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lezen	  

•  Lukas	  8:	  4-‐15	  
•  Romeinen	  5:	  1-‐5	  



Kijk	  eens	  in	  de	  spiegel	  

•  5	  	  Een	  zaaier	  ging	  eropuit	  om	  zijn	  zaad	  te	  zaaien.	  
En	  toen	  hij	  zaaide,	  viel	  het	  ene	  deel	  langs	  de	  weg,	  
en	  het	  werd	  vertrapt	  en	  de	  vogels	  in	  de	  lucht	  
aten	  het	  op.	  

•  Uitleg:	  
•  12	  	  Zij	  bij	  wie	  langs	  de	  weg	  gezaaid	  wordt,	  zijn	  zij	  
die	  het	  horen;	  maar	  daarna	  komt	  de	  duivel	  en	  
neemt	  het	  Woord	  uit	  hun	  hart	  weg,	  opdat	  zij	  niet	  
geloven	  en	  zalig	  worden.	  



Volharden?	  

•  6	  	  En	  een	  ander	  deel	  viel	  op	  de	  rots,	  en	  toen	  het	  
opgegroeid	  was,	  verdorde	  het	  door	  gebrek	  aan	  
vocht.	  

•  13	  	  Zij	  bij	  wie	  op	  de	  rots	  gezaaid	  wordt,	  zijn	  zij	  die	  
het	  Woord	  met	  vreugde	  ontvangen,	  wanneer	  zij	  
het	  gehoord	  hebben.	  Maar	  dezen,	  die	  maar	  voor	  
een	  bepaalde	  Rjd	  geloven,	  hebben	  geen	  wortel,	  
en	  in	  een	  Rjd	  van	  verzoeking	  worden	  zij	  afvallig.	  



Volhouden!	  

•  Rom.	  5:3	  	  En	  dat	  niet	  alleen,	  maar	  wij	  roemen	  
ook	  in	  de	  verdrukkingen,	  omdat	  wij	  weten	  dat	  
de	  verdrukking	  volharding	  teweegbrengt,	  

•  4	  	  en	  de	  volharding	  ondervinding	  en	  de	  
ondervinding	  hoop.	  

•  5	  	  En	  de	  hoop	  beschaamt	  niet,	  omdat	  de	  liefde	  
van	  God	  in	  onze	  harten	  uitgestort	  is	  door	  de	  
Heilige	  Geest,	  Die	  ons	  gegeven	  is.	  



God	  of	  Mammon?	  

•  7	  	  En	  een	  ander	  deel	  viel	  te	  midden	  van	  de	  
dorens,	  en	  de	  dorens,	  die	  mee	  opgroeiden,	  
versRkten	  het.	  

•  14	  	  En	  bij	  wie	  het	  zaad	  in	  de	  dorens	  valt,	  dat	  zijn	  
zij	  die	  het	  hebben	  gehoord,	  maar	  die	  gaandeweg	  
door	  de	  zorgen	  en	  rijkdom	  en	  genieRngen	  van	  
het	  leven	  versRkt	  worden	  en	  geen	  vrucht	  dragen.	  



De	  Vader	  verheerlijkt	  

•  8	  	  En	  een	  ander	  deel	  viel	  in	  de	  goede	  aarde	  en	  
toen	  het	  opgegroeid	  was,	  bracht	  het	  
honderdvoudige	  vrucht	  voort.	  Toen	  Hij	  dit	  gezegd	  
had,	  riep	  Hij:	  Wie	  oren	  heeY	  om	  te	  horen,	  laat	  hij	  
horen.	  

•  15	  	  En	  waar	  het	  zaad	  in	  de	  goede	  aarde	  valt,	  dat	  
zijn	  zij	  die	  het	  Woord	  horen,	  het	  in	  een	  oprecht	  
en	  goed	  hart	  vasthouden,	  en	  in	  volharding	  
vruchten	  voortbrengen.	  

	  


