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6 Julie 2014 Doopsondag 
 
Skriflesing  : Matt.13:1-9 en 18-23 
 
Tema: Besaai van saad!   
 
Hierdie is een van ‘n reeks gelykenisse. Hier word een van 7 beelde deur Jesus gebruik om 
Sy aanhoorders te help om meer helder oor die karakter van die koninkryk te dink. 
 
Gelykenisse se bedoeling was om vanuit ‘n bekende en konkrete wereld, lig te werp op ‘n 
ingewikkelde geestelike werklikheid. Deur die 2 langs mekaar neer te sit, het dit die luisteraar 
baie gehelp.  
 
MAAR: Dit het besondere wysheid geverg om hierdie brug tussen hemel en aarde te bou. 
Jesus kon. Want Hy is die Leermeester van die leermeesters. 
 
Algemene werklikhede rondom die gelykenis: 
Saaiers het oor tyd ‘n besondere vaardigheid ontwikkel om saad uit ‘n oopbek-sak eweredig 
uit te strooi. Vandag word planters deur sateliet en GPS tegnologie gekalibreer om baie 
presies en met definisie saad volgens grondpotensiaal eweredig te versprei. Min word 
gemors. In die tyd wat daar met die hand uit die oopbek-sak saai gesaai is, is daar baie saad 
gemors. Dit word ook so vanuit hierdie betrokke gelykenis afgelei en verstaan. Saad is deur 
voëls opgevreet, saad het verstik, verdroog en gevrek. Maar die saad is gesaai – en die saad 
is oorvloedig gesaai.  
 
Die verskillende grond-tipes 
 

a. Die paadjies: 
 
Die skeiding tussen langwerpige landjies. Aangesien daar nie grensdrade was nie, het die 
paadjies ook funksie van deurgangroetes vir  die publiek verrig. Daarom was die 
paadjiegrond uiters gekompakteer en glad nie bewerk nie. So hard soos ‘n teerpad. 
   

b. Klipperige grond 
 
Nie los klippe tussen die grond nie. Nee, dit was waarskynlik klipbanke wat vlak onder ‘n baie 
dun laag grond geloop het. Aanvanklik was boere nie hiervan bewus nie en het hulle dan ook 
op hierdie dele gesaai aangesien die grond op die oog af na saaigrond gelyk het. Die gevolg 
was ontkieming, maar geen groei en vrugdra nie.   
 

c. Onkruidagtige grond 
 
Die grond is reg, maar die onkruidsaad het, ook maar soos die goeie saad, in die goeie grond 
gewag vir reen en ontkieming.  Sommige van die onkruidsaad was waarskynlik baie goed 
aangepas om in die bekende grond goeie onkruid van formaat te word. Beter as die goeie 
saad wat eintlik as ‘n “indringer” in die grons beland het. Die koringsaad moet geboer en 
versorg word, terwyl die onkruid baie natuurlik op sy eie aangaan. Die onkruid se saad het 
ook eers na ontkieming bo die grond sigbaar geword, so die saad is eers later, soos wat die 
onkruidsaad ontkiem onder druk gekom toe die stryd om meer suurstof en vog begin. 
  

d. Goeie grond  
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Sag, diep, skoon. Die grond is voorberei en versorg. Dit was die geheim van die goeie grond. 
Goed voorberei. En een van die wonderlike uitkomste, is dat die saad wat hier beland, 
veelvuldig vrug dra en ‘n pragtige oes opgelewer. 
 
Interpretasie of verduideliking van die gelykenis: 
 
Saaier: 
Jesus Christus, die Seun van God, is die Saaier. (Nuwe Beweging wat mense innooi om deel 
te word van God se koninkryk) 
Elkeen wat tot bekering kom en glo, word ‘n saaier. 
 
Saad: 
Die Woord / Evangelie is die saad: Die saad is onvervangbaar. Die saad is die waarheid oor 
God en Sy Woord. Dit is nie geneties manipuleerbaar nie. Die Blye Evangelie kan op 
verskikllende maniere bedien word, maar hierdie “Saad”, is onvervangbaar. Die saad het die 
inherente vermoee om lewe te gee. Die saad kan vrug en ‘n oes lewer!  
 
Grond: 
 
Die grond is oral dieselfde. Maar die toestand waarin die grond is, verskil. Hier wil Jesus 4 
werklikhede uitwys wanneer dieselfde goeie nuus van die Evangelie bedien word.  
 
a.  Harde grond 
 
Hardkoppige en eiewyse mense. Mense wat onleerbaar is en wat deur hulle eie toedoen 
hulle onbereikbaar vir die Evangelie maak.  
Dit kan mense wees wat deur een of ander afgodery verblind is. Afgode is goeters of sake 
wat net eenvoudig ‘n mense se aandag en tyd so opneem dat mens vir die Evangelie doof 
raak.  
Die harde grond verwys na mense wat die werk van die HG teenstaan.  
 
b.  Klipperige grond 
 
Dit is die verskynsel waar ‘n mens bloot net vinnige en onnadenkend of in ‘n kortstondige 
emosionele oomblik tot “bekering” kom. 
Opregte berou en die insig in ‘n verlorenheid sonder God is geensins deel van die “gelowig 
word” proses nie. 
Somtys is dit die “Noodwiel opsie”. Ek het nou soveel moeilikheid, ek dink ek moet God nou 
vinnig aan my kant kry. (Storie van man wat gly en tak gryp). 
Gryp vir ‘n oomblik na God om eintlik net vinnig my eie bas te red. 
Een van ons kontemporere SA sangers skryf eendag: As jou musiekbesigheid in ‘n afwaartse 
kurwe beland, gaan net gospel… 
 
c.  Onkruid 
 
Dit is die mense wat 2 meesters wil dien. Dit is om te dink dat jy jou lewe aan God en god 
kan laat uitverkoop. Dit is ‘n aaklige denkfout as mens dink dat jy God en iets ander ewe lief 
kan hê. Die “iets anders” kan Prestasie, Mag, Wellus, Gewildheid of selfs jou “onskuldige” 
stokperdjie wees. 
Onderliggend is die gedagte dat mens nou nie vir die kerk wil aanstoot gee nie, maar ek 
verkies om ewe styf aan albei te probeer vashou. Verstikking is so mens se voorland.  
Daarom is selfondersoek onder leiding van die Heilige Gees noodsaaklike en voortdurende 
proses waaraan ons blootgestel moet bly.  
 
d. Goeie grond  
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Die goeie grond, ‘n mens wie se hart die Evangelie ontvang, dra vrug. Dit is ‘n noodwendige 
gevolg. Vrug manifesteer vanuit hierdie goeie grond. 
Vermenigvulgiging wat ‘n massiewe oes tot gevolg het, is ‘n besliste uitkoms. Hierdie 
vermenigvuldige het 2 moontlikhede. Meer tov hoeveelhede/getalle, of meer tov 
gewig/verdieping. Dit kan albei wees. Maar vermenigvuldiging is ‘n besliste uitkoms.  
Hoor ons nie hier iets van Jesus se gesprek teen die berg wat in Matt.5 opgeneem is nie. 
Geseend is jy …. 
 
Daar volg ‘n ander insiggewende uitspraak: Laat die wat kan hoor, luister. As jy kan hoor, 
kies en besluit! Ek dink ons moet Johannes 3 hier ook saamlees wanneer Jesus die Heilige 
Gees se werk rondom wedergeboorte verduidelik.  
 
Opsommende kernwaardes: 
 

 Die Saaier kan van ouderdom en van vaardigheid wissel 

 Die Saad is goed. Saad wat ontkiem manifesteer vrug en ‘n massiewe oes 

 Die HG is die Een wat die grond goed en gereed maak. 
 
Die gelykenis bevat ‘n paar kosbare waarhede waarvan ‘n enkele waarheid of meer as een 
waarheid u dalk persoonlik diep geraak het. Maar een van die waarhede wat ons vanoggend 
ook nie moet miskyk nie is:  
 
Kyk net hoe is die wêreld met saad besaai. Hier is beslis ‘n saaier wat bereid is om saad te 
mors. ‘n Saaier wat morsig met genade en goeie nuus wil wees. God is ryk aan genade en 
goedheid en saai gereeld en oorvloedig goeie saad. Hierin hoor ons sekerlik die oproep om 
ook oorvloedig en morsig te wees met die goeie saad. Introspektief of anders gestel, as ons 
bietjie binne toe kyk; Laat die Gees van God jou en my hart maar gereeld diep omdolwe en 
skoonmaak van onkruid sodat die saad kan vrugdra en ons die wereld oorvloedig met God 
se liefde en genade gaan bedien.  
 
By die doopvont: 
God besaai hierdie 3 kinders met die rykdom en oorvloed van Sy goedheid. Voor hulle kon 
kies kon vra. Julle en ons ons as ouers moet maar onthou oms ons kinders aan God se 
ruimhartige goedheid te herinner. Dat God hulle oproep om te kies om Sy goedheid te 
ontvang is ook waar. En wanneer hulle kies om van Sy goedheid te neem, begin die vrugdra 
en die oes. Die lewe van seën word dan vir hulle ‘n werklikheid.  
 
Gebed 
 


