
  De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. 
 
Eerst lezen. 
Daarna volgen er vragen en opdrachten. 
 
Gelijkenissen 
 
Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen 
veel dingen te leren. 
Iedere gelijkenis is ook een les voor jou en iedereen. 
Het is belangrijk om het licht van de Heilige Geest te ontvangen, om daardoor te 
leren wat de Heere Jezus ons te zeggen heeft met Zijn onderwijs. 
 

Onderwijs van de Heere Jezus 
 
De Heere Jezus kiest eenvoudige voorbeelden uit het leven van iedere dag, om de 
mensen belangrijke dingen over Zijn Koninkrijk te leren. 
Veel mensen vinden de voorbeelden, die de Heere Jezus gebruikt mooi, maar ze 
begrijpen de betekenis niet. 
In iedere gelijkenis zit een geheim. 
Over een geheim moet je goed nadenken. 
De Heere Jezus wil de mensen goed leren nadenken over Zijn woorden. 
De Heere Jezus wil nog meer. 
Hij wil dat de mensen denken over Zijn woorden en ook  doen wat Hij zegt. 
 

Hoorders 
 
Hoorders zijn mensen die naar de Heere Jezus luisteren. 
Soms spreekt de Heere Jezus met één persoon, soms met een klein groepje en 
soms met een grote groep mensen. 
 

Twee soorten mensen 
 
Er zijn twee soorten mensen ( hoorders ) die naar de Heere Jezus luisteren. 
Er zijn mensen die luisteren en doen wat de Heere Jezus zegt. 
Bij deze mensen worden de woorden van de Heere Jezus gezegend aan hun hart. 
Er zijn ook mensen die luisteren maar even en vergeten de woorden van de Heere 
Jezus. Deze mensen doen niet wat de Heere Jezus zegt. 

Bij hen worden de woorden van de Heere Jezus niet gezegend aan het hart. 
 

Luisteren en doen 
 
Mensen die luisteren naar de Heere Jezus en  doen wat Hij zegt, zijn gehoorzaam 
aan Zijn woorden. Deze mensen bewaren het woord van de Heere Jezus in hun hart. 
Ze hebben de Heere Jezus nodig voor hun hart. Het woord van de Heere Jezus 
wordt gezegend tot hun bekering. Tot hun zaligheid. Deze mensen worden opnieuw 
geboren. ( wedergeboren) Dat is het belangrijkste 
 



Luisteren en niet doen 
 
Mensen die luisteren naar de Heere Jezus en niet doen wat Hij zegt zijn niet 

gehoorzaam aan Zijn woorden. 
Deze mensen bewaren de woorden van de Heere Jezus niet in hun hart. 
Ze vergeten het belangrijkste. 
Deze mensen hebben de Heere Jezus niet nodig voor hun hart. 
 

Het belangrijkste 
 
Het belangrijkste is om te denken of het goed is tussen God en jou. 
Het belangrijkste is om de Heere Jezus te leren kennen met je hart. 
Het belangrijkste is om opnieuw geboren te worden. 
Dan leer je nieuwe dingen van het Koninkrijk van God, door het werk van de Heilige 
Geest. 
 

Denken 
 
Hier komt een persoonlijke boodschap voor jou!  
Waar moet jij aan denken ? 
Je moet goed denken over het stukje dat je gelezen hebt. 
Over twee soorten mensen. 
Over bekeerde en onbekeerde mensen. 
Waar hoor jij bij ? 
Ben jij al opnieuw geboren ? 
Is het goed tussen God en jouw hart ? 
Misschien zeg je nu : wat betekent opnieuw geboren , of wedergeboren ?  
( Opnieuw geboren of wedergeboren betekent hetzelfde ) 
Weet je nog wat je geleerd hebt uit de Dordtse Leerregels over de wedergeboorte ? 
De Dordtse Leerregels leren : de wedergeboorte is een nieuwe schepping, 
opwekking uit de doden, levendmaking. 
Je kunt ook zeggen : als je wedergeboren wordt, maakt God je van geestelijk dood, 
levend. 
Dat is nodig om een kind van Gods Koninkrijk te worden. 
Dat leer je niet allemaal op één dag. 
Dat leert de Heere door het werk van de Heilige Geest. Als de Heilige Geest in je hart 
begint, gaat Hij er nooit meer weg. Dan mag je blijven leren, zolang je leeft. 
 

Wat gebeurt er dan in je hart ? 
 
Als de Heere je van geestelijk dood, levend maakt, krijg je brouw berouw over je 
boos hart. 
Weet je wat je dan leert ? 
Dan leer je : droefheid over je zonden en ga je naar de Heere verlangen, Die het 
alleen goed kan maken tussen God en jouw hart. 
Dan kun je de Heere niet missen en ga je Hem zoeken in de Bijbel. 
De Heere maakt Zich bekend in Zijn Woord. 
Het betekent dat de Heere in de Bijbel leert Wie Hij is en wat Zijn werk is. 
Daarom moet je veel in de Bijbel lezen.  



 
Niet even snel lezen, maar bidden, lezen en zoeken in de Bijbel. 
In de Bijbel staat :”Je zult Mij zoeken en vinden, wanneer je naar Mij zult vragen met 
je ganse ( hele) hart.” Lees het maar in Jeremia 29:13. 
De Heere belooft het. En wat de Heere belooft, doet Hij. 
Vraag of de Heere jou echt naar Hem leert zoeken, door het werk van de Heilige 
Geest. Dan zul je Hem, op Gods tijd, ook vinden in Zijn Woord. 
Dan gebeurt er een wonder!  
Als er een wonder van Gods werk in je hart begint, maakt de Heere je in dit leven 
gelukkig en krijg je het eeuwige geluk als je sterft. 
Dat grote geluk krijgen al Gods kinderen. 
Gebeuren er dan nooit meer moeilijke dingen in het leven van Gods kinderen ? 
Ja, er gebeuren soms best wel moeilijke dingen, maar de genade van de Heere is zo 
groot, dat ze kracht krijgen om door moeilijke dingen heen te komen. En soms nog 
met blijdschap ook.  
Wat zijn Gods kinderen gelukkige mensen. Ze leren de Heere Jezus kennen, Die de 
Man van smarten genoemd wordt. Het betekent dat de Heere Jezus eerst Zelf 
geleden heeft, om Zijn kinderen in hun lijden kracht en sterkte te geven. Daarom is 
het zo nodig om de Heere Jezus te leren kennen in je leven. 
 
Dat het kennen van de Heere Jezus nodig is voor je zaligheid, leert de Heere Jezus 
ons door een gelijkenis te vertellen. 
 
De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. 
 
Eerst…vragen over het gelezen stukje!  
 

Vragen ! 
 
Wat gebruikt de Heere Jezus om de mensen belangrijke dingen over Zijn Koninkrijk 
te leren ? 
___________________________________________________________________ 
 
Wat begrijpen de mensen goed, het voorbeeld ( gelijkenis ) of de bedoeling van de 
gelijkenis ? 
__________________________________________________________________ 
 
De Heere Jezus wil dat de mensen____________________over Zijn woorden en 
______________wat Hij zegt. 
 
Wat zijn hoorders ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Er zijn twee soorten hoorders. 
Er zijn mensen die luisteren en__________________wat de Heere Jezus zegt. 
Er zijn ook mensen die luisteren en______________   ________________wat de 
Heere Jezus zegt. 
 
 



 
Wat gebeurt er bij mensen die naar de Heere Jezus luisteren en gehoorzaam zijn 
aan Zijn woorden ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat gebeurt er bij mensen die naar de Heere Jezus luisteren en niet gehoorzaam 
zijn aan Zijn woorden ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Je hebt in het stukje gelezen dat wedergeboorte nodig is in ons leven om zalig te 
worden. Om de Heere Jezus, de Zaligmaker te leren kennen. 
Wat is wedergeboorte ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat gebeurt er in je hart als God je van geestelijk dood levend maakt ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Je moet de Heere zoeken in de Bijbel. Hoe moet je dat doen ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Soms lees je snel in de Bijbel en denkt, het is goed, ik heb even in de Bijbel gelezen. 
Het is genoeg. Wil de Heere dat je zo Zijn Woord leest ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Hoe wil de Heere dat wij in de Bijbel lezen ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Als de Heere een nieuw hart geeft, wat gebeurt er dan in het nieuwe hart ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 



 
Wie moet je leren kennen om rust te vinden voor je hart ? Wat is Zijn Naam ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
Nu volgt de gelijkenis. 
 
De Heere Jezus vertelt : Het huis op de rots en op het zand. 
 
Er zijn twee mensen. 
Ze maken een plan. 
Ze zeggen : wij bouwen allebei een huis. 
Goed. 
Dus…straks staan er twee huizen. 
 
De bouwers beginnen. 
De huizenbouw ging vroeger anders dan nu. 
Vroeger werd er bijvoorbeeld met een schop ( grote schep, materiaal om te graven ) 
gewerkt.) Tegenwoordig worden er machines gebruikt. 
 
De ene bouwer graaft eerst een diepe kuil  
Hij graaft, tot hij met zijn schop op een rotssteen komt. 
De rotssteen noemt hij het fundament. 
Hij heeft een goed fundament nodig om met de bouw van zijn huis te beginnen. 
Hij weet dat je op een huis met een goed fundament kunt vertrouwen. 
Deze man is een wijze bouwer. 

 
De andere bouwer werkt anders. 
Hij zoekt niet eerst naar een fundament in de diepte. 
Nee hoor, niet zo moeilijk doen. 
Hij begint gelijk op het zand te bouwen. 
Hij is veel sneller klaar dan de eerste bouwer. 
 
Als de eerste bouwer nog in de diepte werkt, is de tweede al bijna klaar. 
Hij vindt het graven in de diepte niet nodig. 
Dus…hij zoekt niet eerst naar de rotssteen. 
Als het huis klaar is, staat er een huis zonder goed fundament. 
Dat is erg. 
Waarom ? 
Omdat je op een huis zonder fundament niet kunt vertrouwen. 
Deze man is een dwaze bouwer. 
 
Na een tijdje is de eerste bouwer ook klaar. 
Je ziet twee huizen staan. 
Ze lijken op elkaar aan de buitenkant. 
Toch is er een groot verschil. 
Het ene huis is op de rotssteen gebouwd en het andere huis is op het zand 
gebouwd. 
De ene bouwer is wijs en de andere bouwer is dwaas. 



 
Wat gebeurt er na een tijd ? 
Het begint te stormen, te regenen en er komt nog een overstroming ook. 
Je kunt het wel een ramp noemen. 
De winden waaien tegen de huizen. 
Het water spoelt met grote kracht tegen de muren. 
En dan ? 
Dan zie je het verschil. 
Het huis dat op de steenrots gebouwd is blijft staan. 
Het huis heeft een goed fundament. 
Het fundament dat op de rotssteen staat, is nog sterker dan de storm. 
Gelukkige, wijze bouwer, die naar een goed fundament gezocht en dat ook 
gevonden heeft. 
 
Wat gebeurt er met het huis dat zonder fundament gebouwd is ? 
Dat huis blijft niet staan. 
De muren scheuren en vallen omver. 
Het huis dat op het zand gebouwd is, is niet sterker dan de storm. 
Arme, dwaze bouwer, die zonder goed fundament gebouwd heeft. 
 
 

Vragen over de gelijkenis!  
 
Leg de gelijkenis die in de Bijbel staat naast de vragen. 
Je kunt de gelijkenis lezen in : Mattheüs 7:24-27  en in Lukas 6:47-49. 
Vergelijk de gelijkenissen met elkaar. 
 
Hoeveel mensen bouwen een huis, in de gelijkenis ? 
___________________________________________________________________ 
 
Is er verschil in de bouw van hun huis ? 
      ja O 
      nee O 
 
Hoe bouwt de ene man ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Hoe noem je deze man ? 
___________________________________________________________________ 
 
Hoe bouwt de andere man ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Hoe noem je deze man ?_______________________________________________ 
 



 
Als je naar de huizen kijkt die klaar zijn, zie je geen verschil. 
Ze lijken op elkaar. 
Toch is er verschil. 
Wat is het grote verschil ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Als de huizen klaar zijn, gaat het stormen. Het water slaat tegen de huizen aan. 
Wat gebeurt er met de huizen ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 
De betekenis van de gelijkenis. 
 

Twee bouwers 
In de gelijkenis van het huis op de rots en op het zand, gaat het over twee bouwers. 
De ene man bouwt zijn huis op de steenrots en de andere man bouwt zijn huis op het 
zand. 
De eerste man is wijs. 
De tweede man is dwaas. 
 

Twee voorbeelden 
Met deze twee voorbeelden wil de Heere Jezus ons leren dat er twee soorten 
mensen zijn. 
Er zijn mensen die, door het werk van de Heilige Geest, leren dat ze tegen God 
gezondigd hebben en niet kunnen rusten voor ze de Heere Jezus leren kennen, 
Die de Rotssteen genoemd wordt. 
Alleen de Heere Jezus, de Rotssteen, kan verlossen van de zonde en weer vrede 
met God geven. Zijn werk is zo sterk als een rots. 
Als je zo leeft leer je, door het werk van de Heilige geest, gehoorzaam zijn aan de 
woorden van de Heere Jezus en ga je doen wat Hij wil. 
Deze mensen worden wijze mensen genoemd. 

 
Er zijn ook mensen die niet aan God en hun zondig hart denken. 
Ze leven rustig verder. 
Ze denken al snel dat het goed is tussen God en hun hart. 
Deze mensen zeggen bijvoorbeeld : wij zijn zondige mensen, maar de Heere Jezus 
heeft voor onze zonden betaald, dus is het goed. 
Ze rusten eigenlijk op wat ze zelf over de zaligheid denken, maar dat niet door het 
werk van de Heilige Geest geleerd is.  
Ze zoeken geen rust in het werk van de Heere Jezus, de Steenrots.       



Als je buiten de Heere Jezus, de Steenrots, rust zoekt, ben je neteender als de 
mensen die alleen maar luisteren naar de woorden van de Heere Jezus en niet doen 
wat Hij wil. Deze mensen worden dwaze mensen genoemd. 

 
 

Een goed fundament 
De wijze bouwer zocht naar een goed fundament, om zijn huis daarop te bouwen. 
Een goed fundament is veilig, ook in de storm. 
 
Met dit voorbeeld wil de Heere Jezus leren dat je alleen maar gelukkig en veilig bent, 
als je de Heere Jezus, de Rotssteen, leert kennen en buiten Hem geen rust hebt 
voor je hart. 
 

Zoeken en vinden 
In deze gelijkenis leert de Heere Jezus over zoeken en vinden. 

De wijze bouwer zocht en vond. 
Dat deed de dwaze bouwer niet. 
De wijze bouwer werkt eerst in de diepte en rust niet voor hij de rotssteen gevonden 
heeft. De dwaze bouwer heeft geen rotssteen nodig. 
 
In dit voorbeeld zit onderwijs voor ons hart. 
Het gaat over zoeken en vinden. 
En over niet zoeken en niet vinden. 

Daar leert de Bijbel ons veel over. 
We zullen eens één tekst opzoeken over zoeken en vinden. 

Zoek Jesaja 55:6 op. 
Er staat :”Zoekt de HEERE, terwijl Hij te vinden is…” 
De Heere Jezus leert ons in de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer, dat wij 
Hem moeten zoeken. Net als de wijze bouwer. Hij zocht en vond het belangrijkste, 
het fundament. 
De Heere Jezus moet ook de Belangrijkste worden in ons leven. Hij is het 
Fundament van de zaligheid. 
Wie de Heere Jezus leert zoeken, door het werk van de Heilige Geest, en Hem mag 
vinden, krijgt alles wat nodig is voor zijn of haar zaligheid. 
Zoekt de Heere!  
Als je Hem nu niet zoekt is de dwaze bouwer jouw voorbeeld. 

 
Wat zijn zoekende mensen ? 
Zoekende mensen vinden geen rust voor hun hart buiten de Heere Jezus. 
Om de Heere Jezus te zoeken en gehoorzaam te zijn aan Hem, heb je het werk van 
de Heilige Geest nodig in je hart. 
Vraag om Zijn licht, in je donkere, zondige hart. 
 

En dan ? 
Als de Heere met Zijn Geest in je hart gaat werken, leer je dat je een zondig hart 
hebt. 
Een hart dat niet naar de Heere zoekt. Een dwaas hart. 
Als je dat leert, krijg je berouw over je zondige hart. 



Dan leer je vragen :”Heere, kan ik nog zalig worden ? Mijn hart is zo zondig. Ik heb 
straf verdiend om mijn zonden. Kan ik nog van mijn zonden verlost worden ? Kan ik 
nog gered worden ?” 
Zoekende mensen horen over de Heere Jezus vertellen, maar ze kennen Hem nog 
niet met hun hart. 
Die mensen blijven vragen of ze de Heere Jezus mogen leren kennen. 
Niemand anders kan hen gelukkig maken. 
Alleen de Heere Jezus, de Rotssteen.   
 
En als je de Heere Jezus mag leren kennen, door het geloof, heb je de Rotssteen 
gevonden. 
De Heere Jezus is de Rotssteen, de Redder, de Verlosser, de Zaligmaker voor al Zijn 
kinderen. 
 
Soms moeten Gods kinderen wel eens moeilijke dingen meemaken in hun leven. 
Maar…ze horen bij de Heere Jezus. Hij is hun Fundament. Hij is de Belangrijkste 
geworden in hun leven. 
Ze hebben niet voor niets gezocht. 
Als je de Heilige Geest xjex leert zoeken, zoek je nooit voor niets. 
De Heilige Geest leert de weg, die eerst door de diepte van onze zonde gaat, maar 
toch uitkomt bij de Heere Jezus. Zo leert de Heilige Geest het werk van de Heere. 
Zo mogen al Gods kinderen het leren. 
Leren al Gods kinderen altijd alles hetzelfde ? 
Niet alles met dezelfde woorden, maar wel dat ze van geestelijk dood levend 
gemaakt zijn door een nieuwe geboorte. 
Mensen die zoeken en blijven vragen of de Heere hen leert en blijft leren, worden 
wijze mensen genoemd in de Bijbel. 
 
In de gelijkenis leert de Heere Jezus ook over een dwaze bouwer. 
Het betekent dat er ook dwaze mensen zijn, die de Heere niet zoeken. 
Als je de Heere niet zoekt leef je iedere dag rustig verder, maar wel zonder 
Fundament, zonder de Rotssteen, zonder de Heere Jezus. 
Een leven buiten de Heere Jezus eindigt in de rampzaligheid. 
Het betekent : als je buiten de Heere Jezus leeft, als je Hem nooit gezocht hebt, moet 
je ook buiten Hem sterven. 
Van een leven zonder Fundament blijft niets over. 
Wil je een voorbeeld ? 
Denk dan nog een keer aan het huis dat op het zand gebouwd was. 
Toen de storm kwam, bleef er niets van het huis over, omdat het geen fundament 
had. 
Zo gaat het ook met een leven zonder Fundament, zonder Heere Jezus. 
Wat dwaas, om zo te leven. 
 

Goede raad! 
Wie geeft er goede raad ? Goed onderwijs ? 
De Heere Jezus. Ook vandaag en iedere dag. 
We kunnen het in de Bijbel lezen. 
De Heere Jezus leert dat we naar Zijn woorden moeten luisteren en doen wat Hij 
spreekt. 



Dat leert de Heere Jezus door de gelijkenis te vertellen over het huis op de rots en op 
het zand. 
Zo de Heere Jezus leert, kan niemand van de mensen het. 
Hij is de grote Leermeester. 
Vraag of de Heilige Geest je leert om Hem te zoeken in de Bijbel. 
 

Vragen over de betekenis van de gelijkenis 
 
Met het voorbeeld over de gelijkenis van het huis op de rots en op het zand, wil de 
Heere Jezus ons leren dat één ding het belangrijkste moet worden in ons leven. 
Wat is het belangrijkste ? 
 
  leuk werk   O 
  veel vrije dagen  O 
  een goed Fundament 
  voor je leven   O 
 
Wie wordt het Fundament genoemd ? 
___________________________________________________________________ 
 
Is er buiten de Heere Jezus geluk voor je hart te vinden ?______________________ 
 
Is het wijs, om eerst te vragen of je het licht van de Heilige Geest krijgt, voor je in de 
Bijbel gaat lezen en zoeken wat er nodig is voor een nieuw leven ? 
___________________________________________________________________ 
 
Is zoeken, bidden en bijbellezen belangrijk om je zondige hart en de Heere Jezus te 
leren kennen ?_______________________________________________________ 
 
Uit welk voorbeeld kun je dat leren, van de wijze of de dwaze bouwer ? 
___________________________________________________________________ 
 
Wat leert de Heilige Geest eerst als Hij Zijn werk in je hart begint ? 
Leer je eerst hoe zondig je hart is, of leer je gelijk de Heere Jezus kennen ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Als je rust op wat je zelf over het zalig worden denkt, op wie lijk je dan, op de wijze of 
op de dwaze bouwer ? 
___________________________________________________________________ 
 
Wat kan alleen het goede Fundament zijn voor je zaligheid ? 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



Wat zijn zoekende mensen ? 
( Lees het nog eens in je werkboek en schrijf het antwoord op met je eigen woorden. 
Misschien heb je zelf wel vragen hierover. Schrijf je eigen vragen dan ook maar op ) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wanneer noemt de Heere Jezus ons dwaas ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Het huis van de wijze bouwer bleef staan in de storm. 
Het betekent dat Gods kinderen, die de Rotssteen, de Heere Jezus gevonden 
hebben, veilig zijn. 
De duivel probeert het Gods kinderen soms moeilijk te maken. Dat noem je : strijd in 
het hart. 
Maar Gods kinderen vluchten, in het gebed, tot de Heere Jezus, Die nu in de hemel 
is, maar Zijn kinderen altijd ziet en hoort. 
De Heere Jezus leert om op Hem te vertrouwen en in Hem te geloven, ook in de 
strijd. 
De Heere Jezus zal ervoor zorgen dat Zijn kinderen, door de strijd heen, in de hemel 
komen. 
Wat is het erg, als je de Heere Jezus niet kent. 
Wat is het rijk, als je de Heere Jezus leert kennen en steeds meer en meer van Hem 
mag leren. 
Wat is een goede raad  voor vandaag en iedere dag ? 
 
“Zoekt de HEERE, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Opdracht! 
 
Lees voor jezelf : De Dordtse Leerregels. ( achter de psalmen ) 
 
Lees : Hoofdstuk 1 artikel 1,2,3,4,5. 
Zoek de teksten op die er bij staan. 
Maak, na het lezen van elk artikel, zelf een vraag of een opmerking. 
We bespreken alles op de les. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 


