


Eenheid 
Voete van Christus – deel 1 

jaco van rooyen 



Matt 13:1-9; 18-22  

1Dieselfde dag het Jesus van die huis af gegaan en by die see 
gaan sit. 2'n Groot menigte het so om Hom saamgedrom dat 
Hy in 'n skuit geklim en daarin gaan sit het, maar die mense 
het almal op die strand bly staan. 3Hy het hulle baie dinge in 
gelykenisse vertel en onder andere gesê: 



Matt 13:1-9; 18-22  
 

“'n Saaier het eendag gaan saai. Met die saai het 'n deel van 
die saad op die pad geval, en 4die voëls het gekom en dit 
opgepik. 5'n Ander deel daarvan het op klipbanke geval, waar 
daar nie baie grond was nie, en dit het gou opgekom omdat 
die grond nie diep was nie. 6Maar toe die son warm word, is 
dit verskroei, en omdat dit nie wortel geskiet het nie, het dit 
verdroog. 



Matt 13:1-9; 18-22  
 

 7'n Ander deel het tussen die onkruid geval, en die onkruid 
het opgekom en dit laat verstik. 8Die ander saad het in goeie 
grond geval en 'n oes gelewer, party honderdvoudig, ander 
sestigvoudig en ander dertigvoudig. 

9“Wie ore het, moet luister!” 
 



Matt 13:1-9; 18-22  
 

18“Luister julle dan na wat die gelykenis van die saaier 
beteken: 19 Die bose kom by elkeen wat die woord van die 
koninkryk hoor maar dit nie verstaan nie, en vat dan weg wat 
in sy hart gesaai is. Dit is hy by wie daar op die pad gesaai 
is. 20 Die man weer by wie daar op die klipbanke gesaai is, is 
hy wat die woord hoor en dit dadelik met blydskap aanneem.  



Matt 13:1-9; 18-22  
 

21 Hy laat dit egter nie by hom wortel skiet nie, en hy hou nie 
lank uit nie. As hy ter wille van die woord verdruk en vervolg 
word, word hy gou afvallig. 22 Die man by wie daar tussen die 
onkruid gesaai is, is hy wat die woord hoor, maar die 
bekommernis van die lewe en die verleidelikheid van rykdom 
verstik die woord, en dit bly sonder vrug.  



Waarom ek die evangelie nie 
gedeel het nie…  

• Hul sal nie verstaan nie… 

• Hul sal nie hul behoefte vir God sien 
nie… 

• Ek het al gedeel maar die boodskap is 
verwerp… 

• Hy gee voor wat hy nie is nie… 

 



Die probleem met my opinie. 
• Ek moet op alle grond saai 

• My verantwoordelikheid is om te saai, 
nie groei 

• God se voorreg is die waar, wanneer en 
wat 

• Die krag van die evangelie is in die 
evangelie 

• Die seëning is in die sak 

 

 

 



Die GROOT uitdaging 

Is jy besig om te saai? 


