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Wat je zaait, zul je oogsten… 
 
 Deze uitdrukking hoor je vaak. Zij betekent: alles wat 
je doet - al is het nog zo weinig en onbenullig - heeft ge-
volgen. Misschien niet meteen maar over een tijdje wel. 
Het kan je iets goeds opleveren, maar ook in de proble-
men brengen. In deze Allez Kidz lees je dat je figuurlijk 
‘de vruchten’ kunt plukken van wat je gezaaid hebt. ■

De boer die ging zaaien Matteüs 13, 1-23  
 
Jezus vertelde veel verhalen om aan zijn vrienden en de 
mensen die naar Hem kwamen luisteren, uit te leggen wat 
Hij bedoelde met het koninkrijk van God. Op een keer vertel-
de Hij het volgende.  

‘ Er was eens een boer die graan zaaide. Toen hij het 
uitstrooide, vielen er zaadjes op de weg. De vogels pik-
ten ze op. Andere vielen op rotsgrond. Ze kwamen uit, 
maar er was niet genoeg aarde om te wortelen. Toen 
de zon een dag fel scheen, verdorden alle plantjes. Er 
vielen ook zaadjes tussen het onkruid, dat de plantjes 
verstikte. De rest viel in goede aarde en groeide op tot 
gezonde planten. Ze gaven veel graan, toen de boer 
ging oogsten.’

Nadat de mensen naar huis waren gegaan, vroegen 
zijn vrienden aan Jezus ‘Wat wil je met dat verhaal nu 
eigenlijk zeggen?’ ‘Begrijpen jullie dat niet?’ vroeg Jezus 
verwonderd. ‘Ik bedoel dit: het zaad is het goede nieuws 
over God en de mensen, alles wat ik jullie vertel. 
Bij de mensen op de harde weg dringt mijn goede 
nieuws niet door, omdat ze hun hart er niet voor 
openstellen. 
De mensen op de rotsgrond doen dat wel maar 
het nieuws wortelt niet diep in hun hart. Zolang ze 
luisteren, zijn ze blij, maar als doen wat ik heb gezegd, 
lastig wordt, laten ze het nieuws weer los. 
De mensen tussen het onkruid hebben mijn woorden 
positief ontvangen maar ze besteden hun tijd liever 
aan lekker eten, mooie kleren en zo snel mogelijk rijk 
worden. De mensen van de goede aarde hebben mijn 
goede nieuws goed in zich opgenomen en ze brengen 
het ook in praktijk.‘
De vrienden waren er stil van. ‘Bij welke mensen zouden 
wij horen?’ vroegen ze zich af. Niet altijd bij de laatste 
groep, moesten ze toegeven. Wat Jezus vroeg, was 
niet altijd gemakkelijk...■

Waar is de oogst?  
 
Het thema van de Kinderboekenweek (5 tot en met 
16 oktober) is ‘Gi-ga-groen’. Een prentenboek dat dan 
centraal staat, is De moestuin van Heer Hermelijn en 
Kereltje Konijn van Elle van Lieshout & Eric van Os.

Heer Hermelijn begint een moestuin. Zaadjes in de 
grond. Gietertje water. Beetje mest. Veel geduld. Hoe 
moeilijk kan het zijn? Tja, dat valt nog niet mee met 
al die mollen en muizen, al die duiven, rupsen en luizen 
en… Kereltje 
Konijn. 

Een prachtig 
voorleesboek 
met korte 
teksten 
en mooie 
illustraties, 
waaruit kinderen 
kunnen leren dat 
ze (de oogst) 
moeten delen. ■
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De oogst van juffrouw Lilian 

Als juf op de basisschool heb ik heel lang met jonge 
kinderen gewerkt. Misschien heb jij als kleuter zelfs wel 
in mijn klas gezeten. Voor mij was het belangrijk dat 
je je fijn voelde op school. Net als thuis, waar papa en 
mama, opa en oma, broertjes en zusjes van je houden, 
elk op hun eigen manier. 

Ieder kind is anders, merkte ik in de klas. Misschien had 
jij wel meer aandacht nodig dan andere kinderen. Die 
gaf ik door kleine gesprekjes met je te voeren en goed 
naar je te luisteren. Ik gaf opdrachten waardoor je 
werd uitgedaagd. In de speelhoeken kon je zelfstandig 
spelen en als je dat leuk vond, speelde ik graag mee.

Een goede sfeer in de klas is ook heel belangrijk. We 
zaten samen in de kring om te zingen, te dansen en 
spelletjes te doen, en ik las boeken voor. Het droeg bij 
aan nog meer vertrouwen en gezelligheid in de groep. 
Ik leerde jou hoe je op een fijne manier samen kunt 
spelen en werken met andere kinderen. Daarvoor 
hadden we duidelijke regels afgesproken, ook bij het 
buitenspelen en het gymmen binnen. Als je met een 
ander kindje ruzie maakte, wilde ik dat jullie het samen 

oplosten. Als het nodig was, kwam ik helpen... 
Weet je nog dat je niet over de balk durfde te lopen? Ik 
zei: we beginnen samen en ik help je. Jij zette één voet 
op de balk, terwijl ik je met twee handen vasthield. Even 
later met één hand, met één vinger… In diezelfde les 
liep je lachend, zonder hulp, over de balk...

Toen ik afscheid nam als juf kreeg ik van de ouders een 
boom met daaronder een stukje stam. Daarop staat 
wat ik ‘geoogst’ heb als juf van jou en van een heleboel 
andere kinderen… ■     
     Lilian Lenior 

Water en zalf voor een goede oogst
 
Afgelopen zomer was het erg warm en droog. Op 
een aantal plaatsen kon of mocht er niet gesproeid 
worden. Planten groeiden niet en de vruchten ver-
droogden. Ook al doe je nog zo je best, soms mislukt de 
oogst... 

Water is van levensbelang. Niet alleen letterlijk -  om te 
drinken -  maar ook figuurlijk.
Toen je gedoopt werd, besprenkelde de priester jou 
met water. Water is een belangrijk symbool van het 
Doopsel. Het herinnert ons eraan dat water leven 
schenkt en reinigt. Bij de doop word je ook gezalfd met 
olie. 
Een aantal kinderen uit groep 8 ontvangt op 2 decem-
ber het Vormsel. Hierbij krijgen ze ook de zalving. Ze 
zeggen bij dit sacrament: ‘Ja, ik geloof!’ Zij spreken uit 
dat ze een band hebben met Jezus: ze willen een leven 
lang op Hem vertrouwen en op Hem rekenen. Hij is een 
inspiratiebron, geschonken door de Heilige Geest. Je 
krijgt van Hem energie om goede eigenschappen te 
ontwikkelen. Dat hoef je dus niet alleen te doen, God is 
bij je. Met Hem sta je sterk in het leven.  ■

Aan de vruchten kent men de boom • Als twee druppels op elkaar lijken • Water bij de wijn doen •Je als een vis in het water voelen

Spreekwoorden

Er bestaan heel veel spreekwoorden over 
water en oogst. Weet jij welke wij hier 

hebben afgebeeld?




