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deze is van:

De wijze en de
dwaze bouwer

en
v e r b i n d t j o ng e r

24 E en iegelijk dan die deze Mijn woorden hoort en dezelve doet,
dien zal Ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op
een steenrots gebouwd heeft;
25 En er is slagregen nedergevallen, en de waterstromen zijn
gekomen, en de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelve
huis aangevallen, en het is niet gevallen, want het was op de
steenrots gegrond.
26 E n een iegelijk die deze Mijn woorden hoort en dezelve niet
doet, die zal bij een dwazen man vergeleken worden, die zijn
huis op het zand gebouwd heeft;
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‘

‘ De wijze en de dwaze bouwer

27 E n de slagregen is nedergevallen, en de waterstromen zijn
gekomen, en de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelve huis aangeslagen, en het is gevallen, en zijn val was groot.
28 En het is geschied als Jezus deze woorden geëindigd had, dat
de scharen zich ontzetten over Zijn leer;
29 Want Hij leerde hen als macht hebbende, en niet als de schriftgeleerden
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Vrage n

2a. Wie vertelt deze gelijkenis? ............................................................................................
b. Aan wie vertelt Hij dat? Lees Mattheüs 5: 1. ...............................................................
................................................................................................................................................

3a. De ‘voorzichtige’ man bouwt zijn huis op een rots. Lees Lukas 6: 48 eens. Wat
moest de man doen, voordat hij zijn huis kon gaan bouwen?

................................................................................................................................................

b . Waarom was dat nodig?.................................................................................................

................................................................................................................................................

c. De dwaze man bouwt zijn huis op het zand. Waarom doet hij dat?

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

1a. Schrijf in het vakje met het vraagteken drie woorden op die je moeilijk vindt:

?

1....................................................

1...........................................................

.....................................................

............................................................

2...................................................

2..........................................................

.....................................................

............................................................

3...................................................

3..........................................................

.....................................................

............................................................

b. Lees om de beurt een woord op dat je hebt opgeschreven. Weet iemand

anders wat het betekent? Schrijf de betekenis in het vakje met het lampje.
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4a. De Heere Jezus vertelt dit verhaal natuurlijk niet zomaar. Hij bedoelt er iets .
mee. Weet je wat Hij bedoelt met de rots?

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

b. Welke mensen zijn net als de wijze man?..................................................................

................................................................................................................................................
En welke mensen zijn net als de dwaze man?...........................................................
................................................................................................................................................

c.Als de storm en de regen komt, stort het ene huis in en het andere blijft
staan. Wat bedoelt de Heere met de storm en de regen?

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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b.
c.

“…en dezelve doet.” Wat moet jij doen?
................................................................................................................................................
De Heere Jezus heeft het gehad over bidden, vasten, voor de armen
zorgen, enzovoort. Kom je in de hemel als je dat allemaal doet?
...............................................................................................................................................
Waarom wil de Heere Jezus dat je dat doet?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Zalig zijn de
zachtmoedigen

Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt
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5. Jij zit niet tussen de mensen op de berghelling, waar de Heere Jezus deze
gelijkenis vertelde. Maar de Heere heeft het vandaag ook tegen jou.
Hij zegt: Een iegelijk dan die deze Mijn woorden hoort…”

a.

 et ‘deze Mijn woorden’ bedoelt de Heere Jezus alles wat Hij in de
M
Bergrede tegen de mensen heeft gezegd. Kijk eens in Mattheüs 5 - 7
waarover het in de Bergrede ging. Trek een lijntje (zie stapel stenen
hiernaast) van ieder onderwerp, naar het hoofdstuk uit de Bijbel.

Gaat in door de
enge poort

Indien gij de mensen hun misdaden
vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook
u vergeven.
Geef uw aalmoes niet
om van de mensen gezien
te worden

Gij zijt het licht der
wereld

Mattheüs 5
Mattheüs 6
Hebt uw
vijanden lief

Mattheüs 7

Bidt en u zal gegeven worden

Vergadert uw schatten
in de hemel
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Wanneer gij bidt, ga in
uw binnenkamer

Niemand kan twee
heren dienen
Zoekt eerst het
Koninkrijk Gods
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6. Wie is wijs? Trek een lijn van iedere zin naar één van de plaatjes.
Hoort de zin bij de wijze of de dwaze bouwer? Vertel aan elkaar
waarom de zin bij dat plaatje hoort.

• “Ik luister uit mijzelf niet naar
de Heere, maar de Heere wil
mij dat wel leren.”

Wijs

• “Als ik me netjes aan de Tien
Geboden houdt, mag ik straks
wel in de hemel komen.”
• “Zo lang ik niet bekeerd ben,
kan ik de Heere toch niet
dienen. Dus ik wacht maar af
of de Heere mij bekeert.”
• “Gods Woord is eigenlijk alleen
maar voor bekeerde mensen.”
• “In de Bijbel lezen zonder te
bidden, kan niet.”
• “Ik kan niet voor mijn zonden
betalen, maar de Heere Jezus
wel.”
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Dwaas

