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THUISONDERWIJS WEEK 5 (WEEK NA PASEN) 
THEMA: ZAAIEN&MAAIEN 

BIJBELMOMENT #2: JOUW LEVEN (1) – HET ZAAD VAN GODS WOORD 
 
BIJBEL: 
De Bijbel noemt Gods Woord zaad. Elke keer als er uit de Bijbel wordt gelezen of geluisterd, 
wordt het zaad van Gods Woord in je hart gezaaid.  
Lees Lukas 8:4-9 en 11-15 
 
BESPREKEN: 
- Op welke vier plaatsen valt het zaad dat de boer zaait (vers 5-8)? 
- Wat gebeurt er met het zaad bij de weg (vers 5)? 
- Wat gebeurt er met het zaad dat valt in de aarde waar een steenrots onder is (vers 6)? 
- Wat gebeurt er met het zaad dat in de doornen valt (vers 7)? 
- Wat gebeurt er met het zaad dat in de goede aarde valt (vers 8)? 
- Wat betekent het dat Gods Woord in je hart bij de weg valt (vers 12)? 
- Wat betekent het dat Gods Woord in je hart bij een rots valt (vers 13)? 
- Wat betekent het dat Gods Woord in je hart bij de doornen valt (vers 14)? 
- Wat betekent het dat Gods Woord in je hart in goede aarde valt (vers 15)? (Er gaat een 
plant van geloof groeien, waaraan vruchten van bekering komen) 
- Wat zijn die vruchten die je dan merkt aan het leven van zo iemand (zie bijv. Galaten 5:22)?  
- Wat betekent deze gelijkenis voor ons als we het Woord van God horen? 
 
BEZIG: 
- Heb je gisteren binnen of buiten een plekje voor een moestuintje gemaakt, ga dan nu 
zaaien met je kinderen. Sluit bewust aan bij de gelijkenis. Zorg dat de aarde goed aangeharkt 
is. Kijk of er geen stenen onder de aarde liggen of wortels van onkruid. Neem het zakje zaad 
en volg de aanwijzingen op de verpakking (bonen, spinazie, bladsla, tuinkers en dergelijke 
doen het meestal wel goed). Let op dat er geen zaad op het pad valt. 
- Je kunt ook met elkaar een Bijbelse kijktafel bij deze gelijkenis maken. Daarbij kun je het 
voorbeeld van de foto gebruiken, maar je kunt het ook heel anders doen en bijvoorbeeld 
een ‘tuintje’ maken met de vier plaatsen: steen, doornen, weg en goede aarde. Zet er 
bordjes bij en schrijf er een Bijbeltekst bij, die je met elkaar kunt leren. 
- Je kunt ook met elkaar een knutselplaat (tekening, schilderij en dergelijke) maken waarin je 
de vier reacties op Gods Woord weergeeft.  
- Jonge kinderen kun je de kleurplaat van de gelijkenis van het zaad in de akker laten 
inkleuren die je vindt op: 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/kleurplaat-gelijkenis-zaad-3-11-jaar/ 
 Je vindt op deze kleurplaat heel duidelijk de vier soorten aarde terug. Laat de kinderen ze 
opzoeken en praat met elkaar over de betekenis ervan.  
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