Deze uitspraken
kun je lezen in
Mattheüs 7

Les 20: Uitspraken
“Begin te doen met wat God wil,
dan komt de rest vanzelf”

“Maak je geen
zorgen, dat heeft
nog nooit iemand
geholpen. Leef bij
de dag: Morgen is
morgen”

van Jezus…

“Spreek geen
oordeel uit over
andere mensen:
Zoals je een ander
behandelt zul je
zelf ook behandeld
“Aan de vruchten herken je de boom:
worden!”
aan wat iemand
doet of niet doet, kun
je zien hoe hij of zij is.”

“Jullie weten dat je niet mag
doden maar ik zeg: maak zelfs
geen ruzie. Denk je dat iemand
iets tegen je heeft, ga dan naar
diegene toe en probeer het goed
te maken.”

“Wees ook vriendelijk
voor mensen die je niet
graag mag. Alleen
vriendelijk zijn voor je
vrienden is niet bijzonder:
dat doen zelfs de
schurken.”
“Veroordeel
een ander
niet, maar let
eerst op wat
je zelf doet.”

“Vergeld
geen kwaad
met kwaad”

“Denk niet dat
het belangrijk is
om rijk te zijn,
want de
belangrijke dingen
in je leven kun je
niet kopen!”

Na deze uitspraken vertelde Jezus dit verhaal, een gelijkenis:
“Wie naar Mij luistert en doet wat ik zeg, is verstandig. Hij lijkt op een man die zijn huis op
de rots bouwt. Het kan regenen, er kan een overstroming komen en het kan stormen. Maar
het huis blijft staan, want het heeft een goede fundering. Maar wie hoort wat Ik zeg en
zich er niets van aantrekt, is dom. Hij lijkt op een man die zijn huis op zand bouwt. Als dat
huis te lijden krijgt van regen, overstroming en storm, stort het met donderend lawaai in.”
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neerslag
loven
hok voor kippen
hier
klinker
voegwoord
griezelig
niet één
voorspoed van God

Een wijs man
bouwde zijn huis op
de rots (3x)
En de regen
stroomde neer.
En de regen
stroomde neer en
de vloed kwam op
(3x)
Maar het huis op de
rots stond vast!
Een dwaas man
bouwde zijn huis op
het zand (3x)
En de regen
stroomde neer.
En de regen
stroomde neer en
de vloed kwam op
(3x)
En het huis stortte
in met een plof.

In Guatemala-stad is plotseling
een enorm gat in de grond
ontstaan, van wel 100 meter
diep. Midden in een arme
woonwijk. Het was er van het
ene op het andere moment en
slokte huizen, auto's en
waarschijnlijk ook een paar
mensen op. Vermoedelijk is de
oorzaak een combinatie
van zware regenval en een
lekkend riool.
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