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Zingen Psalm 65:9
9.De velden zijn bedekt met kudden;

De dalen zijn bekleed,

Met halmen, die van zwaarte schudden,

En lonen 's landmans zweet.

Zij juichen, elk op zijne wijze;

Uw eer klimt uit het stof;

Zij zingen, Uwen Naam ten prijze,

Uw goedheid en Uw lof.

 

Gebed



Marcus
4:21-41

Openbaring

21. Hij zei ook tegen hen: De lamp wordt toch niet binnengebracht 
om onder de korenmaat of onder het bed gezet te worden? Is het 
niet om op de standaard gezet te worden?

22.Want er is niets verborgen wat niet geopenbaard zal worden; en 
er is niets gebeurd om verborgen te blijven, maar opdat het in het 
openbaar zou komen.

23.Als iemand oren heeft om te horen, laat hij horen.



Marcus 4:21-41

24. En Hij zei tegen hen: Let 
op wat u hoort. Met de 
maat waarmee u meet, zal 
er bij u gemeten worden, 
en aan u die hoort, zal er 
meer bij gegeven worden.

25.Want wie heeft, aan hem 
zal gegeven worden; en wie 
niet heeft, van hem zal 
afgenomen worden zelfs 
wat hij heeft.



26. Ook zei Hij: Zo is het Koninkrijk van God: als wanneer iemand het zaad 
in de aarde werpt

27. en slaapt en opstaat, nacht en dag; en het zaad ontkiemt en wordt lang, 
zonder dat hij zelf weet hoe.

28. Want de aarde brengt vanzelf vrucht voort: eerst de halm, daarna de 
aar, daarna het volle koren in de aar.

29. En als de vrucht het toelaat, zendt hij meteen de sikkel erin, omdat de 
oogsttijd aangebroken is.



30. En Hij zei: Waarmee zullen wij het Koninkrijk van God vergelijken, of 
door welke gelijkenis zullen wij het voorstellen?

31. Door een mosterdzaad dat, als het in de aarde gezaaid wordt, het 
kleinste is van alle zaden die er op de aarde zijn.

32. En wanneer het gezaaid is, komt het op en wordt het grootste van alle 
tuingewassen, en maakt grote takken, zodat de vogels in de lucht in zijn 
schaduw kunnen nestelen.

33. En door veel van zulke gelijkenissen sprak Hij het Woord tot hen, voor 
zover zij het horen konden,

34. en zonder gelijkenis sprak Hij tot hen niet, maar Hij verklaarde alles aan 
Zijn discipelen als zij alleen waren.



35. En op die dag, toen het avond geworden was, zei Hij tegen hen: 
Laten wij overvaren naar de overkant.

36. En zij lieten de menigte achter en namen Hem, Die al in het schip 
was, mee; en er waren nog andere scheepjes bij Hem.

37. En er stak een harde stormwind op en de golven sloegen over in 
het schip, zodat het al volliep.

38. En Hij lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen; en zij 
wekten Hem en zeiden tegen Hem: Meester, bekommert U Zich er 
niet om dat wij vergaan?

39. En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee: 
Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en er kwam een grote 
stilte.

40. En Hij zei tegen hen: Waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen 
geloof?

41. En zij vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar: Wie is Deze 
toch, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?
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Let op Jezus
• Let op wat Hij doet
• Let op wat Hij zegt
• Wat betekent dat voor jou



Een lamp hoort op een standaard
• Alles wat verborgen is zal openbaar komen
• Dus ook het geheim van het evangelie van Markus
• Een belofte 

– Maak je geen zorgen de Koninkrijksboodschap is binnenkort overal 
bekend.

• En een waarschuwing.
– Zorg dat je nu luistert, want dit moet je weten.



De meetlat
• Oordeel niet over een ander.
• Want daarmee roep je het oordeel over jezelf af.
• Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden; 

en wie niet heeft, van hem zal afgenomen 
worden zelfs wat hij heeft.

• Belofte:
– Wanneer je begrijpt wat Jezus zegt en je er steeds 

meer in verdiept zul je er meer aan hebben. 
• waarschuwing:

– Wanneer je aan de oppervlakte blijft en je er niet in 
verdiept zul je niets overhouden. 



De halm:
• We hebben geen invloed op de groei
• Maar moeten wel zaaien
• Schriftlezing en Prediking

Het Mosterdzaad:
• De groei van het Koninkrijk van God
• Het begin is onooglijk klein.
• Maar voor je het weet is het een wijdvertakte boom.
• Schriftlezing en Prediking

Conclusie van deze twee
• De groei komt van God
• Zowel bij het Koninkrijk als bij het geloof



De storm
• Gods Koninkrijk komt eraan!
• Zijn macht is ontketend!
• Niets of niemand kan Hem nog tegenhouden.
• Het is anders dan wat verwacht werd.
• Maar het is wel het Koninkrijk van God!
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