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KONINKRIJK.   LES 25 
 

1 GEBED 

 

 

Bid om Gods leiding door Zijn Geest, voor bewustwording van Zijn aanwezigheid en voor het luisteren naar Zijn stem. 

Wijd deze groep en les toe aan de Heere.  

 

2 
UITWISSELEN (20 minuten)                 [STILLE TIJDEN] 

PSALMEN 84, 90, 91 en 92 

 

Deel (of lees) om de beurt in het kort wat je in een van je stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd hebt 

(Psalmen 84, 90, 91 en 92). Luister naar de persoon die deelt, neem hem serieus en accepteer hem. Ga niet verder in op 

wat hij deelt. Maak aantekeningen.  

 

3 
MEMORISATIE (5 minuten)               [GODS MAJESTEIT] 

(1) JESAJA 40:25-26 

 

De elfde serie (K) memorisatie verzen gaat over “Gods majesteit”. De titels van de vijf Bijbelverzen zijn: 
1. God is onvergelijkbaar. Jesaja 40:25-26 

2. God is majestueus. 1 Kronieken 29:11 

3. God is besluitvaardig. Efeziërs 1:11-12 

4. God is alwetend. Hebreeën 4:13 

5. God is almachtig. Jeremia 32:17  
 

Repeteer twee aan twee.  

(1) God is onvergelijkbaar. Jesaja 40:25-26. Met wie zou u Mij willen vergelijken, of aan wie ben Ik gelijk? zegt de 

Heilige. Sla uw ogen op naar omhoog, en zie Wie deze dingen geschapen heeft; Hij is het Die hun leger voltallig 

tevoorschijn brengt, door Zijn grote vermogen en Zijn sterke kracht; er ontbreekt er niet één.  

 

4 ONDERRICHT (85 minuten)      [DE GELIJKENISSEN VAN JEZUS] 

EEN BLINDE DIE EEN BLINDE GELEIDT en DE WIJZE EN DE DWAZE BOUWER 

 

“De gelijkenis van een blinde die een blinde geleidt” in Matteüs 15:14 

en “de gelijkenis van de wijze en dwaze bouwer” in Matteüs 7:24-27 zijn gelijkenissen over 

GEHOORZAAMHEID AAN GODS WOORD IN GODS KONINKRIJK. 
 

“Een gelijkenis” is een aards verhaal met een hemelse betekenis. Het is een levensecht verhaal of een illustratie 

ontworpen om een geestelijke waarheid te leren. Jezus maakte gebruik van gewone dingen en alledaagse gebeurtenissen 

om licht te werpen op de geheimenissen van het Koninkrijk van God en om mensen te confronteren met de 

werkelijkheden van hun situatie en de noodzaak van hun verandering. 
 

Wij bestuderen deze gelijkenis m.b.v. de zes richtlijnen voor de uitleg van gelijkenissen  

(Zie Handleiding 9, supplement 1). 
 

 

A. DE GELIJKENIS VAN EEN BLINDE DIE EEN BLINDE GELEIDT 
 

Lees Matteüs 15:1-20 en Lukas 6:39-42.  
 

1. Begrijp het natuurlijke verhaal van de gelijkenis. 
 

Introductie. De gelijkenis wordt met figuurlijke woorden verteld en de geestelijke betekenis van de gelijkenis wordt 

hierop gebaseerd. Daarom bestuderen wij eerst de woorden en de culturele en historische feiten van de achtergrond van 

het verhaal.  

Bespreek. Wat zijn de levensechte elementen van het verhaal? 

Aantekeningen. 
 

Een gids moet wel zelf kunnen zien waar hij gaat en waarheen hij anderen leidt. Anders kan hij geen gids zijn! “Een 

blinde gids” zeg dus wel wat over die gids: hij leidt mensen van de wal in de sloot! 
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2. Bestudeer het verband en bepaal de elementen van de gelijkenis. 
  

Introductie. Het verband van het “verhaal” van de gelijkenis kan bestaan uit “de achtergrond” en “de uitleg of 

toepassing” van de gelijkenis. De achtergrond van de gelijkenis verwijst naar de aanleiding om het verhaal te vertellen, 

of beschrijft de omstandigheden toen het verhaal verteld werd. De aanleiding wordt gewoonlijk vóór het verhaal 

gevonden en de uitleg of toepassing wordt gewoonlijk ná het verhaal gevonden.  

Ontdek en bespreek. Wat is de aanleiding, het verhaal en de uitleg of toepassing van deze gelijkenis?  

Aantekeningen.  
 

 (1) De aanleiding van de gelijkenis staat in Matteüs 15:1-12.  

Dit Bijbelgedeelte is belangrijk met betrekking tot de vraag over menselijke tradities in hun relatie tot het Woord van 

God. We bespreken de ontwikkeling van “de overlevering van de oudsten” en hoe Jezus Christus keek naar de 

overlevering van de oudsten en de mensen die deze overlevering of traditie van de oudsten bevorderen. 
 

De ontwikkeling van de overlevering van de ouden. “De overlevering of traditie van de oudsten” bestond uit een 

enorme hoeveelheid interpretaties van de oudtestamentische wet en vooral uit menselijke meningen en menselijke 

besluiten hoe deze wetten in verschillende situaties kunnen worden toegepast. Deze tradities werden in het verleden van 

generatie tot generatie doorgegeven. Belangrijk is dat Joden deze overlevering of traditie als even bindend 

beschouwden als de wet van God zelf, omdat volgens de mening van de Schriftgeleerden, deze overleveringen of 

tradities aantoonden wat de wet van God bedoelde en hoe het in het dagelijkse leven toegepast zou moeten worden.  
 

In veel gevallen ging deze meningen en besluiten ver buiten wat de wet van God vereiste! Bijvoorbeeld, volgens 

Matteüs 12:1-8 leerde de overlevering of traditie dat een mens geen aren mocht plukken op de sabbat (want dat zou 

“werken op de sabbat” betekenen). In andere gevallen deden de overleveringen of tradities geen recht aan de vereisten 

van de wet van God. Bijvoorbeeld, volgens Matteüs 5:20-48 leerde de overlevering of traditie dat het uiterlijk houden 

van de Tien Geboden voldoende is.  
 

Het vereiste om ritueel rein te zijn in Matteüs 15:1-2 is een geval waar de overlevering of traditie van de oudsten veel 

meer ging vereisen dan wat de wet bedoelde. De wet van God vereiste “heiligheid” (Leviticus 19:2) en een dergelijke 

heiligheid impliceerde innerlijke heiligheid die uiterlijk in ethisch gedrag en in bepaalde ceremoniële (rituele) 

handelingen tot uiting moest komen.  
 

Bijvoorbeeld, de mensen moesten hun kleren wassen voordat God neerdaalde op de berg Sinai (Exodus 19:10-11). De 

priesters moesten een bad nemen voordat zij bepaalde heilige rituele handelingen verrichten (Leviticus 15:1-33; 

16:26,28; 17:15-16). Aaron en zijn zonen moesten hun handen wassen voordat zij bepaalde handelingen in de 

tabernakel verrichtten (Exodus 30:17-21). In bepaalde omstandigheden schreef God het afspoelen van handen van alle 

mensen voor (Leviticus 15:11; Deuteronomium 21:6). Maar de wet van God schreef nergens het rituele afspoelen van 

handen bij elke maaltijd aan iedereen voor! Dit was een overlevering of traditie van de oudsten en werd nergens in de 

Bijbel door een regel van God gesteund! Niettemin legden de Farizeeën de nadruk op het afspoelen van handen voor 

elke maaltijd (Markus 7:3-4). Zaken die nergens in de wet van God in de Bijbel werden voorgeschreven, werden zo 

benadrukt dat de essentie van de wet van God verloren ging.  
 

Hoe heeft deze traditie van de oudsten zich ontwikkeld in de geschiedenis van Israël? De vernietiging van de tempel in 

586 v.C. en de Babylonische ballingschap heeft de Joden vreselijk geschokt. De Babylonische ballingschap wordt 

berekend: 

• vanaf de eerste invasie van Nebukadnezar in 605 v.C. tot de eerste terugkeer in 537 v.C.  

• of vanaf de vernietiging van de tempel in 586 v.C. tot de herbouw van de tempel in 516 v.C.  
 

Het godvrezende deel van het volk van Israël besefte dat de ballingschap een straf was, omdat Israël zich van de 

HEERE hun God had afgekeerd. Zij wisten dat de enige hoop op verzoening en hertstel was om met hun hele hart naar 

de HEERE terug te keren (Jeremia 29:13-14). Zij geloofden en hoopten dat als zij weer de wet van God zouden 

gehoorzamen zoals die in de eerste vijf boeken van het Oude Testament (de Wet) geopenbaard werd, de gunst van God 

weer op hen zou neerdalen.  

• Tijdens de ballingschap leidden de profeten Ezechiël en Daniël de weg.  

• Na de ballingschap leidden de Schriftgeleerde Ezra en de profeten Haggaï, Zacharia en Maleachi de weg.  
 

De nieuwe omstandigheden in Israël leken te vragen om nieuwe toepassingen van de wet van God.  

Voor een tijdje leek het goed te gaan.  
 

Maar gauw kwam er een partij of sekte op die “de Farizeeën” genoemd werd. Hun benaming betekent: “zij die zich 

afgescheiden hadden”. Zij specialiseerden zich in het bedenken, verkondigen en verspreiden van alle soorten van regels 

waarvan zij dachten dat zij op de wet van God gebaseerd waren. Zij hielden zo veel van het bedenken van nieuwe regels 

dat zij talloze onzinnige regels bedachten! De hoogste eer werd gegeven aan de beroemdste rabbi’s onder hen. Alles wat 

deze rabbi’s ook zeiden, werd van generatie tot generatie overgeleverd. De leraren van de wet in scholen die verbonden 

waren aan bepaalde synagogen leerden de kinderen hoe zij het Oude Testament moesten lezen en hoe deze rabbi’s van 

weleer de wet uitlegden. Matteüs 5:21 verwijst naar deze “ouden van weleer”. Hun methode was om wat deze rabbi 

leerde uit het hoofd te leren en eindeloos te herhalen. De studenten moesten het weer aan de leraar kunnen opzeggen. 
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De hoeveelheid materiaal die uit het hoofd geleerd moest worden nam jaarlijks in steeds sneller tempo toe, totdat het zo 

enorm veel was dat rabbi Jehuda “de traditie van de oudsten” in ongeveer 200 n.C. op schrift vastlegde in “de Mishna” 

(het woord beteken: “herhalen”). Later moest wat er in de Mishna stond uitgelegd en uitgebreid worden. De 

commentaren op de Mishna heten “Gemara” (het woord betekend: “volledig maken”). Door de Mishna en de Gemara 

samen te voegen ontstond “de Talmud” (het woord beteken: “leren”). De rabbijnse school te Jeruzalem produceerde “de 

Jeruzalem Talmud” en de rabbijnse school te Babylon produceerde “de Babylonische Talmud”. Het zijn enorme 

boeken. De Babylonische Talmud heeft vier maal zoveel materiaal als de Jeruzalem Talmud en wordt als het meest 

gezaghebbend beschouwd.  
 

Wat Jezus zegt over de overlevering van de ouden. De Farizeeën bevordereden de hele tijd de overlevering of traditie 

van de ouden. In het verband van Matteüs 15 werd waarschijnlijk een aantal Farizeeën en Schriftgeleerden door hun 

collega’s in Jeruzalem gedelegeerd om te proberen de taak van Jezus Christus stop te zetten. Zij merkten op dat de 

discipelen van Jezus de overlevering of traditie van de ouden niet volgden, omdat zij niet hun handen wasten op de 

wijze die de Farizeeën en Schriftgeleerden de mensen leerden.  
 

De overlevering of traditie van de ouden was alleen geïnteresseerd in uiterlijke zaken. Het had niets te maken met 

moderne hygiëne, maar alles met ceremoniële (rituele) reinheid. Zij eisten dat voordat mensen aten zij hun handen op 

ceremoniële wijze moesten reinigen of wassen. Zij waren op de markt in aanraking gekomen met de heidenen die zij als 

“onrein” beschouwden (zie Handelingen 10:28). De ceremoniële wijze van handen wassen was als volgt: met de ene 

hand werd water op en over de andere hand uitgegoten! Of iemand goot water op en over de handen van een ander  

(2 Koningen 3:11) terwijl hij “met zijn vuist” in de andere hand draait (Markus 7:3)(Grieks: pugme nipsóntai). Zo 

verruilden de Farizeeën en Schriftgeleerden ware innerlijke vroomheid voor uiterlijke wettische ceremoniën en de 

innerlijke houding van het hart voor uiterlijke conformiteit aan de overlevering of traditie van de ouden. 
 

Jezus zei dat in de ogen van de Farizeeën Zijn discipelen de overlevering of traditie van de ouden overtraden, maar de 

Farizeeën overtraden het Woord van God! Hij beschuldigde de godsdienstige leiders dat zij het Woord van God 

ondergeschikt hadden gemaakt aan de overlevering of traditie van de ouden! Zij hadden de meningen van mensen 

belangrijker gemaakt dan het geopenbaarde Woord van God! 
 

Als voorbeeld herinnerde Jezus hen aan hoe zij hun ouders onteerden door hen niet te ondersteunen. Als kinderen hun 

ouders niet wilden ondersteunen met wat zij echt nodig hadden, konden zij gewoon zeggen: “Mijn geld is een offergave 

aan God!” Volgens de Farizeeën stelde deze uitspraak hen vrij van de verplichting hun ouders te ondersteunen. Dit was  

de manier om het geld voor zichzelf te houden. Deze traditie van de oudsten is volkomen in strijd met het bevel van 

God dat zegt, “Je moet je ouders eren” (Exodus 20:12)! Daarom zei Jezus: “Zo hebt u door uw overlevering (traditie) 

het gebod van God krachteloos gemaakt. Terecht heeft de profeet Jesaja over u geprofeteerd: ‘Dit volk nadert tot Mij 

met hun mond en eert Mij met lippen, maar hun hart houdt zich ver van Mij vandaan; maar tevergeefs eren zij Mij, 

omdat zij leringen onderwijzen die geboden van mensen zijn” (Matteüs 15:6-9). Jezus beschouwde de overlevering of 

traditie van de ouden slechts als meningen en onderwijzingen van mensen en niet als opdracht van God! Elke mening, 

onderricht en toepassing van mensen moet met het Woord van God getoetst worden en aan het Woord van God 

ondergeschikt gemaakt worden!”  
 

Wat Jezus zegt over mensen die de overlevering van de ouden bevorderen. Jezus beschouwde de Farizeeën als 

“huichelaars”. Zij deden zich voor als vroom en toegewijd, maar in werkelijkheid waren zij hypocriet! God eren was 

alleen maar uiterlijk voor de schijn (Matteüs 6:5; Lukas 18:11). Innerlijk waren zij corrupt en hun hart was ver van de 

Levende God verwijderd! Jezus zei dat de aanbidding van God door dergelijke mensen met menselijke godsdienstige 

regels (wetten) volkomen tevergeefs was!  
 

Toen keerde Jezus Zich weg van de Farizeeën en Schriftgeleerden en riep de schare mensen tot Zich. Hij zei aan hen,  

“Wat de mond ingaat (ook met ongewaste handen) maakt geen mens onrein, maar wel wat vanuit zijn mond uitgaat! De 

dingen die uit de mond komen, komen voort uit het hart en die verontreinigen de mens.” Het probleem van de mens is 

niet externe verontreiniging, maar interne verontreiniging! En interne verontreiniging leidt naar externe verontreiniging! 

Het hart van de mens gebruikt zijn mond om allerlei verontreiniging naar buiten te brengen. Boze gedachten en plannen 

worden in het hart geproduceerd en komen door de mond en gedrag tot uiting.  
 

Zo ontmaskerde Jezus Christus de godsdienstige leiders in het openbaar als “huichelaars” en “overtreders van het 

Woord van God”! Deze godsdienstige leiders deden zich voor als “leraren van Gods wet”, maar in werkelijkheid waren 

zij “verspreiders van menselijke overleveringen of tradities”! Doordat Jezus het Woord van God (de Bijbel) boven de 

overleveringen van de godsdienstige leiders en leraren stelde, verloren zij hun invloed over de mensen. Daarom 

smeedden zij een complot om Jezus te doden.  
 

Het volk van God wordt beschouwd als: 

• “een groeiende en bloeiende boom” (Psalm 1:3; 92:13) 

• “de wijngaard van de HEERE” (Jesaja 5:7) 

• “een bevloeide tuin” (Jesaja 58:11) 

• “Gods akker” (1 Korintiërs 3:9).  

Wat geplant is, kan alleen groeien en bloeien als God Zelf de Planter is (Johannes 3:3-8; 6:44)!  
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Helaas zijn er ook andere planten die niet door God geplant zijn, bijvoorbeeld “het onkruid tussen de tarwe” dat door de 

satan geplant is (Matteüs 13:25,39). Jezus beschouwde de Farizeeën niet als wedergeboren. Hij zei, “Elke plant die Mijn 

hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgetrokken worden (Matteüs 15:13)! 
 

Elke plant die niet door de God van de Bijbel geplant is, zal met wortel en tak uitgeroeid worden en in het vuur van de 

hel geworpen worden (Matteüs 3:10-12; 13:42; Johannes 15:5-6; Judas 12). Dit gebeurt in het laatste oordeel. Intussen 

kunnen mensen een plant of boom kennen aan zijn vruchten (Matteüs 7:15-20) of een rank aan zijn vruchten (Johannes 

15:4-6). Jezus beschouwde de godsdienstige leiders van de Joden als “blinde leiders”. Op dit punt vertelt Jezus “de 

gelijkenis van een blinde die een blinde geleidt”.  
 

 (2) Het verhaal van de gelijkenis staat in Matteüs 15:14.  
 

 (3) De uitleg of toepassing van de gelijkenis staat in Matteüs 13:15-20. 
 

 

3. Bepaal welke bijzonderheden in de gelijkenis relevant zijn. 
 

Introductie. Jezus heeft niet bedoeld dat elke bijzonderheid in een gelijkenis noodzakelijk een geestelijke betekenis 

moet hebben! Gelijkenissen zijn geen allegorieën. De relevante bijzonderheden in het verhaal van een gelijkenis 

versterken het centrale punt, het hoofdthema of de les van de gelijkenis. Daarom moeten wij niet aan elke bijzonderheid 

van het verhaal van een gelijkenis een geestelijke betekenis toeschrijven!  

Ontdek en bespreek. Welke bijzonderheden in het verhaal van deze gelijkenis zijn echt relevant? 

Aantekeningen. Jezus beschrijft “huichelaars” als de godsdienstige leiders en leraren van de Joden als “blinde leiders”! 

Dit detail is essentieel en relevant.  
 

 

4. Bepaal de belangrijke boodschap van de gelijkenis. 
 

Introductie. De belangrijke boodschap (de centrale boodschap of het hoofdthema) van de gelijkenis wordt gevonden in 

de uitleg of toepassing van de gelijkenis of in het verhaal van de gelijkenis zelf. Van hoe Jezus Christus Zelf Zijn 

gelijkenissen uitlegde of toepaste, weten wij hoe we gelijkenissen moeten uitleggen. Een gelijkenis heeft meestal maar 

één hoofdthema, één belangrijke boodschap, één centrale les. Daarom moeten wij niet proberen een geestelijke 

waarheid in elke bijzonderheid van het verhaal van een gelijkenis te vinden. Dus, bepaal de belangrijke boodschap van 

een gelijkenis. 

Bespreek. Wat is de belangrijke boodschap van deze gelijkenis? 

Aantekeningen.  
 

“De gelijkenis van een blinde die een blinde geleidt” in Matteüs 15:14 gaat over “gehoorzaamheid aan Gods 

Woord in Gods Koninkrijk”.  
 

De belangrijke boodschap van deze gelijkenis is de volgende: “Het volgen van blinde godsdienstige leiders die op 

menselijke overleveringen (tradities: traditionele interpretaties van de Wet of de Bijbel, traditionele 

geloofsbelijdenissen, reglementen of kerkorden) in plaats van het Woord van God (correct uitgelegd) bouwen, 

leidt naar het verderf.”  
 

Het kennen, begrijpen en gehoorzamen van Gods Woord is één van de fundamentele kenmerken in Gods Koninkrijk. 

De ware burgers in Gods Koninkrijk hebben ogen die door de Heilige Geest geopend zijn om geestelijke waarheden te 

zien (1 Johannes 2:26-27). Maar alle mensen die niet door de God van de Bijbel geplant zijn (d.i., wedergeboren zijn), 

blijven geestelijk blind.  
 

  

5. Vergelijk de gelijkenis met vergelijkbare Bijbelgedeelten. 
 

Introductie. Sommige gelijkenissen hebben overeenkomsten met elkaar en kunnen vergeleken worden. Maar de 

waarheid in alle gelijkenissen hebben vergelijkbare waarheden die in andere Bijbelgedeelten geleerd worden. Probeer 

belangrijkste verwijzingen in de Bijbel te vinden die je helpen om de gelijkenis uit te leggen. Vergelijk altijd de uitleg 

van een gelijkenis met het directe en duidelijke onderricht van de Bijbel.  
 

Ontdek en bespreek. Hoe kunnen we wat deze Bijbelgedeelten leren vergelijken met wat deze gelijkenis leert?  
 

 (1) De blindheid van de Farizeeën.  

Lees Johannes 9:35-41; Romeinen 2:17-24. Nadat Jezus de lichamelijke blindheid van een man had genezen, genas Hij 

ook zijn geestelijke blindheid. De man kon nu niet alleen de fysieke werkelijkheid, maar ook de geestelijke 

werkelijkheid zien. Hij herkende Jezus als de Messias en Verlosser! En hij geloofde in Jezus Christus.  
 

De Farizeeërs echter maakten er aanspraak op dat zij geestelijke waarheden begrepen, terwijl zij in werkelijkheid 

geestelijk blind waren! Zij herkenden Jezus Christus niet als de verwachtte Messias en Verlosser van de wereld. 

Daarom geloofden zij ook niet in Jezus Christus. Toen zei Jezus, “Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat 

zij die niet zien, zien zouden, en die zien, blind zouden worden” (Johannes 9:39). De blindheid van de Farizeeërs was 

geestelijk!  
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De blindheid van godsdienstige huichelaars als de Farizeeën is door henzelf veroorzaakt, omdat zij voortdurend hun 

harten tegen het Woord van God (de Bijbel) verharden. Wanneer een mens aanhoudt zijn hart tegen de God van de 

Bijbel en de Bijbel te verharden, komt er een tijd dat zijn hart helemaal permanent verhard wordt, zodat hij de Bijbel 

niet meer kan begrijpen, zich niet meer kan bekeren en ook niet meer gered (verlost, behouden, zalig) kan worden 

(Matteüs 13:11-15; Johannes 3:19-20)! 
 

De blindheid van godsdienstige huichelaars als de Farizeeën is een misleiding van henzelf. Door hun blindheid blijven 

godsdienstige leiders zichzelf beschouwen als geestelijke leiders van mensen en denken dat zij alleen de geestelijke 

werkelijkheden kunnen zien (Johannes 7:47-49; Romeinen 2:17-24)!  
 

 (2) De balk in het oog.  

Lees Lukas 6:39-42. Jezus zei, “Een blinde kan toch niet een blinde op de weg geleiden? Zullen zij beiden niet in een 

kuil vallen? ... Haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter, die in het oog van uw 

broeder is, eruit te halen.” Iedereen die een gids wil worden voor anderen, moet zelf eerst wedergeboren worden en zich 

bekeren! Hij moet toelaten dat God eerst met zijn huichelarij, overtreding van Gods Woord en persoonlijke zonden 

afrekent. Alleen wanneer God zijn ogen voor de geestelijke waarheden geopend heeft en zijn innerlijke leven veranderd 

heeft, kan hij anderen helpen.  
 

 

B. DE GELIJKENIS VAN DE WIJZE EN DWAZE BOUWER 
 

Lees Matteüs 7:15-27 en Lukas 6:43-49.  
 

1. Begrijp het natuurlijke verhaal van de gelijkenis. 
 

Bespreek. Wat zijn de levensechte elementen van het verhaal? 

Aantekeningen. 

Het verhaal van de gelijkenis bestaat uit drie onderdelen: 
 

De wijze waarop de twee bouwers bouwen. Twee mensen bouwen hun eigen huis. Deze huizen waren niet van 

beton en bakstenen zoals vandaag aan de dag. Een dief kon bijvoorbeeld een gat in de muur maken (Matteüs 6:19). Het 

dak bestond uit houten palen en latten waarop aarde en gras gelegd werd en wat ook doorgebroken kon worden (Markus 

2:4; Psalm 129:6). Alles was afhankelijk van een heel stevig fundament!  
 

Deze twee bouwers bouwden hun huizen in een vallei waar regenwater doorheen stroomde. Gedurende het droge 

seizoen was het helemaal droog, maar niet in het regenseizoen. De eerste bouwer was wijs en dacht aan wat er in de 

toekomst zou kunnen gebeuren. Hij hield er rekening mee dat na het droge seizoen een regenseizoen aanbrak. Daarom 

bouwde hij zijn huis zo dat het in elke seizoen zou kunnen blijven staan. Hij verwijderde de losse aarde en zand tot op 

een rotsbodem (Lukas 6:48) en bouwde een stevig stenen fundament op deze rotsbodem. De tweede bouwer was dwaas 

en dacht niet aan de toekomst. Hij bouwde zijn stenen fundament gewoon op het zand of gruis die overal in 

verschillende lagen voorkwam.  
 

De proef waaraan de huizen blootgesteld worden. Gedurende het regenseizoen drijft de wind hoosbuien vanuit de 

Middellandse Zee in het westen over het land. Behalve windvlagen komen er ook wolkbreuken en vormt rivieren van 

water die vanuit de hoogte naar beneden stormt. De wind beukt op de muren en het water sleurt het zand en gruis rond 

de stenen weg. 
 

Het resultaat van de proef en waarom dit het resultaat werd. Het water kon het fundament van stenen op de 

rotsbodem niet wegspoelen, maar wel het zand onder het tweede huis. De wind beukte wel op de muren van het eerste 

huis, maar het kon niet omwaaien. Omdat het fundament van het tweede huis wegspoelde en de wind de muren in 

elkaar beukte, stortte het tweede huis als een kaartenhuis in elkaar! 
 

 

2. Bestudeer het verband en bepaal de elementen van de gelijkenis. 
  

Ontdek en bespreek. Wat is de aanleiding, het verhaal en de uitleg of toepassing van deze gelijkenis?  

Aantekeningen.  
 

 (1) De aanleiding van de gelijkenis staat in Matteüs hoofdstuk 5-7, de Bergrede.  

      Het heeft vier onderdelen:  
 

De tegenstelling tussen de brede en de smalle weg. In Matteüs 5:1-16 beschrijft Jezus de gerechtigheid van het 

Koninkrijk van God. Leven in overeenstemming met de cultuur van het koninkrijk van God maakt mensen gezegend in 

Gods ogen. De burgers van Gods Koninkrijk zijn als zout op de aarde dat bederf weert, wonden geneest en smaak aan 

het geheel geeft. Zij zijn als lichten in de duisternis van deze wereld. Jezus legt uit dat het houden van de Tien geboden 

in Gods Koninkrijk veel meer is dan uiterlijke gehoorzaamheid aan wetten (rekening houden met de strafwetten). Jezus 

schenkt gerechtigheid door Zijn zoendood en vereist gerechtigheid in hoe de burgers van Gods Koninkrijk horen te 

leven.  
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Uiteindelijk spoort Hij mensen aan om Gods Koninkrijk door de nauwe poort in te gaan (Matteüs 7:13-14). Hij 

waarschuwt tegen profeten van godsdiensten die alleen maar uiterlijke gerechtigheid leren (Matteüs 7:15-20) of 

godsdienst bedrijven zonder Jezus Christus (Matteüs 7:21-27). 
 

De tegenstelling tussen de valse en de ware profeten. In Matteüs 7:15-20 leert hij wat valse profeten doen. Een 

valse profeet wordt niet door de God van de Bijbel uitgezonden. Hij brengt alleen maar zijn eigen boodschap en vertelt 

mensen wat zij graag willen horen (Jesaja 30:10; Jeremia 23:9-32; 2 Timoteüs 4:3-4). Hij doet alsof hij door God 

gezonden is en de waarheid spreekt.  
 

Mensen kunnen een valse profeet herkennen aan de vruchten die hij draagt (Matteüs 7:15-20), aan hoe hij leeft: vooral 

hoe hij mensen (in boosheid) doodt (Matteüs 5:21-26), hoe hij naar vrouwen kijkt (Matteüs 5:27-30), hoe hij over 

echtscheiding denkt (Matteüs 5:31-32), hoe hij leugens spreekt en zijn boodschap in een later stadium verandert 

(Matteüs 5:33-37), hoe hij (door zogenaamde heilige oorlogen) wraak neemt (Matteüs 5:38-42) en hoe hij zijn vijanden 

haat (Matteüs 5:43-48).  
 

De gerechtigheid van ware profeten is meer dan die van godsdienstige huichelaars als de Farizeeën (Matteüs 5:20,47)!  
    

De tegenstelling tussen de praters en de doeners. In Matteüs 7:21-23 waarschuwt Jezus Christus de burgers van 

Gods Koninkrijk tegen huichelaars in de godsdiensten van de wereld. Een prater praat wel alsof hij God kent, maar hij 

doet de wil van de God van de Bijbel niet. Hij is een naamchristen en niet een wedergeboren christen (Johannes 3:7). 

Jezus ontkent niet dat niet-christenen wonderen kunnen doen doordat God het toelaat (bv. Judas Iskariot in Matteüs 

10:1, door de macht van de satan in 2 Tessalonicenzen 2:9-10 of door bedrieglijke kunsten en illusies die mensen 

scheppen ten einde mensen te misleiden). De reden waarom dergelijke mensen door de God van de Bijbel veroordeeld 

worden, is niet omdat hun prediking fout was of hun wonderwerken nagemaakt waren, maar omdat zij zelf niet deden 

wat zij verkondigden (Matteüs 23:3)! Een doener is een mens die zegt en doet wat God welbehaaglijk is. Hij verkondigt 

de waarheid en doet de waarheid die hij verkondigt. Een doener wordt aan zijn vruchten gekend!  
 

De tegenstelling tussen de doeners en de hoorders. In Matteüs 7:24-27 waarschuwt Jezus Christus de burgers van 

Gods Koninkrijk tegen dwaze mensen. Een dwaas hoort wel wat Jezus leert, maar doet het niet in de praktijk. Een wijs 

mens past altijd het onderricht van Jezus in de praktijk toe. 
  

 (2) Het verhaal van de gelijkenis staat in Matteüs 7:13-14 in de vorm van een vermaning. 
 

 (3) De uitleg of toepassing van de gelijkenis staat in deze vermaning.  

Jezus legt het bouwen van een huis op een rots uit als het doen van de woorden van Jezus Christus. Deze woorden staan 

in de Bergrede (Matteüs hoofdstuk 5-7) en in de rest van de Bijbel opgetekend (zie Matteüs 28:19-20). 
 

 

3. Bepaal welke bijzonderheden in de gelijkenis relevant zijn. 
 

Ontdek en bespreek. Welke bijzonderheden in het verhaal van deze gelijkenis zijn echt relevant? 

Aantekeningen. Een kerkvader, genaamd Chrysostomus (347-407 n.C.) zei, “Degenen die het onderricht van Jezus 

Christus gehoorzamen, ontvangen niet alleen zegen in de toekomst, maar ook hier en nu. De zegen van de rechtvaardige 

is dat hij een kracht heeft die de vijand niet kan vernietigen. Wat zo bijzonder is, is dat vooral in de vreselijke stormen 

van het leven (in grote beproevingen en aanhoudende verzoekingen) de rechtvaardige niet bewogen kan worden!” Hij 

beschouwde “de regen en watervloed” als symbolen voor al de problemen in het leven. En “de rots” als de 

standvastigheid van het onderricht van Jezus Christus die een christen ver boven de golven van menselijke aanslagen  

plaatste.  
 

De rots en het zand. Jezus geeft geen bijzondere betekenis aan dit detail. Daarom moeten wij ook niet over de 

betekenis van deze beelden speculeren. Niettemin openbaart Jezus Christus Zichzelf en Zijn wil door wat Hij zegt en 

beveelt. Daarom is het wel juist te zeggen dat de geestelijke betekenis van de gelijkenis van de wijze en dwaze bouwers 

te maken heeft met “de rots” Jezus Christus en Zijn onderricht (Woord) en dat “het zand” een symbool is voor 

menselijke inzichten en meningen.  
 

De bouwer op de rots en de bouwer op het zand. Jezus legt deze details uit en ze zijn daarom essentieel en relevant. 

“Bouwen op de rots” vertegenwoordigt het doen van de woorden van Jezus Christus. Ieder die in overeenstemming met 

de woorden van Jezus Christus leeft, bouwt zijn leven op Jezus Christus! “Bouwen op zand” vertegenwoordigt het 

vertrouwen op jezelf en je eigen inzichten, het niet denken aan de toekomst en vooral het niet doen van de woorden van 

Jezus Christus.  
 

De slagregen, de waterstromen en de winden. Jezus geeft deze details geen betekenis. Maar vanuit het verband is 

het duidelijk dat zij “de toets” vertegenwoordigen. De toets kan in de vorm van valse profeten komen (Matteüs 7:15-

20), of in de vorm van beproevingen (Genesis 22, Abraham; Job 1-2, Job), of in de vorm van verzoekingen (Genesis 39, 

Josef), of in de vorm van verlies (Genesis 42:36; Job 1:18-22), of in de vorm van de dood (Handelingen 7:59-60; 9:36-

37), maar het zal beslist komen in de vorm van het laatste oordeel (Matteüs 24:42-44; 25:6,31-33; 1 Tessalonicenzen 

5:2).  
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Het huis stortte niet in. Jezus legt dit detail niet uit. In de Bijbel houdt dit verband met de overwinning van de 

gehoorzamen christen. Elke wijze mens die toont dat hij de woorden van Jezus Christus in zijn hart en leven 

aangenomen heeft, zal niet beschaamd worden (1 Petrus 2:6). Zelfs de laatste oordeelsdag zal voor hem of haar niet 

vreselijk zijn, maar zal een dag van triomf zijn (1 Tessalonicenzen 2:19-20; 3:13; 4:16-17; 2 Tessalonicenzen 1:7,10;  

2 Timoteüs 4:8; Titus 2:13-14).  
 

Het huis stortte in en zijn val was groot. Ook dit detail legt Jezus niet uit. In de Bijbel houdt dit verband met 

ongehoorzame mensen. Elke dwaze mens die zijn dwaasheid toont door Jezus Christus te verwerpen, zal in het laatste 

oordeel verworpen worden.  
 

 

4. Bepaal de belangrijke boodschap van de gelijkenis. 
 

Bespreek. Wat is de belangrijke boodschap van deze gelijkenis? 

Aantekeningen.  
 

“De gelijkenis van de wijze en dwaze bouwers” in Lukas 6:43-49 leert over “Gehoorzaamheid in Gods 

Koninkrijk”  
 

De belangrijke boodschap van deze gelijkenis is de volgende: “Het fundament voor de bestemming van elk mens 

moet niet gezocht worden in de meningen of overleveringen (tradities) van mensen, maar in Jezus Christus. Zo 

een fundament wordt gelegd door de onderwijzingen van Jezus Christus in praktijk te brengen.”  
 

De man die zijn huis bouwde op het zand, heeft wel de woorden van Jezus Christus gehoord, maar vertouwde toch 

liever op zijn eigen meningen (inzichten) en tradities. De man die zijn huis bouwde op de rots, zet zijn vertrouwen op 

Jezus Christus door de woorden van Jezus Christus te gehoorzamen. Elk ambitie die een mens koestert, elk plan die hij 

maakt, elk gedachte die hij uitdenkt, elk woord dat hij spreekt en elk daad die hij verricht zijn de bouwstenen van zijn 

huis. Goede bouwstenen moeten op het fundament Jezus Christus gebouwd worden (1 Korintiërs 3:9-15), vooral door 

de woorden van Jezus Christus te gehoorzamen (te doen).  
 

Gehoorzaamheid aan Christus en Gods Woord (de Bijbel) is één van de fundamentele kenmerken van Gods Koninkrijk. 

De ware burgers van Gods Koninkrijk stellen geen vertrouwen op hun eigen kunnen of op de meningen en tradities van 

mensen. Zij stellen al hun vertrouwen op Jezus Christus (God). Zij horen niet alleen Gods Woord, maar doen Gods 

Woord!  
 

 

5. Vergelijk de gelijkenis met vergelijkbare Bijbelgedeelten. 
 

Ontdek en bespreek. Hoe kunnen wij wat deze Bijbelgedeelten leren vergelijken met wat deze gelijkenis leert?  

Aantekeningen. 
 

 (1) Afwijzing van Gods Woord.  

Lees Psalm 118:22; Spreuken 1:20-33; Jesaja 5:24; 30:1-2; Hosea 4:6; Lukas 7:30.  
 

Hosea 4:6 zegt, “Omdat u de kennis verworpen hebt, heb Ik u verworpen om als priester voor Mij te dienen. Omdat u de 

wet van uw God hebt vergeten, zal ik ook uw kinderen vergeten.”  
 

In Spreuken 1:24-28 zegt de wijsheid van God, “Omdat Ik riep, maar u weigerde..., Mijn hand uitstrekte, maar niemand 

er acht op sloeg, omdat u al Mijn raad verwierp, Mijn bestraffing niet had gewild, daarom zal Ik ook lachen om uw 

ondergang., u bespotten wanneer uw angst komt, wanneer uw angst komt als een verwoesting, uw ondergang eraan 

komt als een wervelwind, wanneer benauwdheid en nood over u komen. Dan zullen zij tot Mij roepen, maar Ik zal niet 

antwoorden. Zij zullen Mij ernstig zoeken, maar zullen Mij niet vinden.” Deze Bijbelgedeelten waarschuwen dat een 

mens Gods Woord niet zonder zeer ernstige gevolgen kan verwerpen.  
 

Jesaja 30:1-2 waarschuwt mensen om geen plan uit te voeren dat niet Gods plan is, om geen relaties aan te gaan zonder 

de Geest van God en geen richting in te slaan zonder eerst God te raadplegen.  
 

 (2) Gehoorzaamheid aan Gods Woord.  

Lees Matteüs 4:4; Lukas 8:15; 11:28; Johannes 14:21,23. In Lukas 8:15 vertegenwoordigt de goede aarde christenen die 

Gods Woord horen, begrijpen, aannemen, vasthouden, in een goed en rein hart en met volharding vruchten dragen. Het 

doel van Gods Woord is dat christenen veel vrucht zullen gaan dragen.  
 

 (3) Christus als de Rots.  

Lees Jesaja 28:16; Romeinen 9:33; 1 Korintiërs 3:11; 10:4; 1 Petrus 2:6. 1 Petrus 2:6 zeggen dat Jezus Christus de 

uitverkoren en kostbare Hoeksteen is en dat de mens die op Hem vertrouwt, niet beschaamd zal worden. En 1 Korintiërs 

3:11 zegt dat Jezus Christus het Enige Fundament van een christen kan zijn. Deze Bijbelgedeelten leren dat Jezus 

Christus het Fundament van een christen moet zijn waarop de christen verder bouwt.  
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C. EEN SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKE ONDERWIJZINGEN OF LESSEN VAN 

DEZE GELIJKENISSEN OVER GEHOORZAAMHEID AAN GODS WOORD  

IN GODS KONINKRIJK 
 

Bespreek. Wat zijn de belangrijkste onderwijzingen of boodschappen (lessen) van deze gelijkenis? Wat leerde Jezus 

Christus ons te weten, te geloven, te zijn en te doen?  

Aantekeningen. 
  

 (1) Alle mensen moeten weten hoe God en Jezus Christus zijn.  

Jezus Christus is de Rots waarop mensen hun leven moeten bouwen. Wie zijn leven op Jezus Christus bouwt, zal nooit 

beschaamd worden! Jezus Christus openbaart Zichzelf en Zijn wil door Zijn onderwijzingen. En de onderwijzingen van 

Jezus Christus zijn in de Bijbel opgetekend. Wie de woorden van Jezus Christus gehoorzaamt (doet), bouwt zijn leven 

en zijn bestemming op Jezus Christus. Wie zijn leven bouwt op zichzelf of op andere mensen, zal zeker mislukken, 

omdat Handelingen 4:12 zegt dat er geen verlossing mogelijk is buiten Jezus Christus.  
 

 (2) Christenen moeten weten hoe zij behoren te zijn.  

Christenen hebben de verantwoordelijkheid om hun levens stevig op de Rots, Jezus Christus en Zijn onderwijzingen, te 

bouwen. Waarom is het zo aantrekkelijk om de woorden van Jezus Christus te gehoorzamen (te doen, uit te voeren, in 

praktijk te brengen)? In Johannes 14:21,23 zegt Jezus, “Wie Mijn geboden heeft en ze in acht neemt, die is het die Mij 

liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren. ... Wij zullen naar hem 

toe komen en bij hem intrek nemen.” Door de onderwijzingen van Jezus Christus te gehoorzamen, wordt een persoon 

heel zeker en ervaar hij dat God hem liefheeft! Door de woorden van Jezus Christus te doen, groeit een persoon in zijn 

relatie tot Jezus Christus. Christus zal Zich steeds meer en meer openbaren en Zijn tegenwoordigheid (nabijheid) doen 

voelen. Het is niet zozeer het bevel om Christus te gehoorzamen als de zegeningen Hem steeds beter te kennen en 

dagelijks te ervaren dat de christen motiveert om Christus en Zijn onderwijzingen te gehoorzamen! 

 

5 GEBED (8 minuten)                                       [REACTIES] 

GEBED IN ANTWOORD OP GODS WOORD 

 

Bid met elkaar als antwoord op wat God zegt. Laat iedereen in de kring om de beurt kort (in één of twee zinnen) bidden 

en naar God toe reageren op wat hij in deze bijeenkomst van Hem leerde.  

 

6 VOORBEREIDING (2 minuten)          [OPDRACHTEN] 

VOOR DE VOLGENDE BIJEENKOMST 

 

 Deel de voorbereiding voor de volgende keer uit op een strookje papier of laten de groepsleden het opschrijven. 

1. Toewijding. Wijd je toe steeds om discipelen te maken, de gemeente van Jezus Christus op te bouwen en het  

    Koningschap van Jezus Christus te verkondigen.  

2. Verkondig, onderricht of bestudeer “de gelijkenis van een blinde die een blinde geleidt” en de gelijkenis van de wijze  

    en dwaze bouwer” samen met een persoon of een kleine groep mensen.  

3. Persoonlijke tijd met God. Heb stille tijd met God uit ongeveer een half hoofdstuk per keer uit Psalm 101, 103,  

    104, en 107. Maak gebruik van het uitgekozen Bijbelvers of de favoriete waarheid methode en maak korte  

    aantekeningen.  

4. Memorisatie. (2) God is majestueus. 1 Kronieken 29:11. Repeteer elke dag de laatste vijf Bijbelverzen die je uit je  

    hoofd geleerd hebt.  

5. Bijbelstudie. Bereid de volgende Bijbelstudie thuis voor. Romeinen 7:1-13.  

    Maak gebruik van de vijf stappen methode en maak korte aantekeningen. 

6. Gebed. Bid voor iemand of iets deze week en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4). 

7. Houd je aantekeningen in je notitieboek goed bij. Sluit je aantekeningen over stille tijd, memorisatie, deze  

    gelijkenis en deze voorbereiding in.  

 


