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Zo klein als een mosterdzaadje

1.  INLEIDING BIJ HET VEERTIGDAGENPROJECT

In de veertigdagentijd lezen we bijbelverhalen rondom het thema ‘zaaien en 
groeien’. Het zaad dat in de grond valt, dat sterft en nieuw leven voortbrengt, 
is een bekend beeld voor de dood en de opstanding van Jezus, die we met Pasen vieren. 
Ook in andere bijbelteksten wordt het beeld van zaaien en oogsten gebruikt om iets te 
vertellen over God, en over wat het betekent om in hem te geloven. 

We lezen de volgende teksten: 
-  Het voorbeeld van het mosterdzaadje (Matteüs 13:31-35)
-  De regel om de grond een jaar te laten rusten (Leviticus 25:1-13)
-  Het voorbeeld van het zaad dat op verschillende soorten grond valt (Matteüs 13:1-9, 18-23)
-  Een psalm over vreugde bij het oogsten (Psalm 126)
-  Het voorbeeld van de graankorrel in de aarde (Johannes 12:20-26)
Op de zondagen van Palmpasen en Pasen lezen we delen van het paasverhaal zoals Marcus 
dat vertelt (Marcus 11:1-11 en 16:1-11).

Voor het moment met de kinderen in de kerk is er een poster waarop iedere week iets 
nieuws te ontdekken valt. De bijbelteksten die we op deze zondagen lezen, laten allemaal 
een ontwikkeling of een tegenstelling zien: bijvoorbeeld van klein zaadje naar grote plant, 
van moeite naar blijdschap, en van dood naar nieuw leven. 
Op de poster zelf is steeds één kant van het verhaal zichtbaar: het kleine zaadje, de moeite, 
de angst, enzovoort. Daaroverheen wordt tijdens het moment met de kinderen een sticker 
geplakt die de ontwikkeling laat zien: de grote plant, de blijdschap, het nieuwe leven.
Ook is er voor deze periode het lied ‘In goede aarde’ gemaakt, met een nieuw couplet voor 
iedere zondag.
Om het thema ‘zaaien en groeien’ extra dichtbij te brengen, kan op de eerste zondag een 
mosterdzaadje worden geplant. Iedere zondag kunnen de kinderen kijken hoe groot dat 
inmiddels geworden is.

2. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Vandaag lezen we het voorbeeld 
van het mosterdzaadje, een van de 
twee voorbeeldverhalen die Jezus 
in Matteüs 13:31-35 vertelt over Gods 
nieuwe wereld.
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten 
we ons op het kleine zaadje dat tot een 
grote boom uitgroeit.
Voor de kinderen van 8-12 jaar 
richten we ons op Jezus die steeds in 
voorbeelden spreekt.
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3. CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST

Matteüs vertelt over het leven van Jezus, vanaf zijn geboorte tot 
aan zijn dood en opstanding. Hij legt veel nadruk op Jezus als de 
vervulling van beloftes uit het Oude Testament. Er staan in dit evangelie dan ook 
veel citaten uit het Oude Testament. 
Een ander kenmerk van het evangelie volgens Matteüs is dat Jezus vaak beschreven 
wordt als leraar. Volgens Matteüs kun je de heilige boeken van Israël (de boeken die 
christenen later het Oude Testament gingen noemen) pas echt goed begrijpen door 
het onderwijs van Jezus. Jezus vertelt als leraar veel voorbeeldverhalen. Vaak gaat 
het daarbij over Gods nieuwe wereld (zijn hemelse koninkrijk). Ook staan er in het 
evangelie volgens Matteüs veel uitspraken van Jezus. Jezus is vaak in een directe 
rede aan het woord, hij vertelt de verhalen zelf. Daardoor komen de verhalen dicht 
bij de lezer.
In Matteüs 13 vertelt Jezus verschillende voorbeeldverhalen over Gods nieuwe 
wereld. Hij gebruikt voorbeelden uit de natuur en het dagelijks leven van de 
mensen: een boer die zaait, een visser die zijn net uitgooit, een vrouw die deeg 
maakt, enzovoort.
De situatie in dit hoofdstuk lijkt een beetje op de toespraak van Jezus op de berg 
(Matteüs 5-7). Toen was Jezus een berg op gegaan om tegen de mensen te spreken. 
Nu zit hij op een boot aan de rand van het Meer van Galilea. Weer zijn er veel 
mensen bij elkaar gekomen om naar Jezus te luisteren, en weer vertelt hij over Gods 
nieuwe wereld. Soms richt hij zich tot alle mensen. Soms krijgen de leerlingen extra 
uitleg, bijvoorbeeld over de vraag waarom Jezus eigenlijk voorbeelden gebruikt. Het 
voorbeeldverhaal van het mosterdzaadje vertelt Jezus aan alle mensen. 
Iets verderop gebruikt Jezus het beeld van het mosterdzaadje nog een keer: in 
Matteüs 17:20-21 zegt hij dat je met geloof zo klein als een mosterdzaadje een berg 
kunt verplaatsen. 

4. UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

In Matteüs 13:31-32 vertelt Jezus twee voorbeeldverhalen: 
dat van het mosterdzaad en dat van de vrouw die gistdeeg 
maakt. Net zoals bij de andere voorbeelden in dit hoofdstuk begint 
hij steeds met ‘Gods nieuwe wereld lijkt op…’.
Zijn eerste voorbeeld gaat over een mosterdzaadje. Dat zaad is heel 
klein, maar het kan uitgroeien tot een grote boom waarin vogels 
hun nest kunnen bouwen. Het tweede voorbeeld gaat over gist: een 
klein schepje gist kan een grote hoeveelheid meel veranderen. Bij 
beide voorbeelden gaat het erom dat Gods nieuwe wereld heel klein 
begint, maar toch een groot effect kan hebben. De voorbeelden 
maken ook duidelijk dat Gods nieuwe wereld niet een bepaalde 
plaats is, of iets dat alleen in de toekomst bestaat. Gods nieuwe 
wereld is al bezig te ontstaan, maar zonder groot machtsvertoon. 
Die nieuwe wereld is zelfs zo klein dat je er makkelijk overheen kijkt.

In vers 34-35 legt Matteüs uit waarom Jezus steeds voorbeelden 
gebruikt. Hij verwijst daarbij naar de Joodse heilige boeken, naar 
een tekst die lijkt op Psalm 78:2-3: ‘Wijze woorden wil ik spreken, 
wijze woorden over het verleden, over dingen die vroeger gebeurd 
zijn en die wij van onze voorouders hoorden.’ 
Doordat Jezus steeds in voorbeelden over Gods nieuwe wereld 
spreekt, begrijpt niet iedereen waarover hij het heeft. Het is dus 
een beetje zoals met het mosterdzaadje: sommige mensen kijken 
eroverheen, maar anderen zien het en begrijpen wat voor kracht 
erin schuilt.
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5. UIT DE BIJBEL

4-8 jaar
Voor de jongste kinderen is er een kaartje 
met de tekst van Matteüs 13:31-32.

8-12 jaar
Voor de oudste kinderen is er een kaartje 
met de tekst van Matteüs 13:35.

6. WAT HEB JE NODIG?

4-12 jaar
Voor het moment in de kerkdienst
-  de projectposter en de eerste 

sticker
-  een bloempot
-  een mosterdzaadje (uit het 

kruidenrekje in de supermarkt)
-  potgrond
-  eventueel een schep

4-8 jaar
Om te beginnen
-  een groeimeter (van papier  

of hout)
-  een dikke viltstift
-  plakband (om de papieren 

groeimeter op de muur te 
plakken)

Om te doen, eerste opdracht
-  een vel papier (minstens A3) 

met daarop een grote boom 
getekend 

-  stiften of kleurpotloden

Om te doen, tweede opdracht
-  het puzzelblad
-  een pen of potlood
-  kleurpotloden

8-12 jaar
Om te beginnen
- het werkblad

Bijbeltekst
- een bijbel 

Om te doen, eerste opdracht
-  het werkblad
-  een metalen lepel

Om te doen, tweede opdracht
-  het werkblad
-  pennen of potloden

Jezus zei: ‘Gods nieuwe wereld lijkt op een 
mosterdzaadje. Dat is het kleinste zaadje dat er is. 
Als iemand het zaait op zijn land, dan groeit er uit 

dat kleine zaadje een boom.’ 

MATTEUS 13:31-32
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Dat moest zo gebeuren, want dat wordt 
al gezegd in de heilige boeken.  

Daar staat: ‘Ik spreek met voorbeelden.  
Op die manier maak ik het geheim bekend  

dat zo oud is als de wereld zelf.’

MATTEUS 13:35
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