
 

zondag 25 augustus 2019 in het Kruispunt 

 

Protestantse Gemeente Heeze c.a. 

en 

Protestantse Gemeente Geldrop-Mierlo 

 

 

 

lezing oude testament (lector) Jesaja 30, 15-21 

15 Dit zei God, de HEER, 

de Heilige van Israël: 

‘In rust en inkeer ligt jullie redding, 

in geduld en vertrouwen ligt jullie kracht.’ 

Maar jullie wilden niet. 

16 Jullie zeiden: ‘Nee! 

Te paard vluchten we weg!’ - 

Vluchten zúl je! 

‘Wij gaan er razendsnel vandoor!’ - 

Razendsnel word je ingehaald. 

17 Duizend zullen er vluchten voor het dreigen van één, 

voor het dreigen van vijf vluchten jullie allen. 

Al wat er van jullie rest 

is als een paal op een bergtop, 

als een vaandel op een heuvel. 

 

18 En toch wacht de HEER op het ogenblik 



dat hij jullie genadig kan zijn; 

toch zal hij zich oprichten 

om zich over jullie te ontfermen. 

Want de HEER is een God van recht. 

Gelukkig de mens die op hem wacht. 

 

19 Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, je hoeft geen tranen meer te storten. 

Want hij zal zich over je ontfermen als je weeklaagt, hij zal antwoorden zodra hij je 

hoort. 20 De Heer zal jullie brood geven in de benauwenis en water in de nood. Hij 

die jullie onderricht gaf, zal zich niet langer verbergen. Met eigen ogen zul je je 

leermeester zien, 21 met eigen oren zul je een stem achter je horen zeggen: ‘Dit is 

de weg die je moet volgen. Hier moet je rechts. Ga daar naar links.’ 

 

lied Liedboek 119 a   Uw woord omvat mijn leven... 

 

lezing nieuwe testament (lector) Lucas 13, 22-30 

22 Op weg naar Jeruzalem trok hij verder langs steden en dorpen, terwijl hij 

onderricht gaf. 23 Iemand vroeg hem: ‘Heer, zijn er maar weinigen die worden 

gered?’ Hij antwoordde: 24 ‘Doe alle moeite om door de smalle deur naar binnen te 

gaan, want velen, zeg ik jullie, zullen proberen naar binnen te gaan maar er niet in 

slagen. 25 Als de heer des huizes eenmaal is opgestaan en de deur heeft gesloten, 

en jullie staan buiten op de deur te kloppen en roepen: “Heer, doe open voor ons!”, 

dan zal hij antwoorden: “Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan?” 26 Jullie 

zullen zeggen: “We hebben in uw bijzijn gegeten en gedronken en u hebt in onze 

straten onderricht gegeven.” 27 Maar hij zal tegen jullie zeggen: “Ik ken jullie niet, 

waar komen jullie vandaan? Weg met jullie, rechtsverkrachters!” 28 Dan zullen jullie 

jammeren en knarsetanden wanneer je Abraham, Isaak en Jakob en al de profeten in 

het koninkrijk van God ziet, maar zelf buitengesloten wordt. 29 Uit het oosten en 

het westen en uit het noorden en het zuiden zullen ze komen, en ze zullen aan tafel 

genodigd worden in het koninkrijk van God. 30 En bedenk wel: er zijn laatsten die 

de eersten zullen zijn, en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn.’  

 

lied  Liedboek 969   In Christus is noch west noch oost... 



 

 

uitleg en overweging 

 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

---zomermail--- 

 

Na de vakantie moet ik altijd  

heel wat moed verzamelen om  

mijn e-mail weer in te kijken.  

Ik weet dat ik dan altijd een beetje overspoeld word  

door wat er allemaal tijdens mijn vakantie  

binnen is gekomen.  

Deze keer heb ik bijna een week nodig gehad  

voordat ik het aandurfde.  

Het eerste is daarna: weggooien waar ik niets mee hoef te doen.  

Toen ik enthousiast aan het weggooien was,  

had ik bijna ook een mail  

van het Nederlands Bijbelgenootschap weggegooid,  

waar mijn oog nog net op tijd bij bleef hangen.  

"Word een bijbelse topsporter!" was de titel.  

 

Het bleek te gaan over een Bijbelleesplan voor in de zomer.  

Zeventien dagen lang krijg je dan Bijbelteksten  

over sport, discipline, winnen en verliezen.  

"Laat je door de Bijbel aanmoedigen om door te zetten  

op weg naar de beste prestaties"  

zo was de aanmoediging.  

 

Gelukkig las ik dat nu pas, want het was in een tijd  

waar ik vooral aan ontspanning denk  

en niet aan topprestaties.  

 



Maar los van deze mail: is christelijk geloof topsport?  

Moeten we ons best doen?  

Moeten we zorgen dat we punten halen?  

 

Die je dan moet kunnen aantonen  

op het eind van je leven?  

Aan de hemelpoort? 

 

 

---best doen--- 

 

Dat we ons best moeten doen, zegt Jezus. 

"Doe alle moeite" is het antwoord van Jezus,  

op een naar het lijkt terloopse vraag,  

en hij heeft het over de smalle deur  

waar je doorheen moet,  

en dat het te laat kan zijn en de deur dicht is  

en je buitengesloten zal zijn.  

 

Dat klinkt allemaal naar doorzetten,  

naar discipline die je moet opbrengen.  

Je ontzettende best doen, veel moeite doen.  

 

Jezus is aan het woord.  

Hij neemt de algemene vraag van de voorbijganger 

 die verder naamloos blijft, 

 tot aanleiding om aan te sporen  

je best te doen.  

 

In zijn woorden ligt ernst.  

En in zijn woorden ligt hartstocht.  

 

Zorg dat je leven goed komt.  



Het kan mis gaan! 

 

 

 

---wakkerliggen?--- 

 

Ik wil met u naar die vraag en naar dat antwoord kijken.  

 

Maar misschien moeten we eerst even stilstaan  

en ons afvragen of wij die vraag  

ook hadden kunnen stellen.  

Interesseert het ons of er velen of weinigen behouden blijven? 

 

 

Als wij het hebben over het aankomen bij de hemelpoort  

dan is het meestal in de vorm van een grap,  

met Petrus in de hoofdrol,  

die de toegang regelt,  

en met hemel en hel als  

verrassende mogelijkheden - talloze variaties zijn er.  

 

De tijd dat we ons echt zorgen maken om het eeuwig behoud  

is toch wel een beetje voorbij?  Of niet? 

God is toch liefdevol, genadig, barmhartig?  

 

En de beelden van tevergeefs op de deur kloppen,  

niet binnengelaten worden,  

of anderen voor zien gaan en  

zelf niet herkend worden  

- het zijn allemaal beelden met een hoog nachtmerrie-gehalte.  

 

Of hebben we die vraag een beetje tot zwijgen gebracht?  

Troosten we ons met het idee  

dat het allemaal beelden zijn en  



laten dan ook maar de vraag liggen  

of ons leven goed terecht komt? 

 

‘Heer, zijn er maar weinigen die worden gered?’  

De vraag aan Jezus lijkt terloops gesteld.  

Niet van iemand die zich echt zorgen maakt  

of die wakker ligt over de vraag  

of zijn/haar leven wel goed komt,  

hetzij met hetzij zonder nachtmerries...  

 

Helaas, vind ik, vraagt Jezus ook niet door:  

waarom stel je die vraag?  

Waarom denk je dat je wel/niet zelf een kans maakt? 

 

De vraag is terloops gesteld,  

- maar het antwoord van Jezus is ernstig.  

 

 

 

---vraag en antwoord--- 

 

‘Heer, zijn er maar weinigen die worden gered?’  

was de vraag.  

En het antwoord van Jezus is dus: "Doe alle moeite".  

 

Jezus antwoordt dus niet op de vraag "hoe het zit" !  

Dat is altijd zijn stijl.  

Hij doet niet aan algemene beschouwingen  

vanaf een veilige afstand.  

Hij antwoordt nooit op vragen van mensen  

die alleen maar toeschouwer willen zijn. 

Hij antwoordt altijd persoonlijk.  

 



Je hoeft niet te weten of het er veel of weinig zullen zijn,  

het enige wat je moet weten is:  

werk er aan en doe je best.  

 

Laten we het niet over lotgevallen hebben,  

zegt Jezus eigenlijk, 

maar over jouw lot.  

 

Zo is het de stijl van Jezus.  

Je blijft zelf niet ongemoeid. 

 

Om Jezus recht te doen 

zouden we dus ook persoonlijk moeten zijn. 

Het gaat om de weg van ons leven,  

of het goed komt met ons leven,  

 

het gaat niet om  

meningen en inschattingen  

hoe de dingen zullen uitpakken.  

Of over de vraag of de beelden 

uit de nachtmerries nog wel geschikt zijn 

voor hedendaagse mensen. 

 

Als het om je leven gaat  

kun je niet in algemeenheden blijven steken.  

 

Het antwoord van Jezus is ernstig. 

 

Dat komt waarschijnlijk ook  

omdat Jezus hier op weg is naar Jeruzalem. 

Het gaat ook om het leven van Jezus.  

En het wordt steeds meer duidelijk  

dat hem daar niets goeds te wachten staat. 

 



Hier ligt dus een algemene terloopse vraag  

aan Jezus die op weg is  

naar zijn eigen hemelpoort. 

Of zijn eigen leven goed terechtkomt.  

Of hij binnen wordt gelaten. 

Of zijn leven is geweest waar het voor bedoeld was. 

 

Volkomen begrijpelijk dat hij  

geen energie aan nietszeggende  

algemene inschattingen gaat besteden.  

 

Waar ben ik met mijn leven,  

waar wil ik heen,  

wat gaat er van komen?  

 

Dat zijn de vragen waar Jezus voor staat en  

waar hij het over hebben wil  

in de ontmoetingen met mensen.  

 

Zoals Jezus op weg is naar zijn,  

zeg maar, hemelpoort, 

zo, zegt hij, zijn wij allemaal op weg daarheen. 

 

Ook degene die achteloos vragen stelt  

en alleen maar nieuwsgierig is. 

Ook degene die grappen maakt over de hemelpoort. 

 

Je moet zelf met je leven door die poort.  

En blijkbaar kun je het gewoon verkeerd aanpakken. 

 

Je hebt niets aan algemene inschattingen,  

aan de mainstream,  

aan de publieke opinie. 

 



 

 

---ontwijken--- 

 

Met algemene vragen over belangrijke dingen 

kun je de ernst van de zaak ontwijken. 

 

Soms hebben we die neiging misschien wel. 

 

Jezus wil dat je iets van jezelf laat zien. 

zeg waar je staat, zeg hoe je leven wil! 

vertrouw! waag! doe iets 

stel de liefde van God op de proef 

maar ga geen vragen stellen uit de luie stoel. 

 

Onze keus is niet vrijblijvend! 

Het maakt uit wat je doet met je leven. 

 

Er is een levensweg die toekomst heeft 

- je kunt daar voor kiezen - 

er is ook een levensweg die géén toekomst heeft 

- en voor deze heb je snel gekozen -  

die brede weg is heel makkelijk te vinden... 

 

 

 

---andersom--- 

 

Het antwoord van Jezus is eigenlijk dubbel. 

 



Op de vraag: zijn het er weinigen?  

antwoordt hij met:  

Doe zelf alle moeite  

- lang niet allen zullen slagen,  

minder dan je denkt! 

 

Maar als de afgewezenen  

de Heer in herinnering willen roepen 

dat ze er toch echt bijhoren:  

U moet ons toch kennen,  

we hebben samen gegeten en gedronken  

en onderwezen -  

als de verdienstelijkheden worden opgeteld 

- dan zegt Jezus precies het tegenovergestelde: 

 

Méér dan je denkt komen er binnen, 

dan lijkt er helemaal geen deur meer te zijn 

van alle windrichtingen zullen ze aanliggen  

met Abraham 

(In Christus is noch oost noch west...) 

- denk niet dat je iets bijzonders bent, 

denk niet dat je verdiensten hebt, 

- ze hebben allemaal heel veel punten. 

 

... 

 

Dat het voor een rijke moeilijk is  

om het Rijk van God binnen te gaan 

zei Jezus eerder, 

en dat lijkt ook te gelden voor geestelijk rijken 

mensen die heel wat punten gescoord hebben... 

misschien wel de Bijbelse topsporters van het Bijbelgenootschap? 

 

Ook geestelijke rijkdom wordt tot last op je levensweg. 

 



 

 

---dagelijks--- 

 

Ik lees het zo: 

Maak je niet te klein voor God  

- als naamloos deel in de grijze massa. 

 

En maak je niet te groot voor God  

- met je prestaties, succes en trots. 

 

God wacht op ons zoals we zijn,  

niet zoals we willen zijn. 

 

Verstop niet je angst, je fouten, je schuld  

door onder te gaan in de massa. 

En wees niet trots op je prestaties en punten,  

want die kunnen niet mee  

door de smalle poort, 

ze zijn ballast. 

 

Maar wees eerlijk en oprecht. 

 

Er is nog niets beslist. 

Alles staat nog open. 

Alles staat dus ook nog op het spel. 

 

Maar elke nieuwe dag is een dag om te kiezen 

om als mens van God te leven, 

alsof je die keus nog nooit eerder hebt gemaakt. 

 

Amen. 



© Jan-Hendrik Kip 

 

 

 

stilte 

 

lied Liedboek 316   Het woord dat u ten leven riep... 

 


