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Gods Rijk groeit - als een mosterdzaadje 
[18] Hij zei toen: ‘Waarop lijkt het koninkrijk van God, waarmee kan Ik het 

vergelijken? [19] Het lijkt op een mosterdzaadje dat iemand in zijn tuin zaai-

de: het groeide op en werd een boom, en de vogels van de hemel kwamen in 

zijn takken nestelen.’ [20] Nog eens zei Hij: ‘Waarmee kan Ik het koninkrijk van 

God vergelijken? [21] Het lijkt op zuurdesem die door een vrouw in drie ma-

ten meel werd verwerkt totdat het er helemaal van doortrokken was.’  

 

De Willibrordvertaling: © Katholieke Bijbelstichting, Breda 

VRAGEN  
 Jezus vertelt over het Rijk Gods. Als we het Onze Vader bidden zeggen 

we ‘Uw Rijk kome’. Waaraan denk je als je dit hoort? 

 Het mosterdzaadje wordt vaak over het hoofd gezien, misschien omdat het 

zo klein is. Wat zijn in jouw leven mosterdzaadjes van geluk? En hoe kan je 

daarmee ook anderen gelukkig maken? 

 De boom is onze maatschappij, onze leefwereld… Beschouwen we onszelf 

als een gelukkige vogel of niet ? Wat moet én kan er rondom ons veran-

deren om deze wereld beter te maken (familie, thuis, werk, geloofsge-

meenschap...)? 

 Groeien vraagt tijd. Hoe ga ik om met tijd, geduld,...? 

 Ook groeien in geloof vraagt tijd. Herken ik me daarin? Heb ik bepaalde 

verlangens op dat vlak? Kan ik hierin zelf initiatief nemen, en zo ja, hoe? 
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DIAMANT - EEN ASSOCIATIEF SPEL 
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GOED NIEUWSBOOM 

Gods Rijk groeit - als een mosterdzaadje  
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LIED: WIL JE WEL GELOVEN DAT HET GROEIEN GAAT 
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