Bijbelkring 20 januari 2022

Gelijkenissen van het Koninkrijk der hemelen 4: Onkruid, mosterdzaad en zuurdesem
Beste Bijbelkringbezoeker,
Deze keer zal de Bijbelkring online worden uitgezonden. De beantwoording van de vragen mag u/jij
naar mij mailen. Het zijn dit keer veel vragen, maar u/jij hoeft ze niet allemaal te beantwoorden. Kies
gerust een aantal vragen uit, die u/jou aanspreekt en laat het daarbij. Een goede voorbereiding
toegewenst!
De beantwoording van de vragen en eventuele andere opmerkingen ontvang ik graag uiterlijk 19
januari om 20:00 uur via de email. Dan hoop ik ze in de bespreking mee te nemen.
Hartelijke groet,
Joh. van Asselt
Emailadres: johanvanasselt@hotmail.nl

Lezen: Mattheüs 13 : 24-33 & 36-43
Zingen: Psalm 97 : 6-7
Vragen bij de gelijkenis over het onkruid en zijn uitleg
1. Lees de verzen 24-26 nog eens door. Wanneer komt het onkruid openbaar?
2. De heer des huizes wil wachten tot de tijd van de oogst (vs. 27-30).
a. Waarom is dit?
b. Wat gebeurt er met het onkruid?
c. Wat gebeurt er met de tarwe?
3. De Heere Jezus zet alle elementen op een rij (vs. 36-39). Lees dit eens rustig door. Is er iets dat
opvalt, wat vragen oproept?
4. De engelen komen om de kinderen van de boze in het vuur te werpen (vs. 40-42).
a. Wat is dit precies?
b. Wie worden er en waarom worden zij in het vuur geworpen?
5. Vers 43 is een tegenstelling t.o.v. de vorige verzen. Wat valt u/jou op?
Vragen bij de gelijkenissen van het mosterdzaad en het zuurdesem
6. Opnieuw een gelijkenis over “zaad” (vs. 31-32).
a. Wat is mogelijk de betekenis van het mosterdzaad, als u/jij het vergelijkt met het zaad uit
de eerste gelijkenis (vs. 3-9) en de tweede gelijkenis (vs. 24-30)? Met andere woorden: zet
de verschillende betekenissen van het zaad in deze 3 gelijkenissen eens op een rij.
b. Wat is de betekenis van de akker (opnieuw te vergelijken met de vorige twee
gelijkenissen)?
7. Wat is zuurdesem (vs. 33)?
8. In de uitleg van de gelijkenissen van het mosterdzaad en het zuurdesem zal het moeten gaan
over de kleinheid of nietigheid van het zaadje en het zuurdesem.
a. Kunt u, kun jij voorbeelden noemen waarin het schijnbaar niet goed gaat met het Koninkrijk
der hemelen (in deze wereld & in deze tijd)?
b. Hoort u, hoor jij iets van troost of zekerheid in deze gelijkenissen doorklinken? Leg eens uit.

