
Het huisje op het zand 
 

Jezus zei tegen zijn vrienden: ‘Ik zal jullie eens een leuk verhaal vertellen. Er waren eens twee 

mensen, die gingen alle twee een eigen huis bouwen. De een maakte er een mooi, stevig huis van, 

met een deftige voorkant. De ander deed er veel langer over. En het werd niet eens zo’n groot 

huis. Maar op een goede dag was de zomer voorbij en begon de herfst. Er was vaak regen en altijd 

wind. 

 

De ene man zat lekker warm in zijn eigen, grote huis. Maar opeens dacht hij: hé, mijn schilderij 

hangt scheef. Maar zijn schilderij hing wel recht, alleen zijn huis, dat was scheef gezakt. Er wamen 

schuren in de muur. Steeds verder zakte het huis door de regen in de modder. 

 

Het andere huisje had weleens een lekkend dak en zo, maar het bleef keurig overeind staan. Ook 

als het hard waaide. Ook als het hard regende. Weet je hoe dat kwam? De man van dat tweede  

 

 

 

huis had ervoor gezorgd dat hij voor zijn huisje een stevige ondergrond gemaakt had. Daarom was 

zijn huisje precies zo stevig als het eruitzag. 

 

Dat andere huis zag er eerst veel steviger uit dan het in het echt was. Dat was een soort huis dat 

je voor de gek houdt’.  

 

Dat was het verhaal. Verder zei Jezus: ‘We zullen mensen tegenkomen, die zo’n groot huis lijken. 

Ze zullen alles wat ik zeg erg mooi vinden. Maar als ze niet voor andere mensen doen wat ik zeg, 

dan kan je niet van ze op aan, dan zijn ze zoals dat mooie huis op de slechte grond. 

 



Dit wil ik aan de mensen gaan vertellen: Hou niet alleen van mensen die toch al van jou houden. 

Hou ook van mensen die nog niet van je houden. Geef niet alleen iets als je er veel voor 

terugkrijgt. Geef ook eens meer dan ze verwachten. Als God zoveel geeft om de mensen, kan je 

zelf ook veel om mensen geven. 

 

En god wil met mensen te maken hebben, met mensen die arm zijn, mensen die honger hebben, 

mensen die droevig zijn, mensen die gepest worden, mensen die gevangengehouden worden. Dat 

zijn mensen die nog echt kunnen verlangen naar een tijd dat er een koning van God voor de 

mensen zal zijn. 

 

Dat moeten we telkens weer aan alle mensen gaan zeggen. Maar dat kan alleen als we zelf ook 

doen wat we zeggen. Als we zelf laten zien dat het wat uitmaakt wat we zeggen, dan pas weten de 

mensen wat het waard is als er een koning van God voor de mensen is. 

 

Laten we gaan, we gaan nu doen waar we over gepraat hebben.’ Ze gingen op weg. 

 

 

 

 

 

 

 

 


