	het	zal	groen	ontwaken.		

Ida	Gerhard	
	
	
	

	


