
Verhaal: Goede aarde  

De boer is al vroeg wakker. Vandaag gaat hij zaaien. Eerst heeft hij zijn land klaar gemaakt voor het 
nieuwe zaad. Hij heeft onkruid weggehaald en stenen opgeraapt die op de akker lagen. De grond op 
de akker achter zijn boerderij is nu mooi donker. De boer neemt een grote zak zaad mee naar de 
akker. Hij draagt een grote houten bak voor zijn buik met grote riemen over zijn schouders. De boer 
vult de bak met kleine zaadjes. Dan kan het zaaien beginnen. Hij loopt langs de rand van zijn akker en 
strooit bij iedere stap een handje zaad op de grond. Soms strooit hij iets te ver, dan komen er zaadjes 
op het paadje langs de akker. Als hij aan het einde van zijn akker is, draait hij om en loopt een stukje 
verderop terug. Dan moet hij weer nieuwe zaadjes in zijn bak doen. Hij kijkt goed waar hij net 
gestrooid heeft en loopt daarnaast weer naar de overkant en weer terug. Zo loopt hij zijn hele akker 
over, heen en terug, steeds weer met nieuw zaad. Aan het eind van de dag is de grote zak met zaad 
helemaal leeg. Op het land kunnen nu graanplantjes gaan groeien. De boer gaat naar huis. Hij moet 
nu wachten tot de plantjes opkomen. Sommige zaadjes zijn aan de rand van de akker gevallen op de 
weg. Vogels vliegen naar de weg en eten alle zaadjes op. Dat kunnen geen graanplantjes meer 
worden. Er is ook zaad gevallen op grond waar nog stenen onder de aarde liggen. Die zaadjes 
beginnen met groeien, maar dan gaat het verkeerd. De wortels botsen al snel tegen de stenen aan en 
kunnen niet verder groeien. De zon maakt dat de kleine plantjes verbranden, ze gaan dood. Er zijn 
ook zaadkorrels gevallen op plaatsen waar ook onkruidzaad in de grond zit. De prikkelplanten 
groeien veel sneller dan het graan. Het licht kan niet meer bij de graanplanten komen en ze blijven 
heel klein. Er komt geen graanhalm aan deze plantjes. Deze planten kan de boer niet gebruiken als hij 
wil gaan maaien. Gelukkig valt er ook veel zaad in grond zonder stenen en onkruid. Daar kunnen de 
planten goed groeien en als de boer komt kijken, ziet hij dat de halmen steeds groter worden. Als het 
graan rijp is, kan de boer uit elke plant wel dertig of zestig en soms zelfs honderd graankorrels halen. 
Daarmee kan hij veel brood bakken. Hij houdt ook genoeg zaadjes over voor het volgende jaar. 

 

 


