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Soms, vaak is het met Bijbelteksten zoeken, wachten om het waaien van de Geest van God er in te 

horen. Bijbelteksten zijn als orgelpijpen, zonder de wind van de Geest geen muziek. Zo kunnen we 

uit de Lucas-tekst die we vandaag horen, de indruk krijgen dat God is als die heer des huizes, die 

onverbiddelijk de deur sluit en al die wanhopige mensen maar bonken op een gesloten deur en dan 

die woorden: 'Ik ken u niet, ga weg van Mij alle gij werkers der ongerechtigheid. Daar zal het 

geween zijn en het tandengeknars..' En ook dat stukje uit Jesaja is vol dreiging, als jullie zo 

doorgaan, zegt de profeet, zal wat er van jullie nog zal overblijven worden als 'een paal op een 

bergtop, een vaandel op een heuvel'.  Paal en vaandel zijn er voor bedoeld dat het volk zich daar 

verzamelt tegen de vijand, maar ze zullen vluchten, alleen die paal en dat vaandel staan er nog, 

eenzaam en verlaten. 

 

Het volk is van deze onheilsprofetieën niet gediend. Ze zeggen tegen de zieners: Voor ons geen 

visioenen meer en tegen de schouwers: Schouw niet de waarheid. 'Spreek leugens tegen ons en 

valse profetieën', Dat is natuurlijk profetisch sarcasme, zo zal het volk dat niet gezegd hebben. Je 

kunt trouwens ook wat anders vertalen, de Groot Nieuws Vertaling heeft hier treffend: 'Val ons niet 

lastig met de waarheid, vertel liever wat we graag horen, beloof ons gouden bergen'. 

Gemeente, de realiteit die beide Schriftgedeeltes aan de orde stellen, is die van de nauwe poort en 

de smalle weg. Want 'wijd is de poort en breed de weg die naar het verderf leidt en nauw de poort 

en smal de weg die naar het leven leidt', zo staat het bij Mattheus, maar Lukas zegt met andere 

woorden hetzelfde.  

 

Die woorden werden voor mij pas muziek toen ik begreep, dat ze niet willen, niet kunnen zeggen 

dat de Here God zo bekrompen is dat Hij voor zijn feestzaal maar een nauw toegangsdeurtje heeft 

laten maken en dan ook nog daar naar toe een moeilijk te vinden, smalle weg. Alsof Hij niet in 

Jezus Christus de deuren wijd openzet: 'Komt állen tot Mij, die vermoeid en belast zijt en Ik zal u 

rust geven'. Alsof Zijn hart niet zou uitgaan naar alle mensen. En dat vinden we óók in de lezingen 

van vanmorgen. Jesaja zegt aan het eind van ons stukje: 'Daarom verlangt de Heer er naar U 

genadig te zijn'. Hij wil niets liever dan zich ontfermen, vergeven, aannemen, Hij is de liefdevolle 

Vader uit de gelijkenis van de verloren Zoon, die elke dag uitkijkt of zijn weggedwaald kind terug 

zal komen en die een feest organiseert áls hij terugkeert. Maar die verloren zoon moest eerst wel erg 

ver heen raken voor hij terug ging. Voor hem was de weg naar huis smal, hij moest door het nauwe 

poortje van anders gaan zien, denken en doen.  

 

                                        *  

 

Dus niet voor God maar voor ons geldt dat nauwe en dat smalle. Dat komt omdat er in ons mensen 

zoveel verzet is en onwil tegen die God en Zijn pogingen bij ons en in de wereld voet aan wal te 

krijgen. Hij wil ons genadig zijn, biedt ons Zijn verbond aan, wijst ons de weg naar waarachtig 

leven en samenleven, maar wij willen niet. Dat horen we vanmorgen Jesaja letterlijk zo zeggen: 

'Maar jullie willen niet'. En wat willen ze dan niet? Het waren roerige tijden toen, maar dat kan je 

misschien wel van alle tijden zeggen. En waar zoek je dan houvast? Israël werd bedreigd door de 

grootmacht Assur en het zoekt overal steun, bij steeds weer andere bondgenoten, al naar gelang de 

politieke kaarten lagen op dat moment. Jesaja is daar erg kritisch over. Hoofdstuk 30 waaruit wij 

lazen, begint met: 'Wee de opstandige kinderen, luidt het Woord van de Heer, die een plan maken 

dat niet van Mij komt, een verbond smeden maar niet in mijn Geest.' Jesaja verwijt het volk en 

vooral zijn leiders dat ze op de verkeerde dingen vertrouwen.  Op onderdrukking en slinksheid, 

politieke intriges en niet op de HEER hun God.  



 

Hij ziet dat verkeerd aflopen, daarvoor is hij profeet, ziener. De kromme wegen waar het volk en 

zijn leiders voor kiezen, leiden naar niets. Waar zij op vertrouwen zal als aardewerk stukgebroken 

worden, verbrijzeld als een pottenbakkerskruik, waar zelfs geen scherf van overblijft 'om vuur uit 

de haard te halen of water uit de put te scheppen'. Die ongerechtigheid van jullie, zegt Jesaja hier, is 

als een bres in een hoge muur, die steeds breder en groter wordt, waardoor die muur opeens zomaar 

omvalt. Je hoort de dichter, die Jesaja was, maar dat neemt de hardheid van de profetie niet weg. 

 

Ik moest denken aan de ongerechtigheid van onze tijd. Want dat niet willen gaan op de weg van de 

HEER, maar zelf wat verzinnen, is van alle tijden. In het groot en in het klein. Want als we mensen 

die gevlucht zijn voor oorlogsgeweld of uit een uitzichtloos bestaan, niet willen opvangen, niet 

willen verder helpen, niet willen redden zelfs uit het water van de Middellandse zee, dan is dat niet 

de weg van de HEER. En dat de economie ten koste van alles moet groeien ook niet. Misschien 

hebt u het ook gelezen dat de mensheid halverwege dit jaar eigenlijk alles wat de aarde kan 

opbrengen, al had opgebruikt. Ik geloof dat onze levensstijl, vooral die hier in het rijke westen, 

twee, drie aarde's nodig heeft.. Laat staan als de rest van de wereld die luxe, helemaal terecht, ook 

wil! De hele natuur zucht onder het schrikbewind van de mens, die maar één ding lijkt te willen, 

nog meer geld verdienen, om nog meer uit te geven. Wordt het geen tijd om de onheilsprofetieën uit 

de Bijbel te actualiseren? Zouden we niet het woord 'zonde' weer moeten afstoffen? 

 

'Wijd is de poort en breed de weg die naar het verderf leidt'. De brede weg, vandaag is dat de 

vanzelfsprekendheid waarmee de aarde, dieren en planten worden geëxploiteerd voor eigen gewin, 

het totaal ontbreken van respect, ontzag voor al wat God geschapen heeft.. Gemeente, de Bijbel is 

heel duidelijk over de wortel van alle kwaad: hebzucht, geldzucht. Maar Jesaja zegt er vanmorgen 

iets bij. Dat het is als een gat in een hoge muur, dat steeds groter wordt tot de hele muur omvalt.. Is 

dat niet erg actueel als we denken aan de klimaat-crisis? Want wat gaat er gebeuren als we zo 

doorgaan? Waar zadelen we ons nageslacht mee op? Zal die muur, het leven op deze aarde met 

zovelen, in hun tijd omvallen? Is er wel een weg terug? Het is een nauw poortje en een smalle weg, 

zegt Jezus en Jesaja zegt: Zo zegt de Heer God, de Heilige van Israel: 'In omkeer en rust ligt uw 

behoud, in stilheid en vertrouwen uw sterkte'.  

 

    * 

 

Dat is verrassend, stilheid en vertrouwen, want moeten wij met al die problemen, en ze zijn er ook 

in het klein en zeker niet klein voor wie het treft, ziekte, verlies, eenzaamheid, moeten we dan niet 

juist extra  actief worden? 'Stilheid en vertrouwen', een beroemd woord van Jesaja. Maar ook vaak 

misverstaan, alsof geloven vooral niets doen is, met de handen in de schoot afwachten. Nee, geloof 

is bedoeld om in het leven niet zonder God te zijn, in de politiek niet, in je eigen leven niet, in alle 

opgaven waar wij voor staan niet. Van zulk geloof zijn mooie voorbeelden te noemen: David die 

met een paar steentjes en een slinger op Goliath afging, in deze tijd ineens weer een actueel verhaal, 

in Hong Kong, waar onder de protestliederen ook christelijke gezangen klonken! 'Met mijn God 

spring ik over een muur', zegt dezelfde David in de 18e psalm (30). 

 

Zeker, maar Jesaja typeert datzelfde geloof hier met vier woorden: omkeer, rust, stilheid en 

vertrouwen. En dan is het eerste woord toch: Omkeer, bekering. Dat je concreet gaat doen wat God 

door Zijn profeten aanbeveelt. Dus in onze tijd ophouden met het vergiftigen van de schepping, 

stoppen met de vervuiling van aarde en lucht, zoals je ook in je eigen kleine leven soms heel 

concreet moet stoppen met wat niet conform Gods wil is. En, zegt Jesaja, zo zal je Rust vinden. 

Want die omkeer is tegelijk een toewending tot de HEER, bij Wie je al je zorgen kwijt kunt. En dan 

weet je en geloof je: Hij is er ook nog en Hij zal wegen vinden. Ik ga niet alleen door het leven, er is 

een grote Metgezel vlak naast me.  

De politieke leiders in de tijd van Jesaja keken alle kanten uit om hulp te zoeken, maar niet één keer 



naar Boven.. Zo zijn wij van nature, mensen die het allemaal zelf willen doen. Daarom is het zo'n 

nauw poortje en zo'n smalle weg naar werkelijk in vertrouwen te leven.  

 
Gemeente, de kunst van christen zijn, kerk zijn is om te leren als een David te doen wat je hand 

vindt om te doen, niet te wijken voor de Goliats en tegelijk stilheid en vertrouwen leren, om niet 

zelf op Gods plaats te gaan zitten. Hij overziet alles, wij niet, Hij gaat verder waar wij ten einde 

raad zijn. Geloof is ook verduren, wachten, uitzien hoe Hij God dit nu zal oplossen. Hem wat 

ruimte geven, armslag, voor des Heren sterke rechterarm, zoals de psalmen zingen. En hoe nodig 

hebben we dat als kerk om onze zorgen over de achteruitgang te delen met de Allerhoogste. Van een 

paus is overgeleverd dat hij s-avonds lag te tobben over de grote problemen van de kerk en op een 

gegeven moment zei: Heer het is Uw kerk, ik ga slapen.. En ook de klimaat-crisis en zoveel waar je 

niet uitkomt. Als we die in Zijn handen geven, krijgen wij de handen vrij om trouw te zijn in het 

kleine, waar wij wel over gaan. 

 

    * 

 

Strijd om in te gaan, zegt Jezus vanmorgen, doe je best om te leven met God en Zijn aanwijzingen 

serieus te nemen. Dat niet doen, is in onze wereld wel een heel brede weg geworden, maar de 

smalle weg van het Godsvertrouwen is er nog steeds. Ga er maar op en ervaar zegen en Rust. Een 

wonderlijke Rust te midden van zoveel dingen die ons te machtig zijn. Wat een zegen om te weten 

van het Adres in de hemel,  om al je zorgen mee te delen. Hij laat niet varen het werk dat Zijn Hand 

begon. En als mensen dat toch niet doen, blijf je dan voor eeuwig buiten staan, voor een gesloten 

deur? Gemeente, God is geen God die voor eeuwig deuren sluit, maar wacht op elke ritseling van 

omkeer. Maar er zijn eersten en laatsten. De verloren zoon uit de gelijkenis kwam er wel erg laat 

achter waar Zijn geluk werkelijk lag. Maar toen hij de smalle weg en de nauwe poort vond, trof Hij 

daar de wijd-open armen van zijn Vader. Zo zal het ieder vergaan die in dit leven of hierna diezelfde 

gang wil maken. Maar waarom zouden we de Vader zolang laten wachten? Amen.  

 


