schets 10 Bergrede: tweeërlei fundament

(7:24-29)

A

Kernpunten

*

Aan het einde van de Bergrede vergelijkt Jezus de mens met de bouwer van een
huis. Het is een beeld voor wat wij van ons leven maken en vioor de hele opzet
ervan.

*

Eens komt het gericht van God. Dan blijkt hoe wij gebouwd hebben. Dan blijkt of
wij met God gerekend hebben. Of wij Jezus' woorden niet alleen gehoord, maar
ook gedaan hebben.

*

Het verschil zal groot zijn. Het is een verschil tussen paleis en puinhoop, tussen
eeuwige zaligheid en eeuwig verderf. Zorg dus dat er een goed fundament onder je
leven zit.

B

Bijbelstudie
Mattheüs 7
24 Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een
verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.
25 En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten
zich op dat huis, en het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest.
26 En een ieder, die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijken op een
dwaas man, die zijn huis bouwde op het zand.
27 En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en sloegen
tegen dat huis, en het viel in, en zijn val was groot.

a

Geef in het kort de betekenis van deze gelijkenis in eigen woorden weer.

b

Wat bedoelt Jezus in vers 24 met "mijn woorden"?

c

Uit welke uitdrukking in vers 24 en 26 blijkt dat wat in het heden gebeurt
verstrekkende gevolgen heeft voor de toekomst?

d

Vers 25 kan herinneren aan een grote catastrofe die beschreven wordt in het Oude
Testament. Welke?

e

Wat zijn in vers 25 en 27 de regen, stromen en de winden?

28 En het geschiedde, toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen
versteld stonden over zijn leer,
29 want Hij leerde hen als gezaghebbende en niet als hun schriftgeleerden.

f

Waarom staan de scharen versteld over Jezus' leer?

g

Wat is de uitwerking van de woorden van Jezus op de scharen? En op ons?

h

Wat is het 'gezag' waarmee Jezus in de Bergrede spreekt? (vers 29)
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Spreekt ons dat 'gezag' nog steeds aan?

C

Toelichting

Horen en (niet) doen
Zoals de Thora in het Oude Testament eindigt met de belofte van zegen en de
bedreiging van vloek aan degenen, die de wet houden of overtreden (vgl. Leviticus 26
en Deuteronomium 28; 30:15-20), zo beëindigt Jezus de nieuwe Thora met een
gelijkenis, waarin de kern gelijk is aan datgene, wat aan het slot van de Thora in het
Oude Testament bedoeld wordt.
Een ieder

Een ieder

dat is dus niemand uitgezonderd. Ook wij niet. Een ieder die deze woorden
van Jezus HOORT en DOET is als een wijze bouwer, die zijn huis een goed
fundament geeft. Wat voor noodweer er ook kwam, het viel niet in.
dat is dus niemand uitgezonderd. Ook wij niet. Een ieder die deze woorden
van Jezus HOORT en NIET DOET is als de dwaze bouwer, die zijn huis géén
fundament gaf. Toen het noodweer kwam, viel het als een kaartenhuis in
elkaar.

Een gelijkenis
Aan het einde van de Bergrede vergelijkt Jezus de mens dus met de bouwer van een
huis. Het is een beeld voor wat we van ons leven maken en voor de hele opzet ervan.
Maar dan onderscheidt Jezus niet tussen geslaagde en mislukte levens, tussen
welvaartshuizen en armoedig gebleven woningen. Hij onderscheidt alleen tussen veilige
en bedreigde levens. En die scheidslijn loopt dwars door onze indelingen heen.
Jezus vraagt niet wat we ervan gemaakt hebben en hoe geslaagd ons levenshuis
eruitziet, maar Hij vraagt hoe het gefundeerd is. Leven we wel veilig?
Het grootste risico
Jezus' woorden over het bouwen op de rots of
op het zand worden beheerst door de gedachte
aan één dreiging die op alle woningen en op alle
levens van mensen afkomt. Dat is de lawine van
de overstroming.
Een beeld voor het gericht van God, dat zonder
aanzien van persoon over alle levens zal gaan.
Zoals dat die ene man overkomt, die op goede
zandgrond bouwt: een stevige bodem. Goed
genoeg voor dit leven en voor zo'n huis.
Hem ontbreekt maar één ding. Hij rekent niet
op het extreme risico van de orkaanwind in
combinatie met een overstroming. Theoretisch
zou zo'n ramp kunnen komen, maar wie rekent
nu met het zeer onwaarschijnlijke risico?
Zo zijn er veel mensen die heel wijs hun levenshuis bouwen, maar zij laten in het
midden of er een God is en of er eens een gericht komt. Dat risico wordt niet als risico
ingecalculeerd bij hun leven. En juist dat wordt hun ondergang.
En de gevolgen zijn zeer ernstig. Het grootste risico voor de mens is het gevaar waar hij
niet in gelooft.
Doordacht leven
De andere bouwer bouwt meer veiligheid in. Hij graaft dieper en laat de fundering
doorlopen tot op de rotsachtige ondergrond onder de zandlaag.
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Het lijkt voor een eenvoudige oosterse woning sterk overdreven om het huis zo te
verankeren: alsof het moest standhouden in de oceaan! Maar dat is ook juist zo.
De wijze man bereidt zich voor op de vuurproef. Hij investeert daarom heel veel in de
diepgang van de funderingen.
Het is een beeld voor de mens die Jezus' woorden hoort en doet. Hij leeft doordacht. Hij
weet dat geen mensenleven het uithoudt voor God en daarom verankert hij zijn hele
leven in de eerbied voor Jezus en in het liefhebben van Zijn geboden.
Je fundament is van levensbelang
Wij denken wel eens, dat het met het doen van Jezus' woorden zo'n vaart niet zal lopen,
omdat de Roomsen denken door hun doen (goede werken; eigen gerechtigheid) de
hemel te verdienen. Jezus zegt: Het zal wél zo'n vaart lopen. Een ieder zal geoordeeld
worden naardat hij gedaan heeft.
Zeker, met doen verdienen wij niets. Maar het doen is kenmerk van geloof en genade!
Daarom is het wel van belang.
En het zal wel duidelijk zijn: er is een groot verschil tussen horen en doen of horen en
niet doen. Een verschil tussen paleis en puinhoop, tussen eeuwige zaligheid óf eeuwig
verderf.
Dat verschil blijkt niet altijd direct. Soms pas na jaren. Misschien pas op de laatste dag.
Uiterlijk lijken die bouwers en huizen op elkaar als twee druppels water. Maar het gaat
om wat ónder die huizen zit - om het fundament.
En dát leven heeft een onwankelbaar fundament, als je je door God laat gezeggen en
leiden.
Zorg dus dat er fundament in je leven zit. Christus is daar op zich niet gerust op.
Daarom waarschuwt Hij zo ernstig. Dat kun je hieraan zien, dat het huis op de rots
voorop staat en het huis op het zand achteraan komt.
Zo bereikt de Here Jezus, dat Hij zijn slotwoord afsluit met: "... en dat huis viel in en
zijn val was groot".
Het komt niet vaak voor dat de Bijbel met een dreiging eindigt. Liever met de belofte.
Maar alsof Jezus het oppervlakkig gebruik van de Bergrede voorzien heeft, eindigt Hij
dreigend: en zijn val was groot ...
Dreigend echoot het nog na in onze oren!
De reactie
De uitwerking van Jezus' woorden
over het doen van overvloediger
gerechtigheid - gesproken in de
Bergrede - doet de scharen versteld
staan over zijn onderwijs.
Jezus heeft hen in de Bergrede
duidelijk gemaakt hoe God wil dat
mensen zullen leven naar Zijn wil. Hij
spreekt dan ook niet met eigen
gezag. Hij heeft recht van spreken,
op grond van de volmacht van de
Vader. In Jezus openbaart zich het
koning-zijn van God.
De durf, de eenvoud, de
oorspronkelijkheid en de vanzelfsprekendheid waarmee de Thora - door Jezus - nieuw
gaat spreken, vragen om een reactie van Gods volk de eeuwen door.
Het gaat in Gods Koninkrijk om horen én doen!
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D

Gesprek

1

Iemand zei eens:
“Je bent pas een christen als je de liefde van God doorgeeft aan de ander.”
Je kunt je vast wel in die uitspraak vinden.
Maar geeft zelf eens een eigen antwoord op de vraag:
Wanneer ben je een christen en een burger van Gods Koninkrijk?

2

“De buitenkant van het christen-zijn maakt je nog geen christen.”
Betekent dit, dat de buitenkant niet belangrijk is?

3

Reageer op de volgende stellingen door er een + achter te zetten als je het er mee
eens bent, een - als je het niet weet:

4

5

a

Alle mensen worden beoordeeld op hun daden.

b

Vrome mensen worden strenger beoordeeld dan niet-gelovige mensen.

c

God oordeelt juist omdát Hij liefde is.

Christenen zijn mensen die de weg van Jezus volgen. In de Bijbel staan veel
verhalen over mensen die Jezus volgen.
a

Welke volgeling van Jezus spreekt jou aan en waarom?

b

Wat betekent het volgen van Jezus voor jou?

Het bijbelboek Handelingen staat vol met opmerkingen over de volgelingen van
Jezus. Zoek in je Bijbel de volgende teksten op en noteer de kenmerken die daarin
genoemd worden.
Handelingen 2:41-47

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

Handelingen 4:2 en 20

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

Handelingen 4:32-37

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

Handelingen 5:12-16

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

Handelingen 9:31

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

Handelingen 11:26 en 29-30 ...........................................................................
a

Zijn de kenmerken die genoemd worden herkenbaar in je eigen leven?

b

Welk kenmerk spreekt je het meest aan en welk kenmerk vind je erg
moeilijk?

c

Hoe reagerden mensen toendertijd op christenen?

d

Wat kun je leren van deze eerste christenen?
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Voorbeelden van christelijke levensstijl

Denkertje
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