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31Hy het nog 'n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê: "Die koninkryk van die hemel is soos 'n mosterdsaadjie wat 
iemand gevat en in sy land geplant het. 32Dit is die kleinste van al die soorte saad, maar as dit uitgegroei het, is dit 
groter as die tuinplante en word dit 'n boom, sodat die voëls in sy takke kom nes maak." 33Hy het hulle nog 'n 
gelykenis vertel: "Die koninkryk van die hemel is soos suurdeeg wat 'n vrou gevat en in 'n groot skottel meel 
ingewerk het totdat dit heeltemal deursuur was." 
44"Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n skat wat in 'n saailand onder die grond lê. Wanneer iemand 
dit kry, maak hy dit weer toe; en omdat hy baie in sy skik is, gaan verkoop hy alles wat hy het, en hy koop daardie 
land. 45"Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n handelaar wat op soek is na goeie pêrels. 46As hy 'n 
baie waardevolle pêrel raakloop, gaan verkoop hy alles wat hy het, en koop die pêrel. 47"Verder gaan dit met die 
koninkryk van die hemel soos met 'n treknet wat in die see gegooi is en allerhande soorte vis vang. 48As dit vol 
geword het, sleep hulle dit op die strand uit en gaan sit om die goeie vis in mandjies bymekaar te maak, maar die 
onbruikbares gooi hulle weg. 49So sal dit by die voleinding van die wêreld wees. Die engele sal uitgaan en die slegtes 
skei van die goeies 50en hulle in die brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners." 51"Verstaan 
julle al hierdie dinge?" "Ja," antwoord hulle Hom. 52Hy sê toe vir hulle: "So is elke skrifgeleerde wat 'n leerling word 
in die koninkryk van die hemel, soos 'n huiseienaar wat uit sy voorraad nuwe en ou dinge te voorskyn bring." 
 
Verskillende foto's van die koninkryk 
Ons teksgedeelte bevat 'n versameling van ses gelykenisse wat oor die koninkryk van die hemel handel. Die 
koninkryk word nie sistematies beskryf nie. Dit is eerder 'n paar foto's vanuit verskillende hoeke geneem. Nie een 
foto is volledig nie. Elkeen dra 'n deel by om die koninkryk verder te beskryf. Elke gelykenis bevat die woorde: "Die 
Koninkryk van die hemel is soos...." 
Ons kan die versameling gelykenisse in pare indeel:  
• Die mosterdsaad (31-32) en die suurdeeg (33). Albei beklemtoon die skynbaar onbenullige begin van die 
koninkryk met 'n uiteindelike groot resultaat. Klem val op die groot krag van God se handelinge. Die twee gelykenisse 
word aan die skare gerig.  
• Die tweede paar is die verborge skat (44) en die pêrel (45). Hulle het te doen met voorwerpe van baie groot 
waarde wat groot toewyding vra. Hierdie gelykenisse is aan die dissipels gerig.  
• Die derde paar is die visnet (47-50) en die onkruid. Hierdie gelykenisse handel oor die huidige openheid van 
die koninkryk vir almal en die oordeel aan die einde, waar die goeie en die slegte geskei sal word. 
 
Suurdeeg < > Jesus gebruik ook die beeld van suurdeeg om die skare opnuut laat verstaan hoe die koninkryk van God 
werk en hoe dit in hierdie wêreld teenwoordig is. Jesus gebruik juis die suurdeeg en die werking daarvan om die 
positiewe en onverklaarbare werking van die koninkryk van die hemel in hierdie wêreld te verduidelik. 
Die hoeveelheid meel waarvan hier sprake is, is meer as twintig kilogram meel. Dit sal brood gee vir meer as honderd 
mense. 'n Huisvrou sou nooit soveel meel kon bewerk of knie nie. Die onnatuurlike hoeveelheid meel in die verhaal 
wys waarskynlik daarop dat die koninkryk veel meer is as dit wat normaalweg in die gedagte is as aan die koninkryk 
gedink word. Jesus leer die mense dat hulle nie mislei moet word deur die skynbaar nietige en amper onsigbare 
begin van die koninkryk in die wêreld nie. Die uiteinde sal aansienlik verskil. Die koninkryk van die hemel is 
inderdaad dinamies-groeiend, al is dit nie altyd sigbaar nie. 
 
Onindrukwekkende teenwoordigheid <> Die teenwoordigheid van die koninkryk van die hemel op hierdie aarde is 
nie baie opspraakwekkend nie. Wat kan meer onindrukwekkend wees as 'n baba in 'n krip, of die geringe Israel 
teenoor die magtige Romeinse ryk, of die Jood van Nasaret en die klompie vissermanne wat Hom volg, of die kruis? 
MAAR onthou ... Daar waar God se kinders werk – klein en onopvallend – is God deur sy Gees werksaam. Daar kom 
sy koninkryk! Die geskiedenis het dit bevestig. Die Romeinse ryk bestaan nog net in geskiedenisboeke en ruïnes, 
terwyl die lof van Jesus oor die wêreld heen besing word. In baie gevalle sal Christene slegs klein bewyse sien van die 
vordering en groei. In God se hande het elkeen van die klein en skynbaar betekenislose handelinge en optrede die 
potensiaal om groot en omvangryke resultate te hê. 
 
Op voetspoor van Jesus <> Jesus se hele lewe getuig van dit wat Hy hier leer: die krip; die donkie as rydier; die kruis. 
Mense kon met reg vra: "Watter soort koning is dit?" Jesus kom vertel van 'n ander grootheid. God se koninkryk is 
groot. Maar nie soos ons grootheid beskou of bereken nie. God meet anders. God se koninkryk is soos 'n 
mosterdsaad en soos suurdeeg. Ons kan weer met reg vra: "Watter soort grootheid is dit?" Saad is onbeduidend; die 
suurdeeg onsigbaar en niksseggend. Maar die saad word 'n boom. En die suurdeeg deurtrek die totale stuk deeg en 
verander die hele struktuur daarvan. Albei werk op onverklaarbare maniere en gaan onstuitbaar voort om groter te 
word. So is God se koninkryk: onverklaarbaar; kragtig en onstuitbaar. 


