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Jezus zegt: ‘Maar stel dat je wel naar mij luistert, 
maar niet doet wat ik vraag. Dan lijk je op een 

domme man, die zijn huis bouwt op zachte grond.’

MATTEUS 7:26
..
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Het huis op het zand

Matteüs 7:24-8:1 | Het huis op het zand

STEVIG FUNDAMENT

Als je een huis gaat bouwen, 
dan is het heel belangrijk dat je 
een goed fundament neerlegt. In 
Israël maakten de mensen in de 
tijd van de Bijbel een fundament 
van rotsblokken. Waarom was dat 
belangrijk? Allereerst omdat er in 
Israël af en toe aardbevingen waren: 
een goed fundament zorgde ervoor 
dat je huis overeind bleef. Daarnaast 
kon op die manier de regen makkelijk 
wegstromen. Als je huis dus geen 
goed fundament had, kon het 
omvallen bij een aardbeving of stond 
het vol water als het regende. 

VOORBEELDVERHALEN

Het verhaal over de verstandige en de domme 
man is een voorbeeldverhaal: het gaat niet echt 
om verstandige en domme mensen, maar om iets 
wat Jezus duidelijk wil maken. Een ander woord 
voor zo’n voorbeeldverhaal is ‘gelijkenis’. 
Jezus gebruikt vaak voorbeeldverhalen om iets 
over God of Gods nieuwe wereld te vertellen. 
Hij begint dan meestal met ‘Gods nieuwe wereld 
lijkt op…’. Steeds laat zo’n voorbeeld een bepaald 
aspect van Gods nieuwe wereld zien.

Jezus zegt: ‘Maar stel dat je wel naar mij 
luistert, maar niet doet wat ik vraag. Dan 
lijk je op een domme man, die zijn huis 

bouwt op zachte grond.’

Matteüs 7:26

Wat heb je nodig?
* een stuk piepschuim (te koop bij de hobbywinkel)  * een zak spaghetti

* boeken

Steek de spaghetti stuk voor stuk
rechtop in het piepschuim.

Is je ondergrond stevig genoeg?
Leg er dan een boek bovenop.

1
Hoeveel boeken kan jullie

ondergrond dragen?

32

hoe meer
spaghettislierten
je bij elkaar zet,
hoe steviger de

ondergrond.

STEVIGE ONDERGROND

Een huis blijft staan als het 
is gebouwd op een stevige 
ondergrond. Het huis zakt 
in elkaar als de ondergrond 
waarop het huis staat niet 
stevig genoeg is. Je ontdekt 
in het volgende experiment 
hoe stevig spaghetti is als 
ondergrond.




