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Heb je ooit één van de gelijkenissen van Jezus gelezen en achteraf het gevoel gehad dat je dommer 

moest zijn dan je dacht? 

Dan ben je niet alleen. 

“Joh. 10:6: Deze gelijkenis zeide Jezus tot hen; maar zij verstonden niet, wat het was, dat Hij tot hen 

sprak. 

Het is een veelgemaakte fout om te denken dat Jezus in gelijkenissen sprak om zijn onderwijs 

begrijpelijker te maken. Dat deed Hij niet. 

 

De Bijbel zegt dat hij in gelijkenissen sprak om sommige dingen met opzet moeilijker te maken om te 

begrijpen. 

“Lukas 8:10: En Hij zeide: U is het gegeven, de verborgenheden van het Koninkrijk Gods te verstaan; 

maar tot de anderen spreek Ik in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien, en horende niet verstaan. 

 

Gelijkenissen kunnen als raadsels werken als je de sleutel niet hebt om ze uit te leggen. Sommige 

mensen vinden het leuk om raadsels te bedenken, maar één ding is duidelijk over raadsels: ze zijn van 

nature onduidelijk. 

Dit was precies wat de profetie zei dat Christus zou doen met een opstandige natie: 

“Ez.17:2: Mensenkind, stel een raadsel voor, en gebruik een gelijkenis tot het huis Israëls, 

 

De gelijkenissen werden persoonlijk aan zijn discipelen uitgelegd. 

“Markus 4:34: En zonder gelijkenis sprak Hij tot hen niet; maar Hij verklaarde alles Zijn discipelen in het 

bijzonder. 

De King James Bible is hier duidelijker: 

“Mark. 4:34: But without a parable spake he not unto them: and when they were alone, he expounded 

all things to his disciples. 

 

Het onderwijs van de gelijkenissen weerspiegelen zijn duidelijke leringen. Ze spreken over hoe het 

koninkrijk naar Israël zal komen, hoe binnen te gaan en de erfenis die aan een gelovig overblijfsel zou 

worden gegeven. 

Maak ze niet moeilijker dan ze zijn. Nergens in de gelijkenissen vinden we de openbaring van de 

verborgenheid van het Lichaam van Christus (Ef 3:6). 

 

 


