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Inleiding 

Afgelopen maanden is de straat in de wijk waar ik woon, net achter het blok 

waar ik woon, opnieuw bestraat, ‘heringericht’ heet dat tegenwoordig: andere 

klinkers, andere vluchtheuveltjes, nieuwe, vochtdoorlatende parkeerplaatsen en 

dergelijke. Het ziet er prachtig uit, hoor ik andere mensen zeggen. 

Het doel is tweeledig: aan de ene kant moet het duurzamer zijn; aan de andere 

kant dient het de veiligheid. Want niet die ene straat lijkt nu altijd voorrang te 

hebben: nee, alle straten zijn gelijkwaardig geworden.  

Wellicht vraagt u zich af: waarom vertelt hij dit? 

 

Vandaag gaat het in de lezingen over straten, over paden, over wegen die te gaan 

zijn. In de eerste lezing horen we hoe de rechte weg gegaan moet worden. Maar 

op andere plekken gaat het bijvoorbeeld over het smalle pad, en waar hier die 

straat bij ons in de wijk leidt van oost naar west of van west naar oost, van de 

hoge naar de lage of van de lage naar de hoge nummers, net gelang u zelf kiest 

te rijden, gaat in de Bijbel een weg altijd een bepaalde richting in. De weg waar 

het in de Bijbel over gaat leidt naar God. Of, zoals we in de evangelielezing 

vandaag hoorden: naar de woning van God. Welke weg we te gaan hebben en 

hoe we die woning van God binnen mogen komen, daarop willen we ons in deze 

viering bezinnen. 

 

Preek 

Ik zeg het u maar meteen: ik vind het niet de gemakkelijkste lezingen die we dit 

weekend hebben. Want waar we het over de weg hebben die we moeten gaan, 

horen we in eerste lezing uit de Hebreeënbrief dat het een weg is van tuchtiging 

en waar we zo gewend zijn aan dat Bijbelwoord uit het evangelie ‘klopt en u zal 

worden opengedaan’, horen we in de evangelielezing van vandaag het 

tegenovergestelde. Wat moeten we daarmee?  

Eerst maar over die rechte weg en die tuchtiging. Dat is niet zo van onze tijd, 

zou je kunnen zeggen. Al toen ik begin  jaren 80 opgeleid werd voor 

onderwijzer, was de hoofdstroom in het onderwijs: belonen en prijzen daarmee 

bereik je meer bij de leerlingen dan met straffen. Aan de andere kant kennen we 

ook in onze Kerk maar ook zeker bij onze protestante medebroeders van de wat 

behoudenere stempel, dat tuchtiging vrij voornaam gevonden wordt en als een 

belangrijk punt wordt gezien op basis van die lezing die we vandaag hoorden. 

Nogmaals gezegd: mijn lijn is liever een andere. En als we dan verderop in het 

evangelie zouden kijken dan zien we dat er op verschillende manieren over ‘de 

weg gaan’ wordt gesproken. Niet altijd even gemakkelijk. Soms, denk aan de 

adventtijd, wordt er over een weg gesproken waar de paden geëffend moeten 



worden, bergen beslecht, obstakels opgeruimd, want de Heer komt eraan. Maar 

op andere plekken horen we Jezus spreken over het smalle pad dat we moeten 

gaan. Wellicht laat het evangelie, laat de Bijbel ons dus wat ruimte om onze weg 

zelf te gaan en onze verantwoording daarin te nemen. Soms zou dat een weg 

kunnen zijn die wat rechter is, soms meer een wat kronkelpad, maar mijd de 

verkeerde afslagen, zou je kunnen denken. Soms zou er beloning zijn op dat pad 

en wellicht soms ook straf.  

In tegenstelling tot wat ik in de inleiding zei over de straat achter ons huizenblok 

die netjes heringericht was, die straat die leidt alleen van links naar rechts of van 

rechts naar links, net zoals u wilt rijden, maar die wegen in de Bijbel die gaan 

altijd een bepaalde richting uit en die richting is dat ze naar God leiden of naar 

God zouden moeten leiden. Die weg hebben wij te gaan,  soms als rechte weg, 

soms als kronkelend pad. Een pad dus dat komt bij God, bij het Rijk van God of 

het Huis van God zoals in de evangelielezing vandaag wordt voorgesteld.  

 

Let wel: ook in die evangelielezing vandaag gaat het om een gelijkenis. God en 

de Woning van God wordt vergeleken met de woning van een heer waar je 

aanklopt. En, ik zei het net al, waar we uit andere plekken van het evangelie 

bekend zijn met dat begrip ‘aankloppen en er zal worden open gedaan’ gebeurt  

dat nu niet. Als je na het vallen van de avond aanklopt, zal de Heer zeggen: ‘wie 

bent je, wat kom je doen, ik ken je niet’ en zelfs als we daar dan tegenin brengen 

van: ‘we zaten toch bij u toen u sprak, wij hebben toch met U het brood gedeeld’ 

dan blijkt dat niet voldoende.  

 

Wat is er dan wel voldoende om die nauwe poort binnen te gaan? Daarvoor 

moeten we wellicht weer op andere plekken in het evangelie kijken. En denk 

dan bijvoorbeeld aan het verhaal van de werken van barmhartigheid. Ook dan 

komen we in feite bij Jezus aan de deur en ook dan geeft Jezus een oordeel over 

degene die vóór Hem staat: heb je het goed gedaan of heb je het  niet goed 

gedaan? En dan blijkt in dat verhaal dat als we iets hebben gedaan voor de 

minsten, dan hebben we dat voor God gedaan: de hongerigen te eten gegeven, 

de daklozen onderdak gegeven, de zieken bezocht, de dorstigen te drinken 

gegeven, de gevangenen bezocht. Als we dat gedaan hebben, dan hebben we 

daar, zouden we kunnen zeggen, een entreebewijs voor die nauwe poort 

verdiend. Dan zal dat er ook voor zorgen dat we op tijd zijn om dat huis van 

God binnen te gaan of om het met een andere parabel te vertellen die u wellicht 

wat meer uit de kersttijd kent.  

 

We kennen daar het verhaal van de drie koningen, maar wellicht hebt u ook het 

verhaal van die vierde koning gehoord. Ooit gingen ze met vieren op weg: drie 

komen na hun pad aan in Bethlehem bij de kribbe, maar die vierde die wordt op 

weg steeds staande gehouden door mensen waar iets mee is: een dakloze die hij 

helpt onder dak te komen, een hongerige die hij helpt aan eten te komen, een 



dorstige die hij te drinken geeft, een zieke die hij gaat verzorgen, en op die 

manier verspeelt die vierde koning jaren en jaren en als hij eenmaal in Jeruzalem 

aankomt, dan hangt Jezus reeds aan het kruis, zo vertelt die parabel en daar 

tussendoor mogen wij lezen dat die vierde koning daarmee zijn toegangsbiljet 

tot het Rijk van God al verdiend heeft. Daarmee wil hij ons een voorbeeld zijn.  

 

Als wij moeite moeten doen om over het smalle pad en die nauwe deur 

gekomen, om ook binnen te komen moeten we zorgen dat we voorbereid zijn: 

goed op tijd, niet alleen door te bidden, door in het woord van God bij God te 

zijn om met Hem in de eucharistie avondmaal te vieren, maar vooral ook door 

goede werken te doen voor onze medemens en daarmee voor God. Wat je voor 

de minsten der mijnen hebt gedaan heb je voor mij gedaan. Zo zullen ook wij 

door de nauwe poort binnen kunnen gaan. Amen 

Henry Vermeulen, diaken 


