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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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MOSTERDZAAD EN MOSTERDBOOM

De mosterdplant leeft maar één jaar. In die 
tijd groeit hij van een klein zaadje tot een plant 
van 1,5 meter hoog. Hij heeft grote bladeren, gele 
bloemen en groene vruchten. De vruchten bevatten 
bruine of zwarte, ronde zaadjes. De mosterdplant 
werd in de tijd van Jezus niet alleen als kruid 
gebruikt, maar ook als medicijn. En uit de zaden 
werd olie gehaald om voedsel in te bakken.
De zaadjes zijn ongeveer 1 millimeter groot. In de 
tijd van Jezus was dat het kleinste zaad dat de 
mensen kenden. Waarschijnlijk gebruikt Jezus hem 
daarom in zijn voorbeeldverhaal: er groeit misschien 
geen echte boom uit, maar wel een veel grotere 
plant dan je zou verwachten.

VOORBEELDEN

Het verhaal van het mosterdzaadje en het gist is een 
voorbeeldverhaal: het gaat niet echt om zaadjes of gist, 
maar om iets dat Jezus duidelijk wil maken. Een ander 
woord voor zo’n voorbeeldverhaal is ‘gelijkenis’. 
Jezus gebruikt vaak voorbeeldverhalen om iets over God 
of Gods nieuwe wereld te vertellen. Hij begint dan meestal 
met ‘Gods nieuwe wereld lijkt op…’. Steeds laat zo’n 
voorbeeld een bepaalde eigenschap van Gods nieuwe 
wereld zien. In het verhaal van het mosterdzaadje en het 
gist gaat het erom dat Gods nieuwe wereld klein begint, 
maar uiteindelijk zo groot wordt dat alles erdoor verandert. 
Andere bekende voorbeeldverhalen zijn het verhaal van 
het schaap (Lucas 15:1-7) en van de zoon die weggaat 
(Lucas 15:11-32) 

Houd de lepel met de
bolle kant voor je gezicht.

Kijk nu naar de
holle kant van de lepel.
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Raak nu eens met je

linkerhand je neus aan.
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je hebt nodig:
* een metalen lepel

Wat gebeurt er?
Wat zou dat met het

verhaal te maken
hebben?

Lukt het?
Of zit het net

even anders dan
je denkt…?

Wat gebeurt
er nu?
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Jezus zei: ‘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.”’

Matteüs 13:35




