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Beste luisteraar, jongeren en ouderen, van harte welkom! Gisteren was aan de beurt om te 

lezen: Mattheus 7:24-29. Het gaat in deze verzen over de wijze en de dwaze bouwer. Met 

deze gelijkenis sluit de Heere Jezus de Bergrede af. 

Wat leert dit gedeelte mij over God?   

In vers 28 en 29 lezen we: En het is geschied, als Jezus deze woorden geëindigd had, dat de 
scharen zich ontzetten over Zijn leer; want Hij leerde hen, als macht hebbende, en niet als 
de Schriftgeleerden. De hoorders zijn gewend te luisteren naar het onderwijs van de 

schriftgeleerden. Maar nu ontzetten ze zich want… wat een groot verschil! Ze zijn verbaasd 

en diep onder de indruk over het onderwijs dat de Heere Jezus geeft. De Heere Jezus 

onderwijst met veel gezag. Het onderwijs van de schriftgeleerden valt hierbij geheel in het 

niet. Het kan ook niet anders, want de Heere Jezus spreekt met Goddelijk gezag! Hij is Mens 

én God tegelijk. De farizeeën spreken over ‘waarheden’ op gezag van de traditie (wat ‘de 

ouden’ gezegd hebben). Maar de Heere Jezus spreekt Zelf met Goddelijke Autoriteit, 

waarvan het volk diep onder de indruk is. 

Jongelui, hierin ligt een belangrijke les voor nu. Hoe luister jij naar de preek? Zijn de preken 

voor jou ‘mensenwoorden’ of ‘Gods Woorden?’ Mag het bij jou zijn zoals we in 1 

Thessalonicenzen 2:13 lezen? Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat, als gij het 
woord der prediking Gods van ons ontvangen hebt, gij het aangenomen hebt, niet als der 
mensen woord, maar (gelijk het waarlijk is) als Gods Woord, dat ook werkt in u, die gelooft. 
Als het Woord door de kracht van Gods Geest ‘binnenkomt’ zullen we – zoals Christus 

aangeeft – niet alleen ‘horen’ maar ook ‘doen’, zoals de wijze bouwer… 

 

Wat leert dit gedeelte mij over de mens?  

De wijze bouwer bouwt zijn huis niet op zand, maar op een rots. Zodra het gaat regenen of 

stormen zal het huis niet instorten. Het huis is op een rots gebouwd. De dwaze bouwer 

bouwt zijn levenshuis op zandgrond. Het huis heeft geen vast fundament. Als er regen of 

storm komt, stort het hele huis in elkaar. Hierin ligt een belangrijke waarschuwing voor de 

mens. Want een ieder, die zijn of haar levenshuis niet bouwt op dé Rots Christus, wordt 

vergeleken met een dwaze bouwer. Van nature heeft de mens zijn levenshuis niet op de 

Rots Christus gebouwd. Een ieder die niet in de Heere Jezus gelooft, bouwt zijn levenshuis 

op zandgrond. Zonder vergeving van zonden heb je hét Fundament niet onder je levenshuis. 

Zodra dan de stormen van bijvoorbeeld verdrukkingen komen, zal het zijn: en zijn val was 
groot. Maar óók wanneer je onverzoend moet sterven. Dan zal de eeuwige rampzaligheid je 

deel zijn. Ook dan is het waar: en zijn val was groot. Jongelui, ken jij nu én dan de Rots 

Christus? Als dit grote wonder in jouw leven heeft mogen gebeuren, dan mag je van harte 

belijden en zingen: Zo zult Gij zijn voor mijn gemoed, mijn Rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. 
(Psalm 73:13) 
 
Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema?  

Je kunt denken aan het kernwoord ‘gelijkenis’. Gelijkenissen zijn korte en begrijpelijke 

verhalen met een Bijbelse boodschap. Meestal komen deze voorbeelden uit het dagelijkse 

leven en voor Zijn hoorders ook heel herkenbaar. Het is een mooie manier om de Bijbelse 

boodschap eenvoudig over te brengen. 

 

In Mattheus 13:10-13 lezen we de uitleg waarom de Heere Jezus door gelijkenissen sprak.  

Voor de gelovigen verduidelijken gelijkenissen wat het Koninkrijk van God inhoudt. De 



Heilige Geest is noodzakelijk om de gelijkenissen te kúnnen verstaan. Het is de moeite 

waard om de verzen 10-13 eens aandachtig door te lezen. Ook geeft de BMU daarover een 

duidelijke uitleg. Zie ook in de BMU het kernwoord ‘gelijkenis’. 

 

Welk ander Bijbelgedeelte heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte?  

Het gaat in deze gelijkenis over het ‘horen’ en het ‘doen’. We lezen in vers 24: Een iegelijk 
dan, die deze Mijn woorden hoort en dezelve doet. Dit heeft raakvlakken met Jakobus 1:23 

waar staat: Want zo iemand een hoorder is des Woords en niet een dader, die is een man 
gelijk, welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel. Dit betekent, hetgeen je 

wordt geleerd vanuit Gods Woord moet zichtbaar zijn in je dagelijkse leven. De mens die 

denkt dat het horen alleen genoeg is, bedriegt zichzelf. In deze tekst word je dan vergeleken 

met iemand die vluchtig in de spiegel kijkt en meteen weer is vergeten hoe hij of zij eruit 

zag. Wat is dan het nut geweest om in de spiegel te kijken? Geen nut! En zo is het ook, 

wanneer je alleen maar ‘hoort’ en niet ‘doet’. Dan ben je bijvoorbeeld wel godsdienstig maar 

verder komt het niet. Het zaad van het Evangelie wordt telkens opnieuw gezaaid, maar er 

komen geen vruchten. Er wordt dan wel gezaaid, zelfs gehoord, maar niet ‘gedaan’. Er 

komen dan geen vruchten. Het zaad wordt verstikt, zoals in de gelijkenis van de zaaier. 

 

Welk ander Bijbelgedeelte heeft ook raakvlakken bij het gelezen gedeelte? Het gaat in deze 

gelijkenis over hét Fundament Christus. Is de Heere Jezus hét Fundament onder ons 

levenshuis? Is ons levenshuis gebouwd op de uiterste Hoeksteen, de Heere Jezus? Dit heeft 

raakvlakken met 1 Petrus 2:6 en 7a waar staat: Daarom is ook vervat in de Schrift: Zie, Ik leg 
in Sion een uitersten Hoeksteen, Die uitverkoren en dierbaar is; en: Die in Hem gelooft, zal 
niet beschaamd worden. U dan, die gelooft, is Hij dierbaar (…). Jongelui, dán ben je niet 

alleen hoorders maar ook daders!  

 

Wat leert dit gedeelte mij voor persoonlijk hart en leven?  

In deze gelijkenis wordt duidelijk dat het onderscheid tussen ‘schijn en zijn’ flinterdun is. 

Daarom is zelfonderzoek zó belangrijk! In Zefanja 2:1a staat ook zo vermanend: Doorzoekt 
uzelven nauw, ja, doorzoekt nauw (…). Ook voor allen, die belijden een kind van God te zijn. 

In het Midden Oosten hardt het zand zo erg uit dat het zand keihard wordt. Het zand lijkt 

100% op steen en het is net zo hard als steen. De dwaze bouwer heeft zijn huis dus niet op 

mul zand gebouwd. Voor zijn waarneming bouwde hij echt op een rots. Hij meende echt dat 

hij diep genoeg had gegraven en dat hij daarop kon bouwen. Toen het huis klaar was, kwam 

de regen. Het regen maakt het harde zand weer zacht en zijn huis stortte in. Jongeren en 

ouderen, zo kan ‘schijn en zijn’ veel op elkaar lijken. Het verschil kan zó verdacht veel op 

elkaar lijken, dat weleens gezegd wordt: ik zou het verschil niet kunnen uitleggen tussen 

‘een ware gelovige op z’n slechtst’ en een ‘schijngelovige op z’n best’… 

Over ‘schijn en zijn’ gesproken… Het gebeurde eens in Amerika. Op een dag vertelde vader 

dat hij de laatste maand al vier lammetjes kwijt geraakt was. De lammetjes waren door een 

wolf gepakt. Daarom werd er een jacht georganiseerd om de wolven te schieten. Eén van de 

boeren  vond een jong wolfje en wilde dat ook doodschieten. Toen Jaap, de zoon van de 

boer, het wolfje zag deed het hem aan een jong hondje denken, zo schattig en hulpeloos zag 

het eruit. Het wolfje keek Jaap aan alsof het van hem verwachtte dat hij op hem zou passen. 

Jaap dacht dat het een leuk huisdier voor zijn zusje zou kunnen zijn. Hij wist uiteindelijk zijn 

vader zo ver te krijgen dat hij het mocht houden. Toen zijn vader ermee instemde zei hij 

tegen Jaap: “Het kan  nu wel een leuk beestje zijn, Jaap, maar het is een wolf en het blijft 

een wolf!” Jaap nam het wolfje mee en het diertje was al snel gewend. Iedereen was er blij 



mee. Op een nacht toen het wolfje ongeveer 1 jaar oud was gebeurde er iets. Het was volle 

maan en erg koud buiten. Het dier begon onrustig te worden. Hij rende naar de rand van de 

tuin en liet een lang, klagelijk geluid horen. Jaap, die nog niet sliep, hoorde het en keek uit 

het raam. In het maanlicht zag hij de schaduwen van veel andere wolven. Hij zag ook, hoe 

het wolfje, zonder één keer om te kijken naar hen toe rende. Het dier keerde terug naar zijn 

eigen soortgenoten. 

 

Het wolfje deed als een hond en leefde als een hond. Hij leek zelfs erg veel op een hond. 

Maar hij was een wolf en hij bleef een wolf. Wat leert dit gedeelte mij voor persoonlijk hart 

en leven? We kunnen leven en praten als een christen. We kunnen er zó van overtuigd zijn 

echt een kind van God te zijn. Maar, en dat leert deze gelijkenis, je kunt je ondertussen 

bedriegen. Het onderzoek waarover wordt gesproken in 2 Korinthe 13:5a is elke dag 

opnieuw weer nodig: Onderzoekt uzelven of gij in het geloof zijt, beproeft uzelven. of kent gij 
uzelven niet, dat Jezus Christus in u is?  Toets jezelf ook eens aan vraag/antwoord 32 van 

de Heidelbergse Catechismus: Maar waarom wordt gij een christen genaamd? Antw. Omdat 
ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo Zijner zalving deelachtig ben; opdat ik 
Zijn Naam belijde, en mijzelven tot een levend dankoffer Hem offere, en met een vrije en 
goede consciëntie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijde, en hiernamaals in 
eeuwigheid met Hem over alle schepselen regere. 
 
Jongeren en ouderen, ben jij, bent u een christen?  
 

Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, 
O God, mijn sterkt', U hartelijk beminnen. 
Mijn steenrots, burcht en helper is de HEER, 
Mijn God, mijn Rots, mijn zaligheid, mijn eer. 
(Psalm 18 voorzang) 
 

Met de woorden van Jakobus, indien de HEERE wil en wij leven zullen, graag tot de 

volgende keer! 

 

 


