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

BIJBELMOMENT #5: KERKLEVEN – ZAAIERS&MAAIERS 
 
BIJBEL: 
Lees Johannes 4:31-38 

 
BESPREKEN: 
- Welk werk doet de Heere Jezus (vers 34)? (Het Evangelie preken – kanttekening 33) 
- Waarmee vergelijkt Hij dat werk (vers 35)? (Met zaaien en maaien) 
- Wat bedoelt de Heere Jezus als Hij zegt dat de landen wit zijn om te oogsten (vers 35)? 
(Zaaien is het Evangelie preken. Oogsten is dat mensen het Evangelie geloven en bij de kerk 
gaan horen – kanttekening 36) 
- Wat wordt bedoeld met: een ander is het die zaait en een ander die maait (vers 37-38)? (De 
profeten en Johannes de Doper hebben Gods Woord gezaaid en nu mogen de discipelen gaan 
maaien – je ziet de oogst vooral na Pinksteren als er een gemeente ontstaat (hoe dat komt, 
daarover gaat het volgende week)) 
- Zondag luisteren we weer naar een preek van een dominee. Hij zaait en hij maait. Leg eens 
in eigen woorden uit wat dat betekent? En wat betekent dat voor jou? 
- Welke mensen zijn er nog meer aan het zaaien en maaien? (Zendelingen en evangelisten) 
 
BEZIG: 
- Je hebt deze week iets speciaals gedaan voor je gezin en familie, voor de buurt en voor de 
gemeente. Vandaag denken we bijzonder aan de werkers in het koninkrijk van God: de 
zaaiers en maaiers – de dominees, ouderlingen, zendelingen en evangelisten. Wat voor liefs 
(#daslief) ga jij voor hen doen? Het is voor hen ook een moeilijke tijd. Stuur de zendelingen 
en evangelisten eens een kaartje! Schrijf een briefje aan je dominee, of maak een tekening 
of kleurplaat voor hem. 
- Hoe is het met je moestuintje/zaaipotjes? Elke keer als je in je tuintje of met je potjes bezig 
bent, kun je denken aan het werk van een dominee, zendeling of evangelist. Zij zaaien ook. 

Geen plantenzaadjes, maar Gods Woord. De zaadjes die jij gebruikt hebt, zijn vergankelijk: zij 
sterven af. Maar het Zaad van Gods Woord is onvergankelijk: dat is levend en eeuwigblijvend  
schrijft Petrus (1 Petrus 1:23-25). Zou jij dat Woord ook niet willen zaaien in de harten van 
mensen? 
- Denk er eens over na hoe jij nu het Woord van God kan zaaien: hoe jij een evangelist kunt 
zijn. De Bijbel zegt: ‘Doe het werk van een evangelist’. Wat kun jij doen? Je kunt bijvoorbeeld 
een kaart maken voor mensen die niet van de Bijbel weten en vragen of ze een Bijbel willen 
hebben. Daarop kun je schrijven: ‘Gras verdort. Een bloem valt af. De mens sterft. Maar het 
Woord van God blijft eeuwig’. Een voorbeeld van zo’n kaart vind je op 
www.bijbelsopvoeden.nl/product-tag/pinksterfeest 
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