
Preek 15 Januarie 2012   Jan Steyn 

Teks: Mattheus 7:24-27 

Tema: Rotsbouers of sandvouers? 

 

Inleiding: Storie van twee huise: 

Ons lees hierdie storie van twee huise. Ons hoor daar is geen verskil in hoe hulle van buite gelyk het nie. Albei 

is van dieselfde boumateriaal gebou, albei het dieselfde dakkonstruksie, albei dalk dieselfde argitek en bouer. 

Van buite af lyk hierdie twee huise presies dieselfde. Hulle is ook gebou op die oewer van 'n rivier of eerder 

heel waarskynlik in 'n droë rivierloop of wadi soos wat mens in Palestina kry. Palestina is amper op pad na 

woestyngebied en vir die grootste deel van die jaar is hierdie rivierlope of wadis dus heeltemal droog. Maar in 

die kort reënseisoen kom die rivier dikwels in vloed af en word die eens droë wadi hierdie bruisende 

watermassa. 

 

In of naby hierdie droë rivierloop staan twee identiese huise. Van buite geen verskil. Maar daar is wel een 

verskil. Dit kan jy nie met die oog sien nie. Want die fondasie is die deel onder die vloer van die huis waar jy 

nie kan sien nie. Die dwase man het besluit om sy huis te bou en sommer die bouer beveel om op die harde 

sand van die wadi of droë rivierloop sy huis te bou. Hy wou sy huis vinnig klaar hê en wou nie tyd mors met 

fondasies wat uitgegrawe moes word of wat eers moes set nie. Die bouer wys hom op die gevare van hierdie 

huis sonder ordentlike fondasie, maar hierdie man sal die risiko neem- hy wil net so vinnig as moontlik klaar 

maak sodat hy en sy gesin kan intrek. Hy luister nie na die waarskuwende woorde van die bouer nie. Sy huis 

gaan dus vinnig op en die mure is gou klaar en hulle begin met die dak. Hierdie man se behoefte is nou en my 

dink net korttermyn. 

 

Sy buurman die wyse man se pad loop langer. Dieselfde bouer se ander span mense bou vir hom. Hy maak van 

die begin af dit vir die bouer duidelik dat die fondasie vir hom die belangrikste deel van sy huis se bou is. Al 

neem dit langer en kos dit meer. Die bouer moet afgrawe deur die harde sand tot op die rotsbank daar onder en 

die huis dan op daardie rotsbank bou en nie op die harde sand nie. Sy huis vorder stadig en toe die een bouspan 

sy buurman se dak opsit word die eerste stene vir sy mure eers neergesit. Hierdie man wil ook graag saam met 

sy gesin in hulle nuwe huis intrek, maar hy is bereid om te wag sodat die werk ordentlik en reg gedoen kan 

word. Hierdie man bou met die oog op die toekoms- hy dink langtermyn. 

 

Die storms kom: 

Alles gaan goed met die twee huise terwyl dit droog en warm is. Maar dan kom die reënseisoen en die weer 

verander. Die stortreën begin val en op die harde en klipperige grond van Palestina sak dit nie weg nie, maar 

word dit watermassas wat spoel en alles in sy pad met hom saaamvat. Saam met die reën kom ook die 

stormwinde wat aan die bome en huise ruk en pluk. En ons twee vriende se huise staan in die pad van die storm. 

Die dwase man se huis en harde sand onder die fondasie raak nat en begin uitkalwe en spoedig verskyn daar 

groot krake in die vloer en die mure van die huis. Hy en sy gesin moet later vlug vir hul lewe as die huis om 



hulle begin inmekaarval. Die wyse man en sy gesin word ook geraak deur die storm en die vloedwaters. Hulle 

huis raak ook nat en hulle gaan staan later op die oewer van die droë rivierloop. Maar as die storm verby is en 

die vloedwater sak, kan hulle terugtrek in hulle huis. Hulle het nie krake in die mure of in die vloer nie, want 

hulle huis was op die rotsbasis van die rivierloop gebou. Hulle gooi die matte buite en sit die meubels in die son 

om droog te word, maar dan gaan hulle aan met hulle lewens. Die dwase man en sy gesin wat net korrtermyn 

gedink het, is sonder huis en hy baklei met die versekering. Sterkte daarmee, ouboet! 

 

Twee soorte mense: 

Die storie van die twee huise en die fondasie waarop hulle gebou is, is net prentjies waarmee die Bybel ons by 

onsself uitbring. Want daar is ook twee soort mense. Hulle lyk van buite dieselfde- netjies en goed versorg en 

middelklas. Hulle kinders woon dieselfde skool by en hulle ry in min of meer dieselfde soort motors rond. 

Albei, kom ons praat maar van twee vrouens vandag, is by 'n bybelstudie betrokke en neem Sondag hul kinders 

Sondagskool toe en woon die kerkdiens by. Uiterlik of aan die buitekant is daar basies geen verskil tussen 

hierdie twee vrouens nie. Maar een van hierdie vrouens se lewens is op sand gebou. Sy hoor by die Bybelstudie 

en die kerk en in haar stiltetyd wat Jesus se woorde en opdragte aan haar is, maar dit bly by hoor. Sy lees haar 

Bybel en dan voel sy sy het haar plig as Christen nagekom. Sy is beslis nie bereid om wat Jesus oor praat uit te 

voer in haar lewe by die huis of by die werk of in haar huwelik nie. Sy kraak haar kinders af as hulle nie goed 

genoeg presteer nie en beskou hulle as instrumente om haar groter aansien by haar vriendinne en die 

gemeenskap te gee. As haar kinders dus nie presteer soos wat sy graag wil nie, steek hulle haar in die skande. 

Sy is by die werk stil oor haar Christenskap, want daar werk dit sekerlik op ander beginsels as by die kerk of in 

die Bybel. Jou Christenskap en jou Bybel glo sy, hoort by die huis of in die Bybelstudie of in die kerk. Jy loop 

nie daarmee op straat nie of werk toe nie. Sy sal in haar man altyd die slegte en negatiewe raaksien en wei 

graag oor sy tekortkominge uit as sy saam met haar vriendinne kuier. Sy is ook baie krities op ander mense wat 

met haar op sekere vlakke kompeteer soos met haar kinders se prestasies of haar man se inkomste of met haar 

goeie voorkoms vir haar ouderdom. Sy kraak vinnig mense af en oordeel maklik oor hul lewenswyse en foute. 

 

Die tweede vrou se huis is op die rots gebou. Sy het Jesus se woorde of opdragte aan haar gelees en beskou dit 

as iets wat jy in jou hele lewe inneem. Die Bybel is vir haar die doenboek waarmee sy jou dankbaarheid kan 

bewys vir wat die Here alles vir haar  gedoen en gegee het. Sy neem haar Christenskap werk toe en maak tyd 

om by mense, ook die tea girl te gaan sit as sy sien daar is iets wat op hulle harte druk. Almal kom ook na haar 

toe as daar een of ander situasie is wat druk of hartseer op hulle pad kom. Sy het iets in haar sien hulle wat 

mense se seer kan help. Sy het nou die dag toe dit so warm was spesiaal 'n yskoue Coke vir die karwag gaan 

koop wat daar tussen die karre in die parkeerterrein in die kokende son rondloop. As daar groot besluite in hulle 

maatskappy geneem moet word wat die werknemers of die kliënte van die maatskappy gaan raak, dan is sy die 

een wat vra of hulle nie eers daaroor kan bid nie. Sy druk nie haar Christenskap in enigiemand se keel af nie, 

maar almal weet dat hulle haar nie daarsonder sal kan indink nie. Sy aanvaar haar kinders onvoorwaardelik, of 

hulle nou presteer of nie en druk nie ousus se prestasies in kleinboet se keel af om hom tot prestasie te 

manipuleer nie. Sy verstaan haar kinders verskil en sy aanvaar elkeen en het hulle elkeen op haar eie manier 



lief. Sy aanvaar haar man en kinders onvoorwaardelik soos wat Jesus haar onvoorwaardelik aanvaar ondanks 

haar foute en tekortkominge. Sy praat oor haar man se mooi eienskappe by haar vriendinne en hou sy slegte 

eienskappe vir haarself. Sy sal eerder ander mense ophelp en aanmoedig en die goeie in hulle soek as hulle 

kritiseer en afkraak.    

 

 

Die storms kom: 

Een ding wat ek in Mattheus 7 lees van hierdie storms is dat hulle sal kom- nie miskien nie, nie dalk nie, hulle 

kom. Hulle kom in die natuur en hulle kom in mense se lewens. Jy word iewers siek met kanker, jy of jou man 

verloor julle werk, jou kind gaan universiteit of skool toe ver van die huis af of raak dalk met verkeerde vriende 

deurmekaar. Jou ma of pa kry dalk in die ouetehuis dementia en ken jou nie eers as jy daar kom nie. As kind 

word jy iewers uit 'n vriendekring gedruk of kry iemand op jou pad wat spesifiek  vir jou uitsoek om by te kom 

of af te kraak of te boelie, jy gaan waarskynlik iewers deur 'n boyfriend of girlfriend afgesê word en dalk nie 

die sportspan haal waarvoor jy so hard gewerk het nie. Die storms en die krisisse wys op watter fondament jou 

lewe gebou is. Kom ons neem weer die voorbeeld van ons twee vrouens: 

 

Albei word in dieselfde jaar by hulle werk afgedank omdat hulle poste as oorbodig beskou word deur hulle 

onderskeie maatskappye. Die vrou wie se lewe op sand gebou is, word bitter. Godsdiens is hierdie plig wat sy 

nakom sodat sy beter oor haarself kan voel. Sy raak bitter oor die afdanking en haal dit op haar man en kinders 

uit. Sy blameer die Here dat hy hierdie ding op haar pad gebring het, want het sy nie altyd haar plig as Christen 

gedoen en haar Bybel gelees en haar kinders getrou Sondagskool toe geneem nie. Sy besluit om niks meer te 

bid of Bybel te lees totdat God haar situasie verander het nie. Die krisis of die storm lyk of dit haar verder van 

God af geneem het en dreig om haar godsdienstige lewe te vernietig.  

 

Die ander vrou se lewe is op die rots gebou. Die Bybel was nie haar leesboek wat sy gelees het sodat sy beter 

oor haarself kon voel nie. Geloof  vir haar het beteken die Bybel was haar doenboek waarmee sy haar 

dankbaarheid teenoor die Here kon uitdruk en waarmee sy haar liefde vir Hom en ander mense kon 

demonstreer. Jesus is nie iemand van wie sy gelees het of een of ander plig nie- Jesus is soos haar man haar 

lewensmaat met wie sy hierdie persoonlike verhouding het. Die afdanking is vir haar ook sleg- dit impakteer op 

haar gesin se finansies en haar seun kon nie saam gaan op die rugbytoer nie en daar was vir eers nie geld vir 

haar dogter se kunsklasse nie. Maar sy het God as getrou leer ken- sy vertrou dat God hierdie krisis toegelaat 

het om haar belangrike dinge te leer en vir haar iets selfs beter te gee. Dink maar aan die beeld aan die begin- 

haar matte en meubels raak ook nat, die krisis raak haar ook, maar sy kan aangaan met haar lewe en haar 

verhouding met God. Haar krisis bring haar wonderbaarlik nader aan God en verdiep haar geloof. 

 

Waar staan ek en jy? 

Aan die begin van hierdie nuwe jaar vra God waar staan ek en jy? Leef ek en jy korttermyn- wil net 

onmiddelike behoeftes bevredig en sal later worry oor die gevolge? Of leef ons langtermyn met die oog op die 



toekoms? Leef ek korttermyn- soek God net as die krisis druk en die storms kom of leef en langtermyn en het 

ook in die goeie tye reeds hierdie diep en stewige verhouding met Hom? Is Jesus en godsdiens vir my hierdie 

plig wat ek moet afhandel om beter oor myself te voel? Is die Bybel my leesboek sodat ek sal weet wat Jesus 

vra en wat die Bybel leer? Of is Jesus en geloof vir my hierdie verhouding vir die goeie en slegte tye wat groei 

en verdiep soos die tyd aanloop? Is die Bybel my doenboek waarmee ek my dankbaarheid teenoor God kan 

uitdruk en waarmee ek my liefde vir hom en ander mense kan demonstreer?  

 

Jy mag ander mense flous met hoe mooi die mure van jou lewenshuis lyk en die mooi trimmings op die 

vensterbanke en die mooi blomme in die tuin. Maar God kom eendag as Hy kom om te oordeel net na die 

fondasie van ons lewenshuis kyk. Hy sal net wil weet of ons gedoen het wat Hy vra. Hy sal die Bybel na jou en 

my uithou en net een vraag vra: Leesboek of doenboek? En jou geloof? Plig of verhouding? Wat was jy my 

maat sal Hy vra: Rotsbouer of sandvouer? 

Amen. 


