
Bijbelgespreksgroep 19: Gelijkenissen
Bijbelstudies over Jezus (Markus 4:21-41)

1. Schriftlezingen Marcus 4:1-20

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.
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?

TIP
Onderaan de Bijbelgedeelten staan verwijsteksten naar de vindplaatsen van dit onderwijs in de 
andere evangeliën. Het kan voor jezelf verhelderend zijn om die verschillende weergaven naast 
elkaar te leggen.

Vragen:
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Bijbelgespreksgroep 19: Gelijkenissen
Bijbelstudies over Jezus (Markus 4:21-41)

1. Begin ook vanavond met het lezen van de Bijbel. Laat de tekst zelf klinken. Geef aan wat je wel 
niet begrijpt, wat je verbaasd of misschien wel afstoot. Lees alle gelijkenissen apart van elkaar. 
Benoem daarna naar elkaar toe, wat volgens jou de betekenis is. (Misschien helpt de leessleutel)

Leessleutel: Symbolen zetten

Je zet een aantal symbolen in de tekst die je ‘dwingen’ om na te gaan wat er in het Bijbelgedeelte staat. Zo 
werkt het: 

Zorg ervoor dat je het Bijbelgedeelte op papier hebt of dat je aantekening kunt maken in je bijbel. Lees het 
gedeelte door en zet:

- een ? bij iets wat je niet begrijpt of wat vragen oproept
- een ! bij iets wat je opvalt
- een * bij iets wat je mooi vindt
- een # bij iets wat je corrigeert (in jouw denken of doen)

Loop de verschillende symbolen langs en probeer er een gedachte/reactie bij te schrijven. Waarom heb je 
voor dit symbool bij deze tekst gekozen? Bespreek jouw aantekeningen in (een deel van) de groep.

2. Waarin komen de drie gelijkenissen overeen?
3. Alleen de gelijkenis van het mosterdzaad komt in een ander evangeliën voor (Matt 13 & Luk 13) 

en de geschiedenis van het stillen van de storm vinden we in Matth & in Lukas in het 8e 
hoofdstuk. Zijn er verschillen in de weergave? Zo ja welke? Kun je een reden bedenken? Helpt 
het je om de evangeliën naast elkaar te lezen?

4. Wat is de belangrijkste eigenschap van licht? En wat zou voor ons de beste manier zijn om het 
licht van het evangelie te gebruiken? Hoe kun je dat praktisch maken in je eigen leven?

5. Welke belofte en waarschuwing vinden we in Markus 4:21-25? Zie je daarin een link naar die 
vorige gelijkenis (vers 1-20)?

6. Wat kunnen wij met het oog op de komst van het Koninkrijk van God leren van de boer die zaait 
zonder te weten of en hoe het zaad op zal komen?

7. Op welk aspect van Gods Koninkrijk legt de gelijkenis van het mosterdzaad de nadruk? Waarom 
zou de Heere Jezus dat doen?

8. Kun je ook in de andere gelijkenissen aspecten van dat koninkrijk aanwijzen? En welke rol speel 
jij daar dan in?

9. De Heere Jezus vertelt gelijkenissen aan Zijn discipelen om hen te leren wie Hij is en om hen te 
onderwijzen aangaande Zijn Koninkrijk. Je ziet dat er vaak sprake is van ongeloof. Met name in 
de geschiedenis van het stillen van de storm. Hoe zou het komen, dat juist zij die zoveel met de 
Heere Jezus omgaan het vaak zo moeilijk met Hem hebben? Herken je dit in jouw eigen leven?

10. In het laatste gedeelte (stillen van de storm) zien we de confrontatie tussen geloof en ongeloof. 
Hoe zou jij reageren wanneer je in de schoenen van de betrokkenen stond? Naar welke kant zou
jouw ‘geloofsweegschaal’ doorslaan? Naar geloof of naar ongeloof?

11. In de bijbel heeft een storm vaak een oorzaak (zie de geschiedenis van Jona, de schipbreuk van 
Paulus). Wat waren die oorzaken en hoe kwamen de mensen uit de storm? En wat kunnen wij 
daar dan van leren?
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