
Mat 7:13-29 veral 24-29       Storms toets jou geloof!              30 Jun 2020 
Bronne   Wiersbe WW 1989  The Bible Exposition Commentary NT p.27-28 
                Hendriksen W  1976  NTC  Matthew  p.343-355 
 
Ons ervaar maar altyd storms in ons lewens, op gesins vlak, sosiale vlak, politieke vlak, 
ekonomiese vlak, maar ook dikwels op ons geloofsvlak.    Hoe jy die storms ervaar, hanteer en 
dra hang grootliks af van jou verhouding met God.    Hoe opreg is jou verhouding met God? 
Die samevatting of einde van die bergpredikasie is nie net ’n vertroostende woordjie nie, nee dit 
stel ons voor die harde feit van: 

¨ Hoe bou jy jou huis dat hy alle storms sal weerstaan? 
Want ons hoor in hierdie laaste vier gedagte-eenhede telkens van ’n keuse wat gemaak moet 
word, twee sake word telkens teenoor mekaar gestel, die negatiewe en die positiewe. 

§ Gaan jy in deur die nou poort of die breë poort?   Mat 7:13-14 
§ Dra jy goeie vrugte of slegte vrugte?          Mat 7:15-20 
§ Hoor jy die evangelie en is jy ’n dader van die evangelie? Mat 7:21-23 
§ Hoe bou jy aan jou geestelike huis, op ’n rots of op sand? Mat 7:24-29 

As jy deur die nou poort gaan, dan stap jy op die smal weg, dit is die christelike weg wat nie 
altyd maklik is nie, maar dit lei na die ewige lewe. 
As jy deur die breë poort gaan, dan stap jy op die breë weg, dit is die onchristelike weg en dit 
lei na die ewige verderf. 
As jy ’n goeie boom is, dan dra jy goeie vrugte. 
As jy ’n slegte boom is, dan dra jy slegte vrugte. 

Is jou keuse vir God sigbaar in jou lewe?  
Ons gaan na drie sake kyk: 
Eerstens     Die manier waarop die verstandige man sy huis gebou het.  
Tweedens   Die toets waaraan die huise onderwerp is. 
Derdens      Die resultaat van die toets en die rede vir die resultaat. 
 

1     Die manier waarop die verstandige man sy huis gebou het. 

Geliefdes, ons Here Jesus praat hier van jou bouwerk op aarde. 
Dit gaan hier oor jou geloof, oor jou lewe voor God. 
Hoe is elkeen van ons besig om te bou aan jou lewe hier op aarde? 
Want geliefdes alles wat ons is en doen en het moet gerig word op ons bouwerk van ons geloof. 
Ons ambisie in die lewe moet gerig wees op God, elke gedagte, elke woord wat ons praat, elke 
daad wat ons doen, alles is deel van die boustene van ons geloof. 
Ons dink so dikwels dat wat ek dink en doen in die privaatheid van my lewe, by die werk, op die 
sportveld, tydens my ontspanning is my eie en niemand sal iets daarvan weet nie.  
Of in my TV kamer kan ek maar kyk wat ek wil 
Voor my rekenaar kan ek doen wat ek wil, niemand sien my tog nie. 
Jesus leer telkemale aan ons dat daar net twee soorte mense is, verstandiges en onverstandiges. 
Die verstandiges: 

§ kies die nou poort en die smal weg, 
§ dra goeie vrugte, 
§ hoor en doen wat hulle hoor, 
§ soek ’n Rots om op te bou. 



2    Die toets waaraan die huise onderwerp is. 

Die toets vir die huise kom as die storms kom en teen daardie huise in felheid aanstorm.    
Stormwinde, stortreëns, hael, vloedwaters, dit is die toets.  Gaan die huise bly staan. 
Dink maar  aan Job, God het Satan toegelaat om al sy aardse  besittings, selfs sy kinders weg te  
neem. Dit was ’n verskriklikheid in Job se lewe, maar hy het op God bly vertrou en geglo en in  
gehoorsaamheid aan God vroom bly lewe.   Baie storms tref ons vandag, daar is aanslae van die  
satan, die wêreld en ons eie vlees.   Daar is resessies, politieke probleme, daar is eise van die  
lewe, daar is aanslae op ons huwelike, op ons gesinsverhoudings, werksverhoudings, afdankings,  
afleggings, ‘n stryd om kop bo water te hou.   Ons word versoek om kleingelowig te wees, daar s  
aanslae teen die evangelie, teen die kerk, teen ons godsdiens.   Die lewe raak al hoe moeiliker en  
meer ingewikkeld.    Ons wonder dikwels wat gaan van die kerk word, wat is die toekoms, gaan  
ek staande bly, gaan my huwelik dit maak, wat lê daar vir my voor? 
 

3    Die resultaat van die toets en die rede vir die resultaat. 

Die verstandige man se huis het bly staan.    Die verstandige man se huis kon al die storms 
weerstaan.   Die resultaat was dat sy huis bly staan het want dit was gebou op die Rots, hy het 
gehoor wat Jesus Christus aan hom geleer het en hy het daarvolgens gehandel.   Broeders en 
susters, ons moet nie hierdie gelykenis verstaan asof ons deur ons dade gered sal word nie. 
Ons kan nie deur dit wat ons doen gered word nie. 
MAAR ons word gered deurdat ons ons geloof op Jesus Christus bou.    Ons huis is gebou deur 
Jesus Christus.    Hy het in ons plek betaal en deur sy versoeningsdaad gesorg dat ons die ewige 
lewe ontvang.   Geliefdes, ons is so bevoorreg, so begenadig dat ons christene is wat volkome in 
Jesus Christus glo.    Ons is so bevoorreg dat Sy genade onmeetlik groot is en dat Hy vir ons ons 
huis reeds gebou het met sy volkome vervulling van die wet en die profete. 

AMEN (Ds Gerrit Kruger Gereformeerde Kerk Centurion. Sel 082 964 5595) 


