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The eDisciple
A new weekly teaching email.

Gain new insight into the
stories and teachings of the Master every week.

Have you built your spiritual life on sand? It’s
one thing to know about Yeshua and believe in
him; it’s another thing to heed his words and
obey them.

The House on the Sand

Yeshua told His disciples, “Everyone who comes to
Me and hears My words and acts on them, I will
show you whom he is like: he is like a man building
a house, who dug deep and laid a foundation on the
rock” (Luke 6:47-48). He compared the disciple who
heard His words but did not do them to a foolish
man who built his house on sand.
Have we disregarded the words of the Master,
particularly these hard words of the Sermon on
the Mount? Have we placed our concerns with
doctrinal suppositions and having the right set of
beliefs rather than in the radical obedience and
discipleship to which the Master calls us? In so
doing, we imperil ourselves like the foolish man
who built his house on the sand. The Master
asked us, “Why do you call Me, ‘Lord, Lord,’ and
do not do what I say?” (Luke 6:46).
The message of Yeshua was not one of refined
theology or hair-splitting over doctrine. He invited
his disciples to enter the kingdom through a
genuine call to repentance characterized by good
works, obedience to Torah, and the training of
discipleship. He called His disciples to practice a
standard of righteousness that surpassed that of
the scribes and Pharisees, a standard without
which one cannot enter the kingdom. The whole
of the Sermon on the Mount functions as a
fleshing out of the central message of the Gospel,
“Repent, for the kingdom of heaven is here.”
A parable similar to the wise and foolish builders
appears among the sayings of the sages:

Rabbi Elazar ben Azariah used to say: He
whose learning is greater than his good
deeds, to what can he be compared? He is
like a tree with many branches but few
roots. The wind blows and uproots the tree
and uproots it… But he whose good deeds
are greater than his learning, to what can
he be compared? He is compared to a tree

De eDiscipel
Een nieuwe wekelijkse onderwijs e-mail.

Verwerf elke week nieuw inzicht in de
verhalen en leringen van de Meester.

Heb je je geestelijk leven op zand gebouwd? Het is één
ding om kennis over Yeshua te hebben en in hem te
geloven; het is wat anders om aandacht te schenken
aan zijn woorden en ze te gehoorzamen.

Het huis op het zand

Yeshua zei tegen zijn discipelen: "Iedereen die tot Mij
komt en Mijn woorden hoort en er naar handelt; Ik zal
u laten zien op wie hij gelijkt. Hij is als een man die een
huis bouwt, die diep graaft en een fundering op de rots
legt" (Lukas 6:47-48). Hij vergeleek de discipel die Zijn
woorden heeft gehoord, maar ze niet heeft gedaan met
een dwaze man die zijn huis op zand bouwde.
Hebben we de woorden van de Meester, met name
deze harde woorden van de Bergrede, veronacht-
zaamd? Hebben we ons druk gemaakt over leerstellige
veronderstellingen en het hebben van het juiste pakket
overtuigingen, i.p.v. radicale gehoorzaamheid en
discipelschap waartoe de Meester ons oproept?
Daarmee brengen we onszelf in gevaar als de dwaze
man die zijn huis op het zand heeft gebouwd. De
Meester vroeg ons: "Waarom noemt u Mij, Heer, Heer!'
En doet niet wat ik zeg?" (Lukas 6:46).
Het bericht van Yeshua was niet een geraffineerde
theologie of haarkloverij over de leer. Hij nodigde zijn
discipelen uit om het koninkrijk binnen te gaan door
een oprechte oproep tot bekering die gekenmerkt
wordt door goede werken, gehoorzaamheid aan Torah
en discipelschap beoefen. Hij riep zijn discipelen op om
een standaard van gerechtigheid te beoefenen die deze
van de schriftgeleerden en farizeeën overtrof, een
standaard zonder welke men het koninkrijk niet kan
binnengaan. De hele Bergrede is iets dat er bij het
kernbericht van het evangelie uitspringt: "Bekeer je,
want het Koninkrijk der hemelen is hier."
Een vergelijkbare gelijkenis als die van de wijze en
dwaze bouwers bestaat in de woorden van de wijzen:

Rabbi Elazar ben Azariah zei eens: Hij wiens leer
groter is dan zijn goede daden, waarmee kan
hij worden vergeleken? Hij is als een boom met
veel takken maar weinig wortels. De wind
blaast en ontwortelt de boom en ontwortelt
hem ... Maar wiens goede daden groter zijn
dan zijn leer, waarmee kan hij worden
vergeleken? Hij wordt vergeleken met een



with only a few branches but with many
roots. Even if all the wind in the world was
blowing against it, it could not be
uprooted. (m.Avot 3:22)
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with only a few branches but with many
roots. Even if all the wind in the world was
blowing against it, it could not be

boom met maar enkele
wortels. Zelfs als alle wind in de wereld daar
tegen blaast, zou hij nog
worden. (m.Avot 3:22)

enkele takken maar met veel
wortels. Zelfs als alle wind in de wereld daar

zou hij nog niet ontworteld
.Avot 3:22)


