
Preekreeks: Die gelykenisse van Jesus (2) 

Wat leer die gelykenis van die Mosterdsaadjie ons oor God se koninkryk? 
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Inleiding: 

1. 

Gemeente. 

Wie is Jesus vir jou?  As iemand op die straat vir jou moet vra wat jy van Jesus 

weet en glo, wat sal jy antwoord?   

(Verlosser, Saligmaker, Hy het vir ons gesterf en uit die dood opgestaan, Hy het ons 

met God versoen en daarom leef ons vandag saam met Jesus in ŉ nuwe verhouding 

met God, in die geloof het ons saam met Jesus gesterf en saam met Hom in Sy 

opstanding oorgegaan in ŉ nuwe lewe – vandag.) 

Is dit al wat ons van Jesus glo en weet?  

(Terselfdertyd moet ons vir mekaar sê dat Jesus nie net deel maak van die Drie-

eenheid nie.  Jesus is nie net God en Saligmaker nie, maar Hy is ook ŉ historiese 

persoon wat gebore is, en soos alle mense op hierdie aarde geloop het.  Soos ons 

het hy geleef, gelag, gehuil, verlang.  Soos ons was hy somtyds bly en soos ons was 

Hy ook somtyds hartseer.) 

As historiese persoon is Jesus natuurlik nie in ŉ lugleegte gebore nie.  Hy is gebore 

tot ŉ baie spesifieke historiese konteks.   

Wat sou julle sê is die groot oorkoppelende konteks of omstandighede waartoe 

Jesus gebore is?  

(Jesus het geleef binne twee dominante sisteme of koninkryke.  Aan die eenkant het 

Hy binne die Romeinse Ryk geleef en aan die ander kant binne die ryk van die Joodse 

tempel) 



Was Jesus krities ten opsigte van die Romeinse Ryk en die Joodse tempel?   

(Ja, Jesus was nie net krities teenoor die Romeine en Jode van sy dag nie, maar hy 

het ook in verset of opstand gekom teenoor die ryke wat die deursnee persoon van 

daardie tyd uitgebuit het en verarm het) 

In watse wyse het Jesus in opstand gekom teenoor die sisteme wat mense 

uitgebuit en hulle lewens in die proses verwoes het?  

(Eerstens moet ons sê dat Jesus se weerstand of verset passief van geaarheid was.  

Jesus was geheel en al gekant teen enige vorm van geweld.  Tweedens het Hy dit 

gedoen deur prediking, deur wonders, deurdat hy saam met die uitgeworpenes 

geëet en gekuier het. Hy het in opstand gekom teenoor die “establishment” deurdat 

hy strydgesprekke gevoer het.  En ja, Jesus het gelykenisse vertel wat ŉ ander 

manier van dink en doen aan sy hoorders voorgestel het.  Deur die gelykenisse het 

Jesus uitgewys wat verkeerd is met die wêreld van sy dag en terselfdertyd vir hulle ŉ 

alternatief aangebied – die koninkryk van God.) 

Wat was die gevolg van Jesus vreedsame verstet teenoor die Romeinse en 

Joodse ryk?  

(In Johannes 7: 5 lees ons dat Jesus se familie hom verstoot.  In Matteus 13:57 lees 

ons dat Jesus verstoot was deur die mense van sy tuisdorp – Nasaret. Hy is ook 

later verwerp deur die mense wat op ŉ stadium hul liefde vir hom bely het.  Dink maar 

net aan Petrus en veral Judas. Uiteindelik, soos julle goed weet, is Jesus om die 

lewe gebring.  Die klag wat die Jode teenoor Jesus ingestel het, is dat hy in opstand 

teenoor die Romeinse Ryk gekom het.  In ŉ sekere sin was dit waar) 

2. 

Natuurlik fokus ons gedurende die preekreeks op Jesus se gelykenisse.   

• Deur te luister na die gelykenisse van Jesus gaan sit ons weer opnuut by Jesus 

se voete en hoor ons wat dit beteken om in God se koninkryk te leef.  

• Terselfdertyd vra die gelykenisse ons weer opnuut om ŉ keuse te maak vir 

God se ryk (Sy realiteit, Sy toekoms, Sy magsfeer, God se Nuwe Jerusalem).   



• Dit is egter nie al die nie.  Die gelykenisse van Jesus vra ons om ook die 

kenmerke van die koninkryke elke dag sigbaar te maak en so help ons om 

op ons eie manier om God self, en sy ryk, in die sondige wêreld sigbaar te 

maak. 

 

 

 

Skriflesing: Lukas 13: 18-21 

Vir vandag se prediking lees ons die gelykenis van die Mosterdsaadjie en die 

suurdeeg.  Ons lees Lukas 13: 18-21. 

 

Videogreep: 

 

Prediking: 

3. 

Wat dink julle is die betekenis van die gelykenis?  

(Tradisioneel is die gelykenis gesien as ŉ verhaal wat dui op ŉ klein begin en ŉ groot 

einde.  Netsoos die mosterdsaadjie ŉ klein begin het maar tot ŉ groot boom groei, so 

is dit ook met God se koninkryk en Sy kerk.  Dit het klein begin, maar tog het dit  

gegroei en uiteindelik reg oor die ganse wêreld versprei.) 

Ek kan dalk byvoeg dat die gelykenis se tradisionele interpretasie baie ingemeen het 

met die gelykenis van die saaier.  Ons kan maar slegs plant.  Dit is die Here wat 

die groei bewerkstellig.  Die groei van God se koninkryk en sy kerk lê uiteindelik in 

die hande van God. 

Daar is ook ŉ verdere implikasie ten opsigte van die teks.  Netsoos die koninkryk klein 

kan begin en groot eindig so is dit ook baie keer met ons geloof en ons talente.   

• Geloof kan klein wees maar tog ŉ groot impak hê.   



• Netso in terme van ons talente.  Baie keer voel ons dat ons gawes en talente 

nietig is.  Tog sal ons vind dat dit ŉ reuse impak kan hê as ons dit maar net 

inspan. 

Terselfdertyd moet genoem word dat die gelykenis baie druk op kerke, predikante 

en selfs die bestuur van ŉ gemeente plaas.  Die gelykenis handel oor groei nie 

waar nie.  Tog bevind baie gemeentes hulself in situasies waar hulle nie groei nie, en 

selfs kleiner word.  Hoe pas hul omstandighede in by die spesifieke gelykenis in?  

Dalk doen die kerk van vandag iets verkeer?   

4. 

Kan os miskien die gelykenis ook op ŉ ander wyse lees en interpreteer?  

Ja, ek dink definitief so. 

Daar is twee sleutels tot die teks wat ŉ verdere, dieper interpretasie van die teks 

moontlik maak. 

Die eerste een is die konsep van orde en heiligheid en die twee het te make oor die 

aard of groeiwyse van ŉ mosterdplant. 

5. 

Hoe dink julle het die Jode van ouds en die tempel gedurende die tyd van Jesus 

orde en heiligheid verstaan?  

(Ek besef dit is ŉ baie moeilike vraag.  Volgens die beskouing was God heilig en moes 

alles verder ook heilig wees.  Heiligheid is slegs verkry deur die orde te volg wat God 

daar gestel het.  Levitikus 19:19 is ŉ goeie voorbeeld hiervan.  Daar lees ons: “Julle 

moet my voorskrifte gehoorsaam. Moenie verskillende soorte diere kruis of 

verskillende soorte saad in een land saai of 'n kledingstuk van verskillende soorte 

materiaal dra nie.” 

Kortom vriende:  in die tyd van die Bybel was die mense obsessief oor die orde van 

dinge.  Soort soek soort en dinge wat verkil kon nie met mekaar meng nie.  Bokke 

het nie saam met skape gewy nie, koring is nie geplant tussen wingerde, Jode het nie 

gemeng met vreemdelinge nie, gesonde mens het tyd spandeer saam met blindes of 



die wat kreupel is nie. Netso het mense wat kamstig in die regte verhouding met God 

is, nie gemeng met sogenaamde sondaars nie. 

Netso vriende het jy nie sommer mosterd in jou tuin opsetlik geplant.  Dit 

druis in teen alle reëls van orde en heiligheid. 

Nou vergelyk Jesus God se koninkryk met ŉ persoon wat mosterd in sy tuin plant en 

daardeur alle reël van orde en heiligheid verbreek.   

Wat probeer Jesus daardeur vir ons sê?   

Dink eers vir ŉ oomblik daaraan.  Kom ons kyk eers na die tweede sleutel wat ons 

moet gebruik om die gelykenis mee oop te sluit. 

6. 

Daar is egter ŉ tweede sleutel waarmee ons die gelykenis me kan oopsluit. 

Ek dink elkeen van ons ken ŉ kakiebos nie waar nie.  Kakiebos of knapsakkêrel is ŉ 

onkruid wat ongelooflik moeilik is om uit te roei.  As dit eers in jou tuin is sal jy vind 

dat hy elke jaar net maar weer opkom.  As jaarling is hy geneig om elke seisoen saad 

te skiet en homself net weer te versprei. 

Nou vriende, die mosterdplant waarvan ons lees in die Bybel is soortgelyk maar nie 

presies die selfde nie.  Mense het hom geplant, maar onder baie spesifieke 

omstandighede.   

Hy is geplant omdat die mense van die Bybel olie daarvan gemaak het wat hulle 

met maak van kos ingespan het.  Die plant het ook medisinale voordele gehad.  

In die opsig is die mosterdplant positief. 

Tog vriende het geen regdenkende persoon die plant opsetlik in hul tuin geplant 

nie.  Netsoos die kapsekerrel was die mosterdplant geneig om ŉ tuin geheel en al 

oor te neem, self te verwoes.  As jaarling het hy elke jaar homself net weer gesaai 

en op die wyse die landery, groetetuin of blomtuin vernietig. 

Weereens moet ons die vraag stel:  Hoe kan Jesus God se koninkryk vergelyk met 

ŉ plant wat die tuin waarin hy gesaai is verwoes? 

7. 



Wat probeer Jesus aan sy eerste hoorders sê?  Wat sê Jesus vir ons aan die 

hand van die gelykenis? 

Hier probeer Jesus weereens vir ons een van die kenmerke van God se koninkryk 

vir ons uiteensit.   

Indien die aardse ryke hulself besig hou met die onderhou van grense en die bou van 

mure tussen mense moet die wat in God se koninkryk leef juis die teenoorgestelde 

doen.  Netsoos ŉ persoon mosterd in sy tuin opsetlik plant en daar deur te kenne gee 

dat hy of sy hom of haarself nie aan die gedagte van orde en heiligheid stuur nie, so 

moet ons ook onself nie stuur aan die grense en mure wat ons van mekaar skei nie.   

Dus:  God se koninkryk hou homself nie besig met aardse reëls en regulasies wat ten 

doel het om mense van mekaar te vervreem nie.  God se koninkryk is eerder ŉ bestel 

waar ieder en elkeen kan tuisgaan. 

Terselfdertyd wil Jesus ons ook vertel oor die aard van die koninkryk.  God se ryk 

is soos die groeiwyse van ŉ mosterdplant.  Daar waar die plant gesaai word, groei hy 

vinnig en chaoties.  Die plant neem oor en vernietig selfs die tuin waarin dit groei.  Die 

groeiwyse is inherent onvoorspelbaar.  So is dit ook met God se koninkryk.  Daar 

waar die koninkryk posvat neem dit oor.  Dit groei so vinnig, so chaoties, so 

onvoorspelbaar dat dit die tuin, of die wêreldse ryke geheel en al verdring en selfs 

vernietig. 

Hierdie ryk wat homself nie steur aan die kamstige reëls van heiligheid en orde nie, 

die ryk wat chaoties en onvoorspelbaar groei moet ŉ tuiste wees vir die voëls, dit 

wil sê ieder en elkeen wat hom of haar skaar by God en die beginsels van die 

ryk. 

8. 

Wat sê die gelykenis vir jou en my? 

Soos in die tyd van die Bybel leef ons in ŉ tyd wat deur reëls en tradisies bepaal word.  

Ras, taal, herkoms en soveel ander dinge skei gelowiges van mekaar.  Dit is 

grens, en mure wat ons van mekaar vervreem.  Wat selfs tot vyandskap tussen mense 

laat lei.   



Leef ons egter in God se ryk, maak ons ŉ keuse vir God se koninkryk, kan ons egter 

onself nie langer steur aan die aardse grense en reëls nie.  Die koninkryk van God is 

immers soos iemand wat mosterd in sy tuin of land plant en daardeur alle reëls van 

orde en heiligheid verbreek. So moet ons ook as koningskinders aktief oor grense 

heen beweeg en bande met ons medegelowiges smee.   

Wat beteken dit in die praktyk? Kan enigeen van julle vir my ŉ voorbeeld gee 

van hoe ons God se koninkryk kan sigbaar maak en daar deur te kenne gee dat 

ons onsself nie steur aan aardse grense en mure nie? 

Izenso gemeenskapskerk, seastar lifestyle ens. 

Die gelykenis nooi ons ook verder uit om die die koninkryk te plant waar ons is. Dit 

vra ons ook om deel te word aan die spontane, dinamiese, selfs chaotiese groei van 

die ryk.  Die gelykenis nooi ons uit om nie die groei van die ryk te inhibeer deur 

gebruike en tradisies wat nie sy oorsprong in God het nie.   

Wat beteken dit in praktyk:  Ek dink ons moet sensitief wees vir geleenthede.  

Wanneer die ontembare mosterdplant in ons rigting groei moet ons nie wal gooi nie 

maar juis deel word van die groei.  

Groei die koninkryk van God in jou huis, by die werk, by die kerk, tussen jou 

vriende?  Is jy deel van die groei? 

9. 

Hoekom vriende? Hoekom moet ons die keuse maak vir God se ryk, hoekom 

moet ons die beginsels van die koninkryk uitleef, hoekom moet ons deel word 

van die onverwagse onvoorspelbare groei van God se ryk. 

Die antwoord is natuurlik Jesus.   

• Omdat Hy ŉ keuse vir jou gemaak het, kies jy Hom weer uit dankbaarheid.   

• Omdat Jesus oor grense heen beweeg het, self oor die grens van sonde en 

dood vir beweeg het, moet ons oor grense heen beweeg.   

• Omdat Jesus jou deelgemaak het van God se gesin deur die kruis en die oop 

graf moet ons deel word van die dinamiese, chaotiese onvoorspelbare groei van 

God se koninkryk. 



Mag ons elkeen ŉ tuiste in die koninkryk vind soos daardie voëls in die gelykenis 

nesmaak in die mosterdplant.  Nog meer, mag ons ŉ tuiste bied vir die wat nog opsoek 

is na hul eie veilige nessie.  

Amen 

 


