Het Koninkrijk van God
We lezen zo dat Jezus praat over het Koninkrijk van God. Het
Koninkrijk van God is de wereld waarin mensen met God leven.
Hoe zou die wereld eruit zien denk je?
Evangelie
Evangelie van Marcus 4, 26-34

Vandaag vertelt Jezus over het Koninkrijk van God. Hij zegt tegen de mensen: “Willen jullie
weten hoe het gaat met Koninkrijk van God? Denk dan aan een boer die zaadjes op zijn
land strooit. Hij doet dat en wacht af. Hij slaapt en staat weer op. Nachten en dagen
gaan voorbij. Ondertussen kiemt het zaad en het plantje begint te groeien. De boer weet
niet hoe. De aarde doet het vanzelf, uit eigen kracht. Eerst de groene halm, dan de
aar, dan het volgroeide graan in de aar. Als het graan rijp is, hakt de boer het graan af
met een sikkel. Dan is het tijd voor de oogst.”

Jezus vertelt nog verder: “Waar kunnen wij het Rijk van God mee vergelijken? Het lijkt op
een mosterdzaadje. Als je dat in de grond stopt is het wel het allerkleinste zaadje op
aarde. Als het eenmaal is gezaaid komt het omhoog en het wordt groter dan alle andere
planten in de tuin. Vogels bouwen dan nestjes in die boom.”

Kleine goede daden
Jezus zegt dat het met het Koninkrijk van God gaat als met een mosterdzaadje;
een piepklein zaadje. Als je het in de grond stopt wordt het een grote plant. Zo
gaat het ook met het Koninkrijk van God. Het begint met piepkleine dingen die
God laat uitgroeien tot iets groots. De mosterdzaadjes van het Koninkrijk van
God zijn de goede dingen die wij voor anderen doen. Ook al zijn ze nog zo klein.
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Goede God,
Dank u voor alle goede
dingen. Ik wil graag
helpen om te bouwen
aan Uw Koninkrijk.
Ik wil mijn best doen
om kleine goede daden
te doen. Wilt u mij
daarbij helpen?
En wilt u mijn kleine
goede daden laten
groeien?
Amen
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Wil je wel
geloven dat
het groeien
gaat

