
 
 

 
 
 

Groeien op Gods akker 
 
 
 

Johannes 4 vers 36 
De maaier krijgt zijn loon al en verzamelt 
vruchten voor het eeuwige leven, zodat de 
zaaier en de maaier tegelijk feest kunnen 
vieren. 

 
Een mooie maar ook zeer afhankelijke tekst. 
De HEERE geeft de discipelen de opdracht om te 
gaan oogsten. 
 

- De HEERE heeft gezaaid. 
- De HEERE heeft doen groeien met Water en 

Licht. Het evangelie. 
- De HEERE heeft zorg voor de zwakke en tere 

vruchten. 
 
Lees de volgende verzen van dit bijzondere gesprek 
wat de HEERE met de Samaritaanse vrouw heeft. 
(dat geldt voor ons allemaal)  

 
Johannes 4 vers 14 
‘maar wie het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst 
krijgen. Het water dat Ik geef, zal in hem een bron worden 
waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’  
 

Er is geen uitstel meer 
Johannes 4 vers 23 
Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de 
Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De 
Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, 

 
Geloof 

Johannes 4 vers 42 
ze zeiden tegen de vrouw: ‘Wij geloven nu niet meer om wat jij 
gezegd hebt, maar we hebben hem zelf gehoord en… 

…we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is.’  
 
Maar er is nog meer waar de maaiers rekening mee moeten houden 
De volgende gelijkenis in: 
Mattheüs 13 
Gelijkenissen over het koninkrijk van de hemel  
24 Hij hield hun een andere gelijkenis voor: „Het is met het koninkrijk van de hemel als 
met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide.  
25 Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand onkruid tussen het graan zaaien en 
vertrok weer.  
 



26 Toen het jonge gewas opschoot en vrucht begon te 
dragen, kwam ook het onkruid tevoorschijn.  
27 De knechten kwamen de heer des huizes vragen: “Heer, 
hebt u soms geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar 
komt dat onkruid dan vandaan?”  
28 Hij antwoordde: “Dat is het werk van een vijand.” De 
knechten zeiden tegen hem: “Wilt u dat wij er het onkruid 
tussenuit wieden?”  
29 Hij antwoordde: “Nee, want dan zouden jullie met het 
onkruid ook het graan lostrekken.  
30 Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst, dan zal 
ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: 
‘Wied eerst het onkruid, bind het in bundels bij elkaar en 
verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn 
schuur.’”’ 
 
36 Daarop stuurde hij de mensen weg en ging naar huis. Zijn 
leerlingen kwamen bij hem en vroegen: „Wilt u ons de 
gelijkenis van het onkruid op de akker uitleggen?‟  
37 Hij antwoordde hun: ‘Hij die het goede zaad zaait is de 
Mensenzoon,  
38 de akker is de wereld, het goede zaad dat zijn de 
kinderen van het koninkrijk; het onkruid dat zijn de 
kinderen van het kwaad,  
39 de vijand die het zaait is de duivel, de oogst staat 
voor de voltooiing van deze wereld en de maaiers zijn de 
engelen.  
 
40 Zoals het onkruid bijeengebonden wordt en in het vuur verbrand, zo zal het gaan bij de 
voltooiing van deze wereld:  
41 de Mensenzoon zal zijn engelen eropuit sturen, en ze zullen uit zijn koninkrijk allen die 
anderen ten val hebben gebracht en de wetten hebben verkracht bijeenbrengen  
42 en hen in de vuuroven werpen; daar zullen ze jammeren en knarsetanden.  
43 Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun Vader stralen als de zon. Laat wie 
oren heeft goed luisteren!  

 

Het Schilderij 
Onderin het schilderij Gods akker met graankorrels. Groeiend in Zijn licht 
Van zaad, ontkiemen tot volle aar met veel vrucht. Daar tussen een distel 
 
Leven en groeien op Gods akker in Zijn licht en gevoed met Zijn water. 
Denk aan de voeding die de mensen krijgen als ze naar de kerk gaan en hun 
samenkomsten hebben. Graan en distel krijgen het zelfde Licht en Water! 
Verder zien we bij de distel in de achtergrond een vuur.  
 
Bovenin het schilderij de Geest van God tussen de aren.  
Als het ware midden in de gemeente.  
Mattheüs 18 vers 20 

Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.  
 

God geeft zijn Geest wie Hem er om vragen. 
Kolossenzen 1 vers 9  

Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat 
gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen 
door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt.  

Lucas 11 vers 13b 
…hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan 
hen die tot Hem bidden. 
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