
Matt .13: 1 – 3

1 Op die dag verliet Jezus het huis en ging bij de zee 
zitten. 2 En veel menigten verzamelden zich om Hem 
heen, zodat Hij in een schip ging zitten; en heel de 
menigte stond op de oever. 3 En Hij sprak tot hen veel 
dingen door gelijkenissen. Hij zei: Zie, een zaaier ging 
eropuit om te zaaien.



Matt .13: 10

10 En de discipelen kwamen naar Hem toe en zeiden 

tegen Hem: Waarom spreekt U tot hen door 

gelijkenissen?



Matt .13: 34

34 Al deze dingen sprak Jezus tot de menigte door 

gelijkenissen, en zonder gelijkenis sprak Hij tot hen 

niet, opdat vervuld zou worden wat gesproken is door 

de profeet, toen hij zei: 35 Ik zal Mijn mond opendoen 

met gelijkenissen; Ik zal over dingen spreken die 

verborgen waren vanaf de grondlegging van de 

wereld.



onkruid en tarwe

Matt .13: 24-30

Een andere gelijkenis hield Hij hun voor. Hij zei: Het 

Koninkrijk der hemelen is gelijk aan iemand die goed 

zaad zaaide in zijn akker. 25 Maar toen de mensen 

sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de 

tarwe, en ging weg. 26 Toen het gewas opkwam en 

vrucht voortbracht, kwam ook het onkruid tevoorschijn. 

27 De slaven van de heer des huizes gingen naar hem 

toe en zeiden: Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker 

gezaaid? Waar komt dan dit onkruid vandaan? >



onkruid en tarwe

Matt .13: 24-30

28 Hij zei tegen hen: Een vijandig mens heeft dat 

gedaan. De slaven zeiden tegen hem: Wilt u dan dat wij 

erheen gaan en het verzamelen? 29 Maar hij zei: Nee, 

opdat u bij het verzamelen van het onkruid niet misschien 

tegelijk ook de tarwe zelf uittrekt . 30 Laat ze allebei 

samen tot de oogst opgroeien, en in de oogsttijd zal ik 

tegen de maaiers zeggen: Verzamel eerst het onkruid en 

bind het in bossen om het te verbranden, maar breng de 

tarwe bijeen in mijn schuur. 



onkruid en tarwe

Matt .13: 36-43

Toen Jezus de menigte had laten weggaan, ging Hij 

naar huis. En Zijn discipelen kwamen bij Hem en 

zeiden: Verklaar ons de gelijkenis van het onkruid op 

de akker. 37 Hij antwoordde en zei tegen hen: Hij die 

het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen. 38 De 

akker is de wereld, het goede zaad zijn de kinderen 

van het Koninkrijk en het onkruid zijn de kinderen van 

de boze. 39 De vijand die het gezaaid heeft, is de 

duivel; de oogst is de voleinding van de wereld en de 

>



onkruid en tarwe

Matt .13: 36-43

maaiers zijn engelen. 40 Zoals dan het onkruid 

verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook 

zijn bij de voleinding van deze wereld: 41 de Zoon des 

mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn 

Koninkrijk verzamelen alle struikelblokken, en hen die de 

wetteloosheid doen, 42 en zij zullen hen in de vurige 

oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars. 

43 Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon, in 

het Koninkrijk van hun Vader. Wie oren heeft om te 

horen, laat hij horen .<



onkruid en tarwe

Matt .13

1. De eigenaar

2. Het zaad

3. De vijand

4. De oogst



onkruid en tarwe

Ps. 24: 1

De aarde is van de HEERE en al wat zij bevat, de 

wereld en wie er wonen.



onkruid en tarwe

Matt. 13: 38 - 39

38 De akker is de wereld, het goede zaad zijn de 

kinderen van het Koninkrijk en het onkruid zijn de 

kinderen van de boze 39 De vijand die het gezaaid 

heeft, is de duivel´



onkruid en tarwe

Joh. 10: 10   /   Joh. 8: 44

´De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en 

verloren te laten gaan´

´U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten 

van uw vader doen….´



onkruid en tarwe

Matt. 13: 27   / 38

Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? 

Waar komt dan dit onkruid vandaan?

…en het onkruid zijn de kinderen van de boze. 



onkruid en tarwe

1 Petr. 5 : 8

Wees waakzaam want de duivel gaat rond als een 

brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen 

verslinden…



Onkruid: vóór  het rijp is Tarwe: vóór het rijp is



Onkruid              (´dolik´) Tarwe



onkruid ….en tarwe



onkruid en tarwe

2  Petr. 3 : 9    /  1 Tim. 2 : 4

Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren 

gaan, maar dat allen tot bekering komen! 



onkruid en tarwe

1 Kor. 6: 9 – 11 (HB)

9 Weet u niet dat onrechtvaardige mensen geen deel 

zullen hebben aan het Koninkrijk van God? 10 Verlaat 

Gods weg niet! Mensen die vrije seks voorstaan, 

afgoden dienen, overspel plegen of zich met 

homoseksuele praktijken inlaten, blijven buiten het 

Koninkrijk van God. Dat geldt ook voor dieven, 

gierigaards, dronkaards, roddelaars en oplichters.

10 Sommigen van u zijn vroeger ook zo geweest. 



onkruid en tarwe

1 Kor. 6: 9 – 11 (BGT)

U bent nu schoongewassen en voor God afgezonderd. 

U bent onschuldig verklaard in de naam van de Here 

Jezus Christus en door de Geest van onze God.



onkruid en tarwe

Op.  20 : 11 - eind

En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop 

zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de 

hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te 

vinden was. 12 En ik zag de doden, klein en groot, 

voor God staan. En de boeken werden geopend en 

nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek 

des levens. En de doden werden geoordeeld 

overeenkomstig wat in de boeken geschreven 

stond, naar hun werken. 13 En de zee gaf de doden >



onkruid en tarwe

Op.  20 : 11 - eind

die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de 
dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden 
geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. 14 En 
de dood en het rijk van de dood werden in de poel van 
vuur geworpen. Dit is de tweede dood. 15 En als 
iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des 
levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. <



onkruid en tarwe

Matt. 24 : 37 – 39 (BGT)

´Het zal net zo gaan als in de tijd van Noach. Toen 
waren de mensen waren bezig met gewone dingen: 
met eten, drinken en trouwen. Niemand wist wat er 
ging gebeuren. Totdat de dag kwam dat Noach zijn 
boot in ging. Toe kwam plotseling de grote 
overstroming, en alle mensen verdronken. Net zo 
plotseling zal ook de Mensenzoon komen´.



onkruid en tarwe

Matt. 4 : 17

Bekeer u – want het koninkrijk is nabij! 




