
Preek deur ds. Jaco van Sittert 2018 

 

1  

 

Sondag, 14 Oktober 2018 

Skriflesing:   Lukas 8:4-15   

Tema:    Die koninkryk van God - Die grond   

VERKONDIGING 

Skriflesing 

Lukas 8:4-15 

’n Verhaal van ’n saaier 

4’n Groot klomp mense het van oral af na Jesus toe gestroom. Hy het toe vir hulle die volgende 

verhaal vertel: 5“Eendag was daar ’n boer wat saad in sy land gaan saai het. Hy het die saad oor 

die grond uitgestrooi. ’n Deel van die saad het toe op die voetpad beland wat deur die land loop. 

Dit is deur mense stukkend getrap. Die voëls het toe haastig daarop toegesak en alles 

opgeëet. 6Van die ander saad het op die groot klippe in die land geval. In die holtes van hierdie 

klippe was daar ’n bietjie grond. Die saad wat hier beland het, het vinnig opgekom, maar die 

plantjies kon nie behoorlik wortelskiet in die vlak grond nie. Daarom het die son hulle gou 

doodgebrand. 7Van die ander saad wat die boer gesaai het, het tussen die doringbosse beland 

wat in die land gegroei het. Soos die doringbosse groter geword het, het dit die plantjies heeltemal 

doodgedruk. 8Dan het daar ook saad in die land self geval waar die grond goed voorberei was. Dit 

het goed gegroei en ’n groot oes gegee wat die boer se stoutste verwagtings oortref het. 

“Julle moet julle ore oopmaak en luister na wat Ek vir julle sê,” sê Jesus toe vir die mense. 

9Toe vra sy dissipels Hom: “Wat beteken hierdie verhaal wat U nou vir ons vertel het?” 

10Jesus sê toe vir hulle: “As julle mooi na al my verhale luister, sal julle sommer baie oor God leer. 

Dan sal julle agterkom hoe dinge in sy splinternuwe wêreld werk. Julle sal dinge hoor wat julle nog 

nie geweet het nie. Maar daardie mense wat nie wil luister na wat Ek oor God se nuwe wêreld 

vertel nie, sal dit nooit verstaan nie. Vir hulle is my verhale maar net ’n klomp leë stories. Hulle 

kyk, maar sien nie. En hulle hoor, maar begryp niks nie.” 

 

Wat beteken die verhaal van die saaier? 

11“Laat Ek nou eers vir julle verduidelik hoe julle die verhaal van die boer wat gaan saai het, 

moet verstaan: Die saad ... Dit is die boodskap oor God se nuwe wêreld. 

12“Die saad wat op die voetpad geval het ... Wel, dit is die mense wat na die boodskap oor God se 

nuwe wêreld luister, maar hulle steur hulle nie daaraan nie. Die duiwel sorg dat hulle baie gou 
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vergeet wat hulle gehoor het sodat hulle nie tot geloof kom en gered word nie. Net soos die voëls 

met die saad gedoen het, kom ‘pik’ die duiwel die goeie saad uit hulle gedagtes uit. 

13“Daar het ook saad in die holtes van die groot klippe geval ... Wel, party mense hoor die 

boodskap van God en is dan baie opgewonde daaroor, maar net vir ’n rukkie. Sodra hulle geloof 

iets van hulle vra, sodra hulle moet nee sê vir die sonde, is hulle skielik nie meer so opgewonde 

nie. Dan is hulle sogenaamde nuwe geloof ook daarmee heen. 

14“Ander saad het tussen die doringbosse beland ... Dit is daardie mense wat God se woord 

aanvaar. Maar kort voor lank word die eise van hierdie wêreld vir hulle belangriker as hulle geloof. 

Bo en behalwe al hulle bekommernisse, kry die alewige gejaag na geld en plesier dan voorkeur in 

hulle lewens. Dan het hulle later niks meer tyd of krag oor om vir die Here te werk nie. Al hierdie 

dinge verdring hulle geloof uit hulle lewens uit. 

15“En dan die saad wat in die goeie grond geval het ... Dit is daardie mense wat die boodskap van 

God gehoor het en diep daardeur geraak is. Hulle begin dadelik leef soos God dit wil hê. In alles 

wat hulle sê of doen, borrel hulle geloof eenvoudig uit. Hulle geloof lewer van dan af heeltyd 

vrugte op.” 

 

PREEK   

Broers en susters in onse Here Jesus Christus:  

Is jy al ooit diep geraak deur iets? Kan jy daardie gevoel onthou en kan jy dit nog aan iemand 

beskryf?  

Om ‘diep geraak’ te word gaan gepaard met  

emosie,  

verstaan,  

begrip,  

dankbaarheid,  

tot besef kom,  

tot oortuiging kom 

en dan uitloop in aksie of reaksie. Dis gewoonlik wanneer ‘n mens besluit om te gee of om deel te 

neem of om uit te praat of om oor te gaan in aksie. Dit voel net reg en dit maak net sin en daarom 

kom jy tot beweging.  

 

Jesus Christus het dit met mense reg gekry, twee duisend jaar gelede, maar ook vandag! Hy het 

die oogklappe van mense se koppe weg gevat en hulle kon werklik sien. Hy kon mense help om 
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totaal en al te verstaan waaroor hulle lewens moet gaan en wat eintlik die belangrikste dinge in 

hulle lewe is. Hy het mense gehelp om hulle sielsoë oop te maak.  

 

Ongelukkig was daar ook baie mense, meer as die wat weer reg kon sien, wat nie gesien het nie. 

Daar was van hulle wat totaal en al blind was. Hulle het gedink hulle sien wonderlik en hulle het 

nie nodig om dinge ander te sien nie. Hierdie mense was verstop. Hulle het halwe lewens gehad 

en daardie lewens het hulle gevangenis gemaak – hulle kon nie ‘diep geraak’ word nie.  

 

Jesus kon met gelykenisse vir mense baie mooi verduidelik wie God is en wat God vir die mens 

beteken en wat Hy van die mense verlang. ‘n Gelykenis wil die leser intrek in die verhaal en so 

daarin laat deel dat hy/sy self tot ‘n beslissing kan kom.  

 

Ons gelykenis wat ons gelees het is ‘n vertelling wat vir ons iets wil leer oor die Koninkryk van 

God. U weet nou reeds dat ons in Koninkrykstydperk is en Jesus was ook op die aarde om mense 

se oë te rig op die Koninkryk van God. Hulle moes dink, praat en dinge doen vir die Koninkryk van 

God. Jesus het ons kom leer dat ons altyd olie in ons lampies moet hê want die bruidegom is aan 

die kom. 

 

Terug na ons gelykenis – Jesus vertel hier ‘n verhaal oor ‘n boer wat saad saai. Dis nie ‘n 

onverantwoordelike boer wat sommer met saad mors deur dit ronde te strooi soos hy op die land 

rondloop nie. In daardie tye het die boer geloop en saad met sy hand gestrooi in die land. Dit was 

nie, soos vandag, in baie mooi rye geplant nie. Die doel was om te sorg dat soveel van die saad 

wel in goeie grond sou val, maar dit was nie altyd moontlik nie. Saad het op onvrugbare plekke 

beland en die wind het dit na die onkruid, klippe of pad gewaai.  

 

Ek wil hê u moet nadink vanaf twee kante af. Dié van die saaier en dié van die grond waarop 

gesaai word. En onthou, die saad is God se boodskap oor die nuwe wêreld wat al klaar besig is 

om aan te breek. Die Koninkryk van God is klaar besig om te ontvou. Jesus het hierdie boodskap 

gebring en ons het ook daardie opdrag om die boodskap te saai.  

 

Hoe is jy ingestel om die Boodskap te hoor? Dis wat Jesus probeer deurgee. En hier is verskeie 

hoorder.  

Voetpad – hoorders 
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Klippe – hoorders 

Doringbos - hoorders  

Goeie grond – hoorders 

En dink ons moet bewus wees daarvan dat jy en ek kan wissel tussen hierdie hoorders. Jy en ek 

kan soms klippe wees of doringbosse, maar ons kan ook goeie grond wees.  

 

Jesus wil hê die mense, ons moet bewus wees van hoe mense die Bybel aanhoor. Dit dien as ‘n 

waarskuwing,  

aanmoediging,  

herinnering of ‘n oproep.  

 

Voetpad – hoorders 

Mense kan maklik hulle totaal en al toesluit van iets af. U weet al dat as jou foon lui en die stem 

aan die anderkant begin en sê iets soos ... het u tans huis en motor versekering ... het u geweet 

dat so en so u elke maand soveel kan spaar op u lening ... is u naam Jacobus van Sittert en het u 

tans ‘n kontrak by so en so ... het u ‘n tydjie dat ek vir u kan vertel van ons nuutste promosie. 

Dadelik sak jou gemoed en jou kop begin oortyd dink oor hoe jy van hierdie persoon kan ontslae 

raak. Ons sluit af.  

As die saad op die voetpad val dan is dit die boodskap van God wat val by mense wat dadelik 

toesluit. Hierdie is mense wat die Woord hoor maar hulle steur hulle nie daaraan nie. En die 

duiwel kom soos voëls en pik die boodskap weg.  

Soms is ek en jy ‘n voetpad. Hier word nie net van goddelose mense gepraat nie. Baie keer weet 

ons wat God van ons verwag maar ons sluit toe. Baie keer kom die Satan en hy help jou om redes 

te vind vir waarom jy ander mense of omstandighede maar kan –  

haat,  

sleg praat,  

verwyt,  

vermy, 

ignoreer,  

nie vergewe nie ens. Dis baie maklik om soms nie jou Bybel te lees nie, nie te bid nie, nie ‘n bydra 

te gee nie, nie erediens by te woon nie, nie deel te wees van die Nagmaal nie, nie regverdig te 

wees of hulpvaardig of rein van hart te wees nie.  
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Hier (die Bybel) is die saad wat wil groei, maar mens kan verhoed, deur ‘n besluit wat jy neem en 

wat nie beïnvloed is nie, dat die goeie boodskap nie jou hart raak soos wat Jesus dit bedoel het 

nie. Ons waarskuwing is om te keer dat ons ‘n voetpad is.  

 

Klippe – hoorders  

Dan is Jesus by die klippe. Jou geloof kan nie net werk wanneer jy op gewonde voel nie. Baie 

keer wil gelowiges voel dat hulle aangeraak word in hulle geloof. Alhoewel dit baie kan gebeur, is 

dit nie die voorwaarde vir glo nie. Ongelukkig wil baie mense vandag hê dat hulle geloof in God 

moet hierdie besondere belewenis op ‘n Sondag wees. As hulle lekker voel dan was dit vir hulle 

goed.  

 

Ek wil hê u moet my mooi hoor. Dit gaan oor die rigting. As jy jou Bybel lees of tot God bid of ‘n 

erediens bywoon sodat jy kan lees wat jy kan doen om beter te voel of bid dat die Here vir jou 

dit sal gee en vir jou so sal maak en verstom of beïndruk wil wees met ‘n persoonlike ervaring 

wat jou tyd wat jy afgestaan het waardig was, dan het jy aan die verkeerde kant begin.  

 

Dit gaan nie oor jou nie. Jy is nie die ster nie. Jy lees jou Bybel want jy sê – Here laat ek u hoor 

praat met my. Mag U  Bybel my leer wat U sê en hoe U wil hê ek moet lewe.  

Jy bid tot God en vra nederig dat Sy wil sal geskiet en dat jy die insig mag ontvang en dat Sy 

Gees jou tot wysheid mag bring. Dat Hy jou gesond maak omdat Hy wil of dat Hy jou probleem sal 

help oplos omdat Hy so goeddink.  

Jy kom hier in die erediens voor God en sê Here praat met my en leer my. Hoor my sing om aan 

U lof te bring. Laat ek aan die tafel kom dink aan U en mag ek stil wees sodat U met my praat en 

ek luister.  

 

As dit nie oor God gaan nie, dan sal ons tydelik opgewonde wees. Want sodra ons geloof iets van 

ons vra of sodra ons moet nee sê vir die sonde, dan mag ons dalk skielik nie meer so opgewonde 

wees nie.  

 

Doringbos – hoorders 

Dan praat Jesus van die dorings. Versoekinge van hierdie wêreld is met ons aan die werk. Ek 

weet dis die beste struikelblok wat die Satan gebruik. Daardie gevoel van ek is nie regtig lus nie of 
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ek het nie tyd nie of ek het iets anders wat ek wil doen. Dis so as of ons sê – ons gee ons lewe vir 

die Here; maar nie eintlik nie. Net wanneer dit my pas.  

 

Dink net – elke dag werk jy van vroeg tot laat en Saterdae is al tyd vir inkopies en Sondae 

oggende gaan ek draf, fietsry, visvang, gholf speel. 09:00 pas my nie, want die klub het ‘n 

wedloop of dit of dat aan.  

 

Wanneer groei jy dan jou geloof?  

Wanneer kan God dan jou talente, gawes, vermoëns gebruik om Sy kerk uit te brei en Sy 

boodskap van ‘n nuwe Koninkryk wat reeds aan gebreek het bekend te maak, as ons bly leef vir ‘n 

ou koninkryk wat geen ewigheidswaarde het nie? 

 

Die liggaam van Christus, die kerk, is soms onder aan die lys, want Satan help dat daar genoeg 

rede is om die kerk onder te plaas,  

want die dominee preek te lank  

of ons sing nie lekker liedere nie  

of ek het laas keer gehelp dis iemand ander se beurt  

of ek word nie besoek nie  

of as hulle gaan help nie waar moet ek ens. ens. Want dan gaan dit oor jou en wat jy wil hê.  

 

Goeie grond – hoorders 

Dan kom Jesus by daardie hoorder wat goeie grond is uit. Dis daardie mense wat God se 

boodskap hoor en wat diep geraak is. Hulle begin dadelik leef soos God dit wil hê. Hoor mooi, nie 

soos hulle dit wil hê nie, maar soos God dit wil hê.  

Hulle is diep geraak want hulle sê Here praat met my en ek wil luister. Hulle sê Here dit gaan 

moeilik, dinge loop skeef, ek word getoets, maar wat wil U hê van my sodat ek kan inspring en U 

besittings kan beter maak.  

Dis ‘n houding van – Here laat U wil geskiet en skiet deur my. Dis wanneer ek en jy vir God vra, 

visies vra, dat Hy jou sal help om sy gesaaide saad diep te beleef sodat jy leef soos God dit wil hê 

en dat ons in alles wat ons sê en doen, borrel van geloof en vrugte dra.  

 

Die Saaier  



Preek deur ds. Jaco van Sittert 2018 

 

7  

 

En dan bring dit my na die gevolg. As ons ‘n keuse maak om goeie grond te bly, dan word ons 

later aan saaiers van saad. Of jy ‘n saaier gaan wees sal afhang van die tipe grond wat jy was vir 

die saad om in te groei.  

Omdat ons dieper en dieper geraak kan word deur God se Woord, lei dit ons om saad te saai.  

 

Maar dan sê Jesus vir ons, wat saaiers is, deur hierdie gelykenis, dat Sy saad deur ons soms op 

verskillende plekke sal val. Soms op die voetpad, soms tussen die klippe en soms tussen die 

doring, maar ook meer male in goeie grond. Maar moet nie op hou saai nie, moet nie moed opgee 

nie,  want ons saai nie ‘n hopelose saad nie. Ons saai omdat die oes klaar aan die kom is, maar 

ons wil graag hê dat almal sal groei en deel wees van die nuwe koninkryk wat reeds aangebreek 

het.  

 

Slot  

Ons is saaiers van die goeie boodskap van God en ons is ter selfde tyd ook die tipe grond waarin 

hierdie Woord van God  

kan groei  

of kortstondig kan groei  

of geen effek kan hê nie.  

En die Heilige Gees het dit moontlik gemaak dat jy kan kies hoe jy sal reageer op die saad wat 

gesaai word. Eens wat die mens slawe van die sonde en dit was swaar om te kies en daarby te 

hou, maar deur Jesus Christus het ons die vermoë om te kies om halfpad vir God te lewe of om 

totaal en al vir Hom te lewe.  

Wat kies ons?  

Elke dag kan jy kies wat se tipe grond jy wil wees en dit beïnvloed hoe God se saad in jou gaan 

groei -voetpad, klippe, dorings of goeie grond? 

Laat toe dat God se Woord jou diep raak.  

Hoe?  

Vra die Heilige Gees om die Bybel vir jou oop te breek.  

Vra die Heilige Gees om deur jou ontmoeting met God, hier in die erediens, jou ore oop te maak. 

Vra die Heilige Gees om jou stil te maak as jy bid en ook jou te help om hartig met God te praat 

en jou te lei om te bevestig dat Sy wil in jou lewe moet geskiet.  

Mag ons bewus wees daarvan dat ons kies en mag ons fokus op God val sodat ons by Sy 

Koninkryk begin en Sy saad saai omdat ons diep geraak is deur Sy liefde vir ons.  
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Amen 

 

 


