
 

 

 

Matteüs 7:24-27 

 24 Jezus zei: “Luister naar mijn woorden en doe wat ik vraag. Dan lijk je op een 

verstandige man, die zijn huis bouwt op stevige grond. 25 Op een dag gaat het 

hard regenen en waaien. De rivieren stromen over, en de wind en het water slaan 

tegen het huis. Maar het huis blijft staan, want het is stevig gebouwd. 26 Maar 

stel dat je wel naar mij luistert, en niet doet wat ik vraag. Dan lijk je op een 

domme man, die zijn huis bouwt op zachte grond. 27 Op een dag gaat het hard 

regenen en waaien. De rivieren stromen over, en de wind en het water slaan 

tegen het huis. Dat huis zakt in elkaar, er blijft niets van over.” 

(De Bijbel in Gewone Taal) 

Toelichting: In de tijd van Jezus waren er vrome mensen die zeiden dat 

ze naar Gods wet luisterden, maar dat bleek weinig uit hun omgang 

met anderen. Zij lieten bijvoorbeeld anderen links liggen, vooral de 

mensen die ‘slecht’ en niet godsdienstig waren in hun ogen.  

En dan komt Jezus en laat zien wat echt Gods ideeën zijn over ‘vroom’ 

leven. Jezus gaat juist om met de mensen die door anderen verstoten 

worden... Hij laat zien dat het niet gaat om mooie woorden, maar om 

een oprecht hart en een verlangen om Gods liefde te ontvangen in 

onze eigen zwakte, om vervolgens liefde uit de delen naar anderen.  

In deze gelijkenis vertelt Jezus dat het een schijn-fundament is als het 

alleen om mooie woorden gaat...   

 Vragen om over na te denken of verder te praten: 

1. Heb jij wel eens meegemaakt dat mensen het ene zeiden maar het 

andere deden? Hoe voelt dat? Wat heeft dit met jou gedaan? 

2. (Hoe) Zou jij naar Jezus willen luisteren of hem volgen? 

Lied luisteren:  

‘Wat gaan we nu doen’ van Schrijvers voor Gerechtigheid. 

 

 


