
Bijbelverhaal ‘Waar bouw je je huis?’ 
 
De grote mensen en de kinderen op de berg hebben de hele 
ochtend naar Jezus zitten luisteren. Jezus heeft ze verteld 
over Gods nieuwe wereld, waar alles mooi en goed wordt. 
Een wereld waarin alle mensen elkaar helpen. Een wereld 
waarin niemand zich zorgen maakt. Waar iedereen gelukkig 
is. Waar iedereen God kent. 
 
Het is al middag. De zon staat hoog aan 
de hemel, het is warm geworden. Het is etenstijd. Het is tijd om een dutje te doen in de schaduw. 
Jezus neemt een slok water. En dan zegt hij: ‘Ik wil jullie nog één verhaal vertellen. Het verhaal over 
de verstandige man en de domme man. 
Misschien weten jullie wel dat ik heel lang timmerman ben geweest. Ik heb van alles gebouwd. 
Kasten en tafels, maar ook schuren en huizen. 
Stel je voor dat je een huis gaat bouwen. Hoe begin je dan? Wat denken jullie?’ 
‘Je zoekt stenen!’ roept een meisje dat vlak bij Jezus zit. 
‘Je hakt een boom om!’ zegt een vader. ‘En je zaagt daar balken en planken van. Want je hebt heel 
veel hout nodig.’ 
Een oude timmerman steekt zijn vinger op. ‘Je zoekt een goede plek,’ zegt hij. ‘Rotsachtige bodem. 
Dat is het best. 
Precies!’ zegt Jezus. ‘Een goede plek, dat is het belangrijkst. 
Luister maar. Ik zal jullie een verhaal vertellen. 
Er was eens een man die een huis wilde bouwen. Hij zocht een goede plek. Een plek met stevige 
grond. Met veel steen. Het was veel werk om het huis te bouwen, maar het werd prachtig. De man 
ging met zijn familie in het nieuwe huis wonen. Het werd herfst. Het werd winter. Het ging regenen 
en stormen. De rivier kwam zo hoog te staan dat het water tegen het huis aan spoelde. 
Maar dat gaf niet. Het huis was sterk. Het water kwam niet eens het huis binnen. Het huis bleef 
gewoon staan. De familie was veilig. 
‘Ik ga ook een huis bouwen,’ zei een andere man. Maar hij dacht niet na over de grond waarop hij 
zijn huis moest bouwen. Hij zocht gewoon een leuk plekje met zachte grond, hij haalde stenen en 
hout, en hij begon te bouwen. Het huis werd mooi. Net zo mooi als het huis van zijn buurman. 
Maar toen begon het te stormen en te regenen, en het water in de rivier kwam hoger en hoger te 
staan. De wind schudde aan het huis. Het water beukte tegen de muren. 
En het huis stortte zomaar in elkaar.’ 
‘Ja,’ zegt de oude timmerman. ‘Dat verbaast me niet. Het is niet slim om je huis op zachte grond te 
bouwen.’ 
‘Klopt,’ zegt Jezus. ‘Beste mensen, ik heb jullie vanmorgen veel verteld over Gods nieuwe wereld. Als 
je het onthoudt, als je doet wat ik aan je vraag, dan lijk je op de verstandige man. De man die zijn 
huis op stevige grond bouwt. Als je naar mij luistert, dan gaat het goed met je. Dan zal je huis nooit 
instorten, wat er ook gebeurt. 
Maar als je straks weggaat en vergeet wat ik heb gezegd, als je het niet belangrijk vindt – dan lijk je 
op iemand die zijn huis op zachte bodem bouwt. Dan gaat het mis in je leven. 
En ik wil niet dat het misgaat. Ik wil zo graag dat jullie óók bij Gods nieuwe wereld horen.’ 
‘Jaaa!’ roept het meisje dat vooraan zit. ‘Dat wil ik wel!’ 
‘Ik ook,’ zegt haar moeder. 
‘Wat een bijzondere man is die Jezus,’ zegt de oude timmerman. ‘Ik heb nog nooit zo iemand als hij 
gehoord.’ 
 


