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INLEIDING              UIT HET BOERENLEVEN

  

BIJBELMOMENT 1: GELIJKENISSEN 
Lezen: Mattheus 13: 10-19 

In Israël was in de Bijbeltijd de landbouw belangrijk. De belangrijkste landbouwproducten waren 

graan, olijven en druiven. De meeste akkerbouwers hadden gemengde bedrijven en hielden dus ook 

een aantal dieren. Veeteelt was belangrijk, vooral in streken die minder geschikt waren voor 

akkerbouw, omdat daar een groot deel van het jaar geen regen viel.  

De komende dagen zullen we nadenken over een paar gedeelten uit de Bijbel over het boerenleven. 

Drie elementen uit het boerenleven komen langs: de akker, de boer en de oogst. De te lezen stukjes 

uit de Bijbel – vooral gelijkenissen - worden steeds gevolgd door een uitleg van Matthew Henry. 

De Heere Jezus neemt vaak beelden uit het boerenleven om aanschouwelijk onderwijs te geven. In 

de agrarische omgeving lagen de voorbeelden voor het grijpen.  Matthew Henry zegt hierover: 

Christus’ gelijkenissen zijn ontleend aan de gewone dingen van het dagelijks leven, niet aan 

wijsgerige denkbeelden of bespiegelingen, of aan ongewone verschijnselen in de natuur, hoewel die 

van genoegzame toepassing zijn op de zaak, die Hij behandelt, maar aan dingen, die in het oog 

vallen, door iedereen opgemerkt kunnen worden, en ook door de eenvoudigste, de minst 

ontwikkelden, gemakkelijk begrepen kunnen worden. Velen er van zijn genomen uit het bedrijf van 

de landman, zoals deze hier van de zaaier en die van het onkruid. Christus deed dit:  

1.  Om hierdoor geestelijke dingen duidelijker te maken, en opdat zij aldus gemakkelijker tot 

ons verstand zouden doordringen.   

2. Opdat gewone handelingen er geestelijke wijding door zouden verkrijgen, en wij door die 

dingen, die ons in ‘t oog vallen, opgeleid zouden worden om met innige verlustiging de 

dingen Gods te bepeinzen, en wij, wanneer onze handen het meest bezig zijn met wereldlijke 

zaken, niet slechts in weerwil daarvan maar zelfs met behulp daarvan, ons hart zullen 

opheffen naar de hemel. Aldus zal het woord Gods met ons spreken, gemeenzaam met ons 

spreken, Prediker 6:22. 

 

Vraag. Op welke manier kunnen dagelijkse dingen aanleiding zijn om ‘ons hart op te heffen naar de 

hemel’? Kunnen we een voorval/beeld van deze dag noemen? 

Opdracht. Welke gelijkenissen ken je nog meer over het boerenleven? Wie weet de meeste te 

bedenken?  
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 DE AKKER (I)          \

              

BIJBELMOMENT 2: GELIJKENIS VAN DE ZAAIER (1) 
Lezen: Mattheüs 13:1-23  

 

In de gelijkenis van de zaaier gaat het over de akker, de gemeente waar het Woord verkondigd 

wordt, zoals de boer die zijn zaad zaait. Het zaad is goed, maar het komt niet overal in vruchtbare 

(harten)akkers. Vier soorten grond worden genoemd: de begane weg (vs 4-19), steenachtige grond, 

doornige grond en vruchtbare grond. Matthew Henry: Het getal der onvruchtbare hoorders is zeer 

groot, zelfs van hen, die Christus zelf gehoord hebben. Wie heeft onze prediking geloofd? Het is een 

treurige blik, dien deze gelijkenis ons geeft op de menigten, die het Evangelie horen prediken, als er 

op de vier nauwelijks een is, die goede en overvloedige vruchten voortbrengt. De algemene 

roepstem gaat uit tot velen, en wordt ook door velen gehoord, maar slechts in weinigen blijkt de 

eeuwige uitverkiezing door de goede uitwerking van die roeping, Hoofdstuk 20:16.   

In de volgende stukjes zullen we steeds een uitleg van Matthew Henry horen over één van de vier 

soorten grond. Vandaag over het zaad dat op de begane weg valt. M. Henry: 

Het zijn dezulken, die het woord horen, en het niet verstaan. En het is hun eigen schuld, dat zij het 

niet verstaan. Zij geven er geen acht op, houden het niet vast. Zij komen niet met het doel om goeds 

te ontvangen, gelijk de weg ook nooit bestemd was om bezaaid te worden. Zij komen voor Gods 

aangezicht zoals Zijn volk komt, en zitten voor Hem neer, zoals Zijn volk voor Hem neerzit, maar dat 

geschiedt slechts omdat het gebruik dit vordert, het is om te zien, en gezien te worden. Wat gezegd 

wordt nemen zij niet ter harte, het gaat het een oor in, en het andere oor uit, en laat geen indruk 

achter. De boze, dat is: de duivel, komt en rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was. Zulke achteloze, 

zorgeloze, beuzelachtige hoorders zijn voor Satan een gemakkelijke prooi, die, gelijk hij de grote 

moordenaar is der zielen, ook de grote dief is van leerredenen, en ons stellig het woord zal ontroven, 

als wij geen zorg dragen om het te bewaren, evenals de vogels het zaad oppikken, dat op de grond 

valt, die noch te voren geploegd, noch daarna geëgd is. Als wij het braakland niet braken, door ons 

hart toe te bereiden voor het woord en het daartoe te verootmoedigen, als wij er onze aandacht niet 

aan geven, en als wij daarna het zaad niet bedekken door overpeinzing en gebed, als wij ons niet te 

meer houden aan hetgeen van ons gehoord is, dan zijn wij als de grond van de begane weg. De duivel 

is er een gezworen vijand van, dat wij nut en voordeel trekken uit het woord van God, en niemand 

werkt hem hierbij meer in de hand dan achteloze hoorders, die aan iets anders denken, als zij 

moesten denken aan de dingen, die tot hun vrede dienen. 

 

Vragen: 

1. Waarom wordt land geploegd en geëgd? Wat betekent dit concreet voor het horen van het 

Woord? 

2. Hoe worden de hoorders uit dit stukje van de gelijkenis met één woord getypeerd in de 

Dordtse Leerregels, art 9, H3/4?  
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BIJBELMOMENT 3: GELIJKENIS VAN DE ZAAIER (2) 

Lezen: Hebreeën 6:4-8 

Een ander deel viel op steenachtige plaatsen, vers 5, 6, die de toestand voorstellen van hoorders, die 

verder gaan dan de eersten, goede indrukken ontvangen van het woord, maar die niet blijvend zijn, 

vers 20, 21.   

(…) Zij horen het woord, zij keren het de rug niet toe, zij lenen er geen doof oor aan. Hoe dikwijls, en 

met hoeveel ernst wij ook het woord horen, zo wij daar bij blijven staan, zal het ons niet in de hemel 

brengen. Zij zijn ras om te horen, terstond ontvangt hij het, hij is bereid, of gereed, het te ontvangen, 

het ging terstond op, vers 5, het vertoonde zich sneller boven de grond dan het zaad, dat in goede 

aarde gezaaid was. Geveinsden zijn meermalen ware Christenen vooruit in het uiterlijk vertoon der 

belijdenis, maar die warmte en ij ver duren niet lang. Terstond ontvangen zij het, zonder het te 

onderzoeken, zij slikken zonder te kauwen, en dus kan er geen goede spijsvertering zijn. (…) 

Zij ontvangen het met blijdschap. Er zijn velen, die zeer verheugd zijn een goede preek te horen, 

maar zij doen er geen winst mede voor hun ziel, zij vinden wel genoegen in het woord, maar zij laten 

er zich niet door veranderen of beheersen.  Het hart kan vertederd worden onder het horen des 

woords, zonder dat het door het woord gesmolten, en in een nieuwen vorm gegoten wordt. Velen 

smaken het goede woord Gods, Hebreeën 6:5, en zeggen dat zij er zoetheid in vinden, maar zij laten 

de een of andere geliefde lust onder de tong blijven, en daar de smaak van het een dan met de 

smaak van het andere niet overeenkomt, spuwen zij het weer uit. Zij verduren of verdragen, voor 

een wijle gelijk een heftige beweging, die zo lang duurt, als de indruk der kracht blijft, maar terstond 

ophoudt, als de kracht ophoudt. Velen volharden voor een wijle, die niet volharden tot de einde, en 

zo ontgaat hun de zaligheid, die beloofd is alleen aan hen, die volstandig blijven. Zij liepen wel, maar 

iets heeft hen verhinderd. 

(…) Zij hebben geen wortel in zichzelf, geen vaste beginselen in hun oordeel, geen vastheid van wil, 

geen ingewortelde gewoonten in hun genegenheden, niets bestendigs, dat de kracht of het sap 

hunner belijdenis zijn kan. Het is mogelijk, dat er een groene halm der belijdenis is, waar geen wortel 

is van genade. De hardheid blijft in het hart, en wat er van grond of zachtheid is, ligt slechts op de 

oppervlakte, innerlijk zijn zij even onbewogen als een steen. Zij hebben geen wortel, zij zijn niet door 

het geloof verenigd met Christus, die onze Wortel is, zij ontlenen niets aan Hem, zij zijn niet 

afhankelijk van Hem. Waar geen beginsel is, schoon er wel een belijdenis is, kunnen wij geen 

volharding verwachten. Zij, die geen wortel hebben, zullen slechts voor een tijd zijn.  (….) Er komen 

tijden van beproeving, en dan gaan zij gans en al te gronde. Als verdrukking of vervolging komt, om 

des woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. Dat is een struikelblok op zijn weg, waar hij niet over 

heen kan, en daar loopt zijn gehele belijdenis op uit. Na een gunstige wind van voorspoed, volgt 

meestal een storm van vervolging, om te doen blijken wie het woord in oprechtheid ontvangen 

hebben, en wie niet.  Als het woord van Christus’ koninkrijk het woord wordt van Christus’ 

lijdzaamheid, dan wordt de proef genomen om te zien wie het houdt en wie niet. Het is wijs om zich 

voor zo’n dag voor te bereiden. Als die tijd der beproeving daar is, dan zullen zij, die geen wortel 

hebben, weldra geërgerd worden, dan krijgen zij het te kwaad met hun belijdenis, vinden er fouten 

en gebreken in, en eindigen met haar maar te laten varen. Vandaar dat wij lezen van de ergernis des 

Kruizes, Galaten 5:11.  
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 In de gelijkenis wordt vervolging vergeleken bij de verschroeiende zon, vers 6, dezelfde zon, die 

koestert en verwarmt hetgeen goed geworteld is, verdort en verbrandt hetgeen geen wortel heeft. 

Gelijk het woord van Christus, zo is ook het kruis van Christus, voor sommigen een reuk des levens 

ten leven, en voor anderen een reuk des doods ten dode. Dezelfde vervolging, die sommigen tot 

afval en verderf voert, werkt voor anderen, een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der 

heerlijkheid. Beproevingen, die sommigen doen wankelen, bevestigen anderen. Zie, hoe spoedig zij 

afvallen, even spoedig rot als zij rijp waren. Een belijdenis, die zonder nadenken of onderzoek wordt 

omhelsd, zal men gewoonlijk ook zonder nadenken loslaten.   

 

 

Opdracht 

Zoek met de kinderen twee plantjes. Doe het ene plantje mét wortels en het andere plantje zonder 

wortels in een bakje met aarde. Zet de bakjes op een zonnige plaats en bekijk de volgende dagen wat 

er gebeurt.  
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DE AKKER (II)          
     

BIJBELMOMENT 4: GELIJKENIS VAN DE ZAAIER (3)  

Lezen: Lukas 12:13-21 
Een ander deel viel in de doornen (…) en de doornen wiesen op, hetgeen aanduidt, dat zij weinig of 

niet in het gezicht waren, toen het zaad gezaaid werd, maar later bleek verstikkend er voor te zijn, 

vers 7. Dit ging verder dan het vorige, want het had wortel, en het stelt de toestand voor van hen, die 

hun belijdenis niet gans en al laten varen, en er toch het zaligmakende nut niet van hebben. Het 

goede, dat zij verkrijgen door het woord, wordt ongemerkt overschaduwd en te niet gedaan door de 

dingen dezer wereld. Voorspoed vernietigt het woord in het hart evenzeer als vervolging het 

vernietigt, en dat op des te gevaarlijker wijze, naarmate het meer in stilte geschiedt: de stenen 

bederven de wortel, de doornen bederven de vrucht. Wat nu zijn deze verstikkende doornen?   

1. De zorgvuldigheid dezer wereld. Zorg voor de toekomende wereld zou het ontspruiten en 

opwassen van dit zaad bevorderen, maar de zorgvuldigheid dezer wereld verstikt het. Wereldse 

zorgen worden zeer gepast vergeleken bij doornen, want zij zijn met de zonde in de wereld gekomen, 

en zijn het gevolg, de vrucht, van de vloek. Zij zijn goed op hun plaats, om een opening dicht te 

stoppen, maar men moet goed gewapend zijn, als men er veel mee moet omgaan, 2 Samuel 23:6, 7. 

Zij zijn verwarrend, zij kwellen en scheuren, en hun einde is tot verbranding, Hebreeën 6:8.  Deze 

doornen verstikken het goede zaad. Wereldse zorgen zijn de grote hinderpalen, die ons beletten nut 

voor onze ziel te trekken uit het woord van God en de Godsdienst. Zij verteren die kracht der ziel, 

welke aangewend moest worden voor Goddelijke zaken, zij houden ons af van onze plicht, of 

verstrooien ons ook bij het betrachten van onze plicht, en het meeste kwaad doen zij ons nog 

daarna, de vonken uitblussende van goede genegenheden en de koorden verbrekende van goede 

voornemens en besluiten. Zij, die bekommerd en ontrust zijn over vele dingen, zullen gewoonlijk het 

een ding, dat nodig is, veronachtzamen.   

2. De verleiding des rijkdoms. Zij, die zich door hun zorg en vlijt bezittingen hebben verworven, en 

dus het gevaar te boven schijnen te zijn, dat uit zorg ontstaat, en hoorders des woords zijn gebleven, 

bevinden zich toch in een strik, Jeremia 5:45. Het is moeilijk voor hen het koninkrijk der hemelen 

binnen te gaan. Zij stellen zich voor in rijkdom te zullen vinden wat er niet in is, zij zijn geneigd er op 

te steunen, er een overmatig welbehagen in te vinden, en hierdoor wordt het woord evenzeer 

verstikt als door zorg. Het is echter niet zozeer de rijkdom zelf, als wel de verleiding des rijkdoms, die 

het kwaad veroorzaakt. Nu kan men van de rijkdom niet zeggen, dat hij ons verleidt, of bedriegt, of 

wij moeten er ons vertrouwen op stellen, en er grote verwachtingen van koesteren, en dan is het, 

dat hij het goede zaad verstikt.   

 

 

Vraag 

wat was nu precies de zonde van de rijke boer uit Lukas 12?  Zie ook Kanttekeningen 20 en 21.  

Lees “ter controle” van het antwoord eventueel 1 Tim. 6:17-19 

 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/


© www.bijbelsopvoeden.nl (met dank aan Hanneke) 

 

BIJBELMOMENT 5: GELIJKENIS VAN DE ZAAIER (4) 

 

Jesaja 55:6-13 

Een ander deel viel in de goede aarde, en wèl is het te betreuren, dat goed zaad niet altijd in goede 

aarde valt, want dan ging er niets verloren, zodanig zijn de goede hoorders van het woord, vers 23. 

Hoewel er velen zijn, die Gods genade en het woord Zijner genade te vergeefs ontvangen, heeft God 

toch een overblijfsel, die het met uitnemend gevolg ontvangen, want Gods woord zal niet ledig tot 

Hem wederkeren, Jesaja 55:10, 11.  Hetgeen deze goede aarde nu van de andere onderscheidde was, 

in een woord, vruchtbaarheid. Daaraan worden ware Christenen van geveinsden onderscheiden, dat 

zij de vruchten der gerechtigheid voortbrengen, zo zult gij mijn discipelen zijn, Johannes 15:8. Hij zegt 

niet, dat er in deze goede aarde geen stenen zijn, en geen doornen, maar er waren er geen, die de 

overhand hadden en aldus haar vruchtbaarheid konden in de weg staan. De heiligen zijn in de wereld 

niet volkomen vrij van de overblijfselen der zonde, maar wèl zijn zij gelukkig bevrijd van de 

heerschappij er van.  De hoorders, voorgesteld door de goeden grond, zijn:   

1. Verstandige hoorders, zij horen het woord en verstaan het. Zij verstaan niet slechts de zin en de 

betekenis van het woord, maar ook het belang, dat zij zelf er bij hebben. Zij verstaan het zoals 

een man van zaken zijn zaken verstaat. In Zijn woord handelt God met de mensen als mensen, 

op redelijke wijze. Hij wint voor zich hun wil en hun genegenheden door hun verstand te 

openen, terwijl Satan, die een dief en moordenaar is, door die deur niet ingaat, maar van elders 

inklimt.   

2. Vruchtbare hoorders, hetgeen een blijk is van hun goed verstand, en gaf vrucht. Van elk zaad is 

vrucht als het eigen lichaam, een wezenlijk voortbrengsel in het hart en het leven, 

overeenkomstig het zaad des woords, dat ontvangen is. Wij dragen vrucht, als wij 

overeenkomstig het woord handelen, als onze gemoedsgesteldheid en de strekking van ons 

leven in overeenstemming zijn met het Evangelie, dat wij hebben, als wij dus doen naar ons 

geleerd is.   

3. Niet allen even vruchtbaar, het een honderd -, het ander zestig - en het ander dertigvoud. Onder 

vruchtbare Christenen zijn sommigen meer vruchtbaar dan anderen, er is ware genade, maar in 

verschillenden trap of mate. Sommigen zijn verder gevorderd in kennis en heiligheid dan 

anderen, alle scholieren van Christus zitten niet in dezelfde klas. Wij behoren te streven naar de 

hoogste graad, honderdvoudige vrucht voort te brengen, zoals Izaäks land, Genesis 26:12, 

overvloedig zijnde in het werk des Heeren, Johannes 15:8. Maar als de grond goed is, en de 

vrucht naar behoren, als het hart oprecht is, en het leven daar getuigenis van aflegt, dan zullen 

zij, die slechts dertigvoudig voortbrengen, even genadiglijk door God aangenomen worden, want 

wij zijn onder de genade, en niet onder de wet.   

 

 

 

Zingen Ps. 65:6 t/m 9 
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DE BOER           
                                                                    

BIJBELMOMENT 6: DE LANDMAN EN ZIJN WERK (1) 

Lezen: Jesaja 28: 23-29   

 

De gelijkenis is duidelijk genoeg, de landman legt zich met grote zorgvuldigheid en wijs beleid toe op 

zijn werk, en geeft zich daarbij veel moeite, naar de regel -en naar zijn oordeel hem leidt volgt hij 

methode en orde bij zijn werk.  

Ploegen en zaaien 

Ploegt de ploeger de gehele dag om te zaaien? Ja, dat doet hij, en hij ploegt op hope en hij zaait op 

hope, 1 Corinthiers 9:10. Opent en egt hij zijn land? Ja, dat doet hij, opdat het geschikt zou zijn om 

het zaad te ontvangen. En wanneer hij aldus het bovenste effen heeft gemaakt, zaait hij dan niet zijn 

zaad, zaad, dat geschikt is voor de grond? Want de landman weet welk graan geschikt is voor de 

kleiachtigen grond, en welk voor de zandgrond, en dienovereenkomstig zaait hij iedere soort in de 

geschikte plaats ervoor tarwe in de voornaamste plaats, zoals de kanttekening zegt, want dat is het 

voornaamste graan, en was een van de voornaamste voortbrengselen van Kanaän. De wijsheid en 

goedheid van de God van de natuur kunnen hierop opgemerkt worden, dat Hij om aan Zijn 

schepselen een aangename verscheidenheid van voortbrengselen te geven, de verschillende 

grondsoorten daarvoor geschikt heeft gemaakt.  

Dorsen  

Ook dat doet hij naar de aard van het graan, dat uitgedorst moet worden, de wikke en het komijn, 

die gemakkelijk door de hulzen of aren losgelaten worden, worden slechts met een staf en een stok 

gedorst, maar het broodkoren vereist meer kracht, en daarom moet dit verbrijzeld worden met een 

dorsslede, die van onder met ijzer beslagen was, die werd er heen en weer over getrokken, om er het 

koren uit te slaan, en toch zal hij het niet altijd door dorsen, niet langer dan nodig is, om het koren 

van het kaf los te maken, Hij zal het niet breken of verbrijzelen in de grond met zijn wagenrad, doch 

verbrijzelt hij het met zijn paarden, het vermalen ervan geschiedde door een andere bewerking. 

Merk hier meteen op, welk een moeite er gedaan moet worden voor ons noodzakelijk voedsel, niet 

alleen om het te verdienen, maar ook om het te bereiden, en toch is dit met dat al slechts spijze, die 

vergaat, zal het ons dan verdrieten om nog veel meer moeite te doen voor de spijze, die blijft tot in 

het eeuwige leven Het broodkoren wordt verbrijzeld, Christus was dit, het behaagde de Heere Hem 

te verbrijzelen opdat Hij voor ons het brood des levens zijn zou. 

 

Opdracht 

Ga met de kinderen na wat er allemaal moet gebeuren voor er een boterham op je bord ligt.  
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BIJBELMOMENT 7: DE LANDMAN EN ZIJN WERK (2) 

Lezen: Job 28:5-28 

De verklaring van de gelijkenis uit Jesaja 28 is niet zo duidelijk. De meeste uitleggers houden haar 

voor nog een nader antwoord aan hen, die de oordelen Gods trotseerden: "Laat hen weten, dat, 

gelijk de landman niet altijd ploegt, maar ten laatste zijn zaad zal zaaien, zo zal God niet altijd 

dreigen, maar ten slotte Zijn bedreigingen ten uitvoer brengen, en over de zondaren de oordelen 

doen komen, die zij verdiend hebben, doch Hij zal het doen in wijsheid en in evenredigheid met hun 

kracht, opdat zij er niet ten verderve, maar tot bekering en verbetering van leven door worden 

gebracht. Maar ik denk dat wij aan deze gelijkenis een ruimere strekking kunnen geven.  

 In het algemeen: dat God, die aan de landman deze wijsheid geeft, zelf ongetwijfeld oneindig wijs is. 

Het is God, die de landman onderricht van de wijze, dat is, hem wijsheid leert, als zijn God, vers 26. 

Landbouwers hebben wijsheid nodig om hun zaken, hun werkzaamheden te regelen, en zij behoren 

die werkzaamheden niet op zich te nemen, tenzij dat zij ze tenminste enigermate verstaan, en zij 

moeten er zich op toeleggen om door waarneming en ervaring hun kennis te vermeerderen. Daar de 

koning zelf van het veld wordt gediend is de bevordering van de landbouwkunde een algemene 

dienst aan de mensheid, veel meer dan die van iedere andere kunst of wetenschap. De 

bekwaamheid van de landman is uit God, zoals iedere goede en volmaakte gave dit is. Het neemt iets 

af van het gewicht en de verschrikking van het vonnis, dat over de mens werd uitgesproken om de 

zonde, dat toen God, om het te voltrekken, de mens heenzond om de aarde te bebouwen, Hij hem 

leerde om dit op de voor hem voordeligste wijze te doen want anders zou hij in de grootheid van zijn 

dwaasheid in plaats van de grond altijd door het zand van de zee bebouwd hebben, tevergeefs 

arbeidende. Hij is het, die aan de mensen de bekwaamheid geeft voor dit beroep, die er hun de 

neiging toe geeft, die er hen vermaak in doet vinden, en indien sommigen, die er door Gods 

voorzienigheid als voor gemaakt waren, er als voor geknipt waren, zoals wij zeggen, er zich niet in 

verblijdden en verlustigden, zoals Issaschar die stam van landbouwers, zich verblijdden in hun 

tenten, in weerwil van de zware arbeid en de vermoeienis, die aan dit beroep zijn verbonden, dan 

zouden wij spoedig gebrek hebben aan het nodige levensonderhoud. Indien sommigen verstandiger 

en oordeelkundiger zijn in het bestuur van deze of van welke andere zaken ook dan anderen, dan 

moet God daarin erkend worden, en Hem moeten de landbouwers bidden om wijsheid in hun zaken, 

want meer dan ieder ander zijn zij onmiddellijk afhankelijk van Gods voorzienigheid. (…) 

[Een andere uitleg die Matthew Henry geeft, sluit aan bij wat we al gelezen hebben over de gelijkenis 

van de zaaier. De Vader is de landman en Zijn dienstknechten bearbeiden de akker. Hij besluit met:]   

Hoedanig de grond van het hart ook moge zijn, er is in het Woord het een of andere zaad, dat er 

geschikt voor is. En evenals van het woord Gods, zo wordt ook van de roede Gods een wijs gebruik 

gemaakt. Beproevingen zijn Gods dorswerktuigen, bestemd om ons los te maken van de wereld, ons 

te scheiden van ons kaf, en ons te bereiden om gebruikt te worden. En God zal er gebruik van maken 

naar Hij het nodig oordeelt, maar Hij zal ze in evenredigheid zenden met onze kracht, zij zullen niet 

zwaarder zijn dan nodig is. Indien de staf en de stok aan het doel beantwoorden, dan zal Hij geen 

gebruik maken van Zijn wagenrad en Zijn paarden. En wanneer deze nodig zijn, zoals voor het 

verbrijzelen van het broodkoren (dat niet anders van het stro bevrijd kan worden), dan zal Hij het 

toch niet altijd dorsen Hij zal niet altoos twisten, maar Zijn toorn zei slechts voor een ogenblik zijn, 

noch zal Hij de gevangenen van de aarde onder Zijn voeten verbrijzelen. En hierin moeten wij Hem 

erkennen te zijn wonderlijk van raad en groot van daad. 

Stelling: “Boer zijn is het meest dienstbare beroep dat er is.” Reageer hierop 
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DE OOGST                

BIJBELMOMENT 8: De dorsvloer 

Lezen: Mattheus 3:1-12 

De zichtbare kerk is Christus’ dorsvloer. O, mijn dorsing, en de tarwe mijns dorsvloers, Jesaja 21:10. 

De tempel, een type van de kerk, was op een dorsvloer gebouwd. Op deze dorsvloer is een 

vermenging van tarwe en kaf. Ware gelovigen zijn als tarwe: degelijk, nuttig, kostbaar, geveinsden 

zijn als kaf: licht en ledig, nutteloos en waardeloos, weggevoerd door elke wind, deze twee zijn thans 

onder elkaar gemengd, goeden en slechten onder dezelfde uitwendige belijdenis en in dezelfde 

zichtbare gemeenschap. 

Er komt een dag, wanneer de dorsvloer doorzuiverd zal worden, en de tarwe van het kaf zal worden 

gescheiden. Iets van dien aard geschiedt dikwijls in de wereld, als God Zijn volk roept uit Babylon, 

Openbaring 18:4. Maar het is de dag van het laatste oordeel, die de dag van het grote wannen zijn 

zal, een dag der onderscheiding, die onfeilbaar beslissen zal betreffende leer en werken, 1 

Corinthiërs 3:13, en betreffende personen, Hoofdstuk 25:32, 33, wanneer heiligen en zondaars voor 

eeuwig van elkaar gescheiden zullen worden. 

De hemel is de korenschuur, waarin Jezus Christus weldra al zijn tarwe zal vergaderen, en geen enkel 

graankorreltje zal verloren gaan. Hij zal ze vergaderen, zoals rijpe vruchten ingezameld worden. De 

zeis van de dood wordt gebruikt om hen tot hun volken te verzamelen. In de hemel worden heiligen 

samengebracht, en dan zijn zij niet langer verstrooid, zij zijn veilig, en niet meer aan gevaar 

blootgesteld, afgezonderd van verdorven naburen van buiten, en verdorven neigingen van binnen, 

en dan is er geen kaf onder hen. Zij zijn niet slechts in de schuur gebracht, Hoofdstuk 13:30, maar in 

de korenschuur, waar zij gans doorzuiverd zijn.  

De hel is het onuitblusselijk vuur, dat het kaf zal verbranden, dat gewis het deel, de straf en het 

eeuwig verderf zal zijn van geveinsden en ongelovigen. Zo dat ons hier leven en dood, goed en 

kwaad, worden voorgesteld, al naar wij thans zijn in het veld, zullen wij dan zijn op de dorsvloer.   

Zingen: Ps. 126:3 

 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/

