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Wat leer die gelykenis van die Saaier ons oor God se koninkryk? 

28 Julie 2019 

Markus 4: 1-9 

Inleiding: 

1. 

Vriende. 

Het Jesus gelykenisse vertel?   

(Ja, dit was die primêre wyse waardeur hy die sy volgelinge geleer het.) 

 

Kan julle aan enige voorbeelde van Jesus se gelykenisse dink?  

(Barmahartige Samaritaan, verlore skaap, verlorende seuns, die mosterdsaadjie en 

die saaier) 

 

Kan enigeen van julle my vertel wat ŉ gelykenis is?   

(Dit is ŉ storie of verhaal.  Aan die hand van die verhaal word komplekse temas op ŉ 

eenvoudige wyse verstaanbaar gemaak.  In ŉ sekere sin is dit soos ŉ vergelyking). 

 

Elkeen van Jesus se gelykenisse het een sentrale tema gehad.  Weet een van julle 

miskien wat die tema is?   

(Elkeen van Jesus se gelykenisse handel oor die koms van God se koninkryk.  Jesus 

self is gebore tot ŉ wêreld wat gedomineer was deur die Romeinse ryk aan die een 

kant en die Jodedom aan die anderkant.  Die ryke het die mense van daardie tyd 

uitgebuit en verarm.  Deur geweld en deur belasting is hulle lewe verwoes.  Binne die 

konteks begin Jesus preek.  Binne die konteks vertel Jesus aan sy volgelinge dat 

hulle die keuse moet maak om nie langer in die wêreld se koninkryke te leef nie maar 



in die koninkryk van God.  Hulle kan nie langer die reëls en gebruike van die wêreld 

se koninkryk volg nie.  Nee, hulle moet eerder lewe volgens die beginsels van God 

se koninkryk.  As die wêreld geweld toon moet julle vredemakers wees, as die wêreld 

uitbuit moet julle mededeelsaam wees.   

ŉ Laaste vraag: Lewe ek en jy, vandag, in God se koninkryk?  Of is dit eerder iets 

wat nog moet aanbreek?   

(Met Jesus se geboorte, sterwe en opstanding het die koninkryk van God aangebreek.  

Omdat ons glo in Jesus en deur sy kruisiging en opstanding in ŉ nuwe verhouding 

met God leef kan ons met sekerheid bely dat ons reeds vandag in Sy koninkryk leef.  

Jesus nooi ons egter aan die hand van sy gelykenisse uit om meer en meer in die 

koninkryk van die Vader te leef.  Hy gee aan die hand van sy gelykenisse ons die 

opdrag om die koninkryk sigbaar te maak in ŉ wêreld wat gedomineer is deur geweld 

en uitbuiting.) 

2. 

Vriende. 

Ons gaan met ander woord oor die volgende paar weke fokus op die koninkryk van 

God en wat die beginsels of kenmerke van die koninkryk is.  Elke keer gaan ons weer 

opnuut die keuse vir God se koninkryk moet maak en poog, deur die werking van die 

Gees, om die beginsels van die ryk sigbaar te maak. 

Ons gaan dit poog deur by die voete van Jesus te sit en weer opnuut na sy 

gelykenisse te luister. 

Dit is egter nie al nie vriende.  Oor die volgende weke gaan ons ook die gelykenisse 

van Jesus vanuit ŉ nuwe, ander hoek lees.  Aan die eenkant gaan ons kyk na die 

tradisionele interpretasie van die teks, maar terselfdertyd gaan ons die teks 

interpreteer vanuit heel ander hoek.  U sal sien dat elkeen van die bekende 

gelykenisse baie meer vir ons te sê het wat ons gedink het. 

Die eerste gelykenis wat ons gaan saamlees is die bekende gelykenis van die saaier.  

Ons lees Markus 4: 1-9. 

 



Skriflesing en Videogreep:  

Markus 4: 1-9 

 

Prediking: 

3. 

Die gelykenis van die saaier is baie bekend aan elkeen van ons.  Op Sondagskool 

het ons al van die verhaal geleer. 

 

Wat sou julle sê is die betekenis, die boodskap, van die gelykenis?  

(Handel dit miskien oor die verkondiging van die woord en hoe mense verskillend op 

die aanhoor van die evangelie reageer?) 

 

Waarvan is die saaier, die saad en die verskillende grondtipes simbolies?   

(Dui die saaier op elke persoon wat die woord verkondig?  Is die saad dalk die Woord 

van God?  Is die verskillende grondtipes simbolis van die verskillende reaksies op die 

hoor van Woord van God?) 

 

Ek dink die is ŉ pragtige interpretasie van die teks.  Dit is ook die tradisionele 

interpretasie van die teks.  Regdeur die eeu het mense, gelowiges, soos ek en jy die 

gelykenis op die wyse verstaan. 

Ek kan slegs byvoeg dat die gelykenis ons vertel dat ons as gelowiges slegs die 

woord kan verkondig – ons kan slegs die saad saai.  Ons kan nie die saad laat 

opkom nie.  Slegs die Here kan saad laat groei, slegs die Here laat geloof ontkiem in 

mense se harte.  Dit geskied deur die werking van die Gees. 

Verder moedig die gelykenis ons aan om nie moed op te gee nie.   

• Dit gaan gebeur dat mense ŉ dowe-oor draai op die evangelie.   



• Dit gaan somtyds gebeur dat die geloof ontkiem en kort daarna verdroog.   

• Dit gaan gebeur dat mense ŉ wedergeboorte ondergaan net om te verflou in die 

geloof omdat hulle met die verkeerde mense meng.   

• Dit gaan ook egter gebeur dat geloof hier en daar wortel skiet.  

Deur dit alles heen moet ons nie die handdoek ingooi nie.  Ons moet in goeie en 

slegte tye God se woord verkondig.  Soos Jesus selfs aan die kruis die woord 

verkondig het, moet ons elke dag die saad saai. 

4. 

Kan ons dalk die gelykenis op ŉ ander wyse interpreteer?  Kan ons die 

gelykenis interpreteer sodat dit ons iets van God se koninkryk vertel? 

Verbeel vir ŉ oomblik dat ons hier met ŉ werklike boer te doen het wat besig is om 

te saai.   

• Van die saad val op die pad waar die voëls dit opeet.   

• Van die saad beland om klipbanke.  Dit ontkiem net om deur die son verskroei 

te word.   

• Die ander saad kom op maar dit word deur die onkruid verswelg.   

• Daar is ook ŉ paar saadkorrels wat in goeie grond beland en uiteindelik opkom.  

Van die saad dra 30, ander 60 en sommige honderdvoudig. 

Indien ons hier met ŉ regte boer te doen het moet ons ook onthou onder watse 

omstandighede hy ŉ bestaan probeer maak. 

• Hy het ŉ bestaan probeer maak in ŉ woestynagtige gebied met baie swak 

grond en feitlik geen reën nie. 

• Verder moet ons onthou dat die boer geleef het in ŉ tyd waar die mens op die 

platteland uitgebuit was deur die koninkryke van sy tyd. 

• Aan die eenkant het die Romeinse ryk, wat op die oomblik in Palestina aan 

bewind was, die mense uitgebuit en aan die ander kant die Joodse elite en 

die Joodse tempel. 

• Op watse wyse het hulle die mense van daai tyd verarm?   

• Eenvoudig gestel het dit aan die hand van belasting gebeur. 



• Elke boer moes van sy karige opbrengs belasting betaal aan die Romeinse 

ryk en aan die Joodse elite en Joodse Tempel. 

• Gevolglik was baie van die boere geheel en al verarm en het van hulle hul 

grond verloor en moes hulle ŉ bestaan op swak, klipperige areas maak. 

• Dit was ŉ algemene verskynsel in daardie tyd dat die boere skuld moes 

aangaan om vir hulle families te sorg.  Wanneer hulle die skuld nie kon 

tergbetaal nie het dit soms gebeur dat die mense hulle familieplase verloor 

het en as arbeiders moes werk op die elite se stukke grond – grond wat dalk 

voorheen aan die einste boer behoort het. 

Met die agtergrond in gedagte – hoe kan ons die gelykenis anders interpreteer? 

5. 

Wel vriende. 

• Die saad wat op die pad val en deur die voëls opgeëet word, is simbolies van 

die belasting wat aan die Romeinse ryk betaal moet word.   

• Die saad wat tussen die onkruid beland, wat opkom, maar uiteindelik 

verdring word, is simbolies van die belasting wat aan die Jode betaal moet 

word. 

• Die saad wat op die klipbanke beland is weer simbolies van die situasie 

waarin meeste van die plattelandse boer hulle bevind.  Omdat hulle geheel 

en blootgestel was aan die stelsels of koninkryke van die dag is hulle verarm en 

uiteindelik geforseer om ŉ bestaan te maak op swak, klipperige grond. 

Jesus is in ŉ sekere sin besig om die alledaagse sukkelbestaan van die deursnee 

boer uiteen te sit.  Hulle saai en plant, maar ŉ groot deel van hulle opbrengs gaan 

verlore in die vorm van belasting. 

Jesus gaan egter ook verder.  Hy vertel vir sy hoorders hoe hulle in die realiteit moet 

leef. 

• Ja, dit is waar dat hulle ongelooflik swaarkry.   

• Dit is waar dat hulle ŉ bestaan op swak klipperige grond moet maak.  



• Ja, dit is waar dat hulle ŉ groot deel van hulle opbrengs in die vorm van belasting 

verloor.   

• Tog, vriende, het daar ŉ bietjie oorgebly.  Nadat die Romeine en Jode hulle deel 

gevat het het  daar ŉ paar saadkorrels oorgebly. 

En dit is die saad wat op die goeie grond val en self 100 maal weer word. 

Hoe die hoorders, die boere, dit wat oorbly gebruik sal bepaal of God se koninkryk 

sigbaar word of verder deur die aardse koninkryke verswelg word.  

Indien die Romeinse ryk en die Joodse elite en tempel slegs neem en in die proses 

mense verarm en rangeer moet die mense wat in God se koninkryk leef juis die 

teeoorgestelde doen.   

• Dit beteken dat hulle die bietjie wat hulle oor het, nadat almal by hulle gevat het 

moet deel .   

• Dit beteken dat hulle gee waar die wêreld slegs vat.   

• Dit beteken dat hulle die karige opbrengs nie slegs vir hulle self moet hou nie, 

maar dat hulle dit moet deel met elkeen wat hulle pad kruis. 

Indien hulle die karige opbrengs deel sal hulle vind dat die paar saadkorrels 30, 60, 

en selfs honderdvoudig vermeerder.   

Leef hulle op die wyse sal hulle vind dat die koninkryk van God sigbaar word te midde 

van swaarkry en ellende van die wêreld. 

6. 

Hoe sou jy die boodskap op jouself van toepassing maak? 

Ons leef in ŉ wêreld wat net heeltyd vra. In ŉ wêreld, wat jou geld vra, jou tyd vra, jou 

energie vra. 

Ons leef in ŉ wêreld waar jy net heeltyd moet gee.  Jy moet jou geld gee, jou energie 

gee, jou tyd gee. 

In die wêreld, wat baie in gemeen het met die wêreld van die saaier, vra Jesus vandag 

vir jou, aan die hand van die gelykenis, hoe jy dit wat oorbly gaan gebruik? 



Gaan jy jou opbrengs, jou oorskot, jou energie en tyd vir jou self hou of gaan jy 

dit deel met die mense om jou.? 

Indien ons dit vir onsself hou word ons gelyk aan die koninkryke van die wêreld.  

Deel ons egter dit wat ons het met die wêreld om ons gebeur daar ŉ wonderwerk.  

Dan skemer God se koninkryk deur.  Dan word God se realiteit sigbaar.  Dan maak 

ons Jesus aan die wêreld sigbaar.  Dan lewe ons soos Jesus van ons vra. 

Wat beteken dit prakties. 

• Jy het ŉ lang dag by die werk gehad, jy is moeg en sonder energie.  Hoe gebruik 

jy daai krieseltjie energie wat oor is wanneer jou kinder vir jou vra om met jou te 

speel of ŉ storie te hoor.  Jak jy hulle af of vind jy die energie om ŉ vader of ŉ 

moeder te wees?  Die keuse wat jy maak gaan bepaal of God se koninkryk 

sigbaar word of nie. 

• Of vriende.  Jy het die hele week gewerk.  Uiteindelik het jy bietjie tyd vir jouself.  

Al wat jy wil doen is om Saterdag voor die televisie te lê en sport te kyk of reekse 

in te haal.  Hoe gaan jy reageer as ŉ buurman, ŉ vriend, of familielid jou vir hulp 

vra.  Gaan jy die bietjie tyd wat jy het met hulle deel of vir jou self hou?  Die 

keuse wat jy gaan maak gaan bepaal of God se koninkryk daardie dag deur 

skemer? 

• Laastens vriende.  Ons ken almal daai mense wat nie baie het nie.  Tog deel 

hulle dit wat hulle het.  Hulle gee vir hulle vriende, hulle familie, die man op die 

straat, vir liefdadigheidsorganisasies en die kerk.  Daardie mense maak elke 

dag God se koninkryk sigbaar. 

7. 

Hoekom gemeente? 

Hoekom moet ons die bietjie wat ons het met die wêreld deel?  Hoekom moet 

ons op die wyse God se koninkryk sigbaar maak en met twee voete daarin 

staan? 

Ek dink dit is ŉ kwessie van dankbaarheid. 



Aan die einde van Jesus se lewe was hy van alles gestroop.  Hy is familie en vriende 

gestroop, hulle het selfs sy klere gevat.  Hy is sy menswaardigheid ontneem en 

beskou as ŉ volksverraaier. 

Aan die einde van Jesus se lewe, nadat hy niks meer gehad het om te geen nie, was 

hy steeds bereid om dit te gee wat hy oor gehad het, naamlik sy lewe. 

In ŉ wêreld wat alles van Jesus gevra het, in ŉ wêreld waar hy alles gegee het, was 

hy bereid om selfs sy lewe vir jou en my aan die kruis te gee. 

Daarom kan ek jy nie anders as om met die wêreld te deel nie  – selfs wanneer ons 

nie baie het nie. 

Amen 


