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Zondag 21 augustus 2016 

 tiende van de zomer 

 
 

Lezing uit de profetie: Jesaja 30,15-21 

 

Antwoordpsalm: “Ik klem mij vast aan uw 

getuigenis”: lied 119,12 

 

Evangelielezing: Lukas 13,22-30 

 

Lied: “Verdoofd en schamper van gemis”: lied 

924 (lied van de week) 

 

Uitleg en verkondiging 

 

“Zijn er maar weinigen die gered worden?” 

Wat een vraag. Ik geloof niet dat ik me dit ooit 

heb afgevraagd. Ook niet de vraag die je hier 

half achter hoort meeklinken: “zal ik gered 

worden?” 

Wat bedoel je wanneer je zoiets vraagt…? 

 

Denk je dan aan wat er komt na de dood, of God 

je zal verwelkomen in de hemel of niet? 

Sommigen zullen daaraan denken, wanneer ze 

dit gedeelte uit Lukas lezen. Als je dan bedenkt 

hoe rijk wij leven, slaat de schrik je om het hart. 

Geen redding voor het rijke Westen. Geen 

redding voor ons, wij die opgesloten blijven in 

onze welvaart, wij die het milieu verzieken en de 

armen nog armer maken. Wij hebben ons deel 

immers al gehad. Wij hebben ons deel al 

geclaimd en opgemaakt… 

Als je deze vraag stelt, speel je dan met de 

gedachte aan straf? ‘Gered worden’ als ‘niet 

veroordeeld worden’? Ook dan kan de schrik je 

om het hart slaan: als je geleerd hebt dat je een 

zondig mens bent en dat je veel moet bidden en 

Bijbellezen. Waarschijnlijk doe je dat niet, dus 

dan kom je straks bij de hemelpoort en slaat God 

de deur in je gezicht dicht, zoals die heer des 

huizes… 

 

Gered worden – ook de profeet Jesaja heeft het 

hierover. Jesaja spreekt over ontferming. Over 

God die Israël genadig zal zijn. Hij spreekt in een 

benarde situatie. Israël en Juda dreigen 

vermorzeld te worden tussen de twee 

grootmachten Assyrië en Egypte. Wat doe je 

dan, als kleine natie? Je zoekt bondgenoten. 

Vertrouw niet op de grootmachten, zegt Jesaja. 

Zoek je heil bij God. Híj zal je redden. 

 

Zijn er maar weinigen die gered worden? 

Zomaar iemand stelt die vraag. Ónze gedachten 

gaan al vlot naar het hiernamaals en naar de 

hemel en naar de onzekerheid die voor de 

meesten van ons nu niet meer zo speelt, maar 

vroeger denk ik wel en voor sommigen nog 

steeds: kom ik in de hemel? 

Zomaar iemand stelt die vraag. Een vraag die 

past bij zijn tijd. Het idee van een hiernamaals, 

een leven na de dood, dat kende het Jodendom 

oorspronkelijk niet. Die gedachte kwam nieuw 

binnen, overgewaaid met de Griekse filosofie. En 

daarmee kwam de verwarrende vraag op: voor 

wie is dat hiernamaals dan weggelegd? 

Maar van oudsher ging het voor een jood om het 

leven hier en nu. Hier is God aanwezig, hier 

vraagt hij ons zijn weg te gaan. Niet met het oog 

op wat er ooit na de dood komt, maar met het 

oog op het heden. Hier zoeken wij Gods 

koninkrijk. Vandaag. Morgen. Niet na de dood. 

 

De weg naar het koninkrijk - welke weg is dat? 

Het is de weg die ik ga, zegt Jezus. Hij is op weg 

naar Jeruzalem. Zoals wij dat ook zijn, of althans 

hopen te zijn. Op weg naar de stad van de vrede, 

waar alle mensen welkom zijn aan Gods tafel en 

waar hij zelf de wijn uitschenkt. 

De weg naar Jeruzalem: het is een ander woord 

voor de weg die God zelf gaat in deze wereld. 

Dwars door het stof en de modder van het leven, 

dwars door open en dichte grenzen en deuren, 

dwars door al ons gedoe en getwijfel heen is God 

bezig om in Jeruzalem uit te komen. Op weg 

naar de stad van de vrede. 

 

Zijn er maar weinigen die gered worden? 

Ik vraag me af of het ook Jezus’ vraag is. Maar 

dan waarschijnlijk anders dan wij hem in eerste 

instantie verstaan. Kijk – daar gaat hij. 

Onderweg naar Jeruzalem, onder grote dreiging. 

Herodes heeft het op hem gemunt. Nog even en 

hij zal vermoord worden. Zal er nog wat 

overblijven van mijn werk, vraagt hij zich vast 

af. Zal nog iemand op weg gaan naar Jeruzalem 

als ik dood ben? Zal nog iemand oog hebben 

voor God in het hier en nu, wat voor dreiging er 

ook mag zijn in de wereld? 

Gered worden – voor Jezus lijkt het niet te zijn: 

na dit leven in de hemel komen. Voor Jezus is 

het: God op je weg ontmoeten. Met God de weg 

naar Jeruzalem gaan. Hoe je dat doet? Jesaja 
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reikt er handvatten voor aan: “In rust en inkeer 

ligt jullie redding, in geduld en vertrouwen ligt 

jullie kracht”… 

 

Als Jezus reageert, klinkt het dan ook een beetje 

cynisch. “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.” Doe maar goed je best, jij. Misschien 

denk je wel dat je er al bent, met je suggestieve 

vraag of er weinigen zijn die gered worden. Het 

klinkt alsof je jezelf al bij die weinigen rekent. 

Het klinkt in elk geval alsof je een tweedeling wilt 

maken. Tussen wie wél en wie níet gered 

worden. Alsof dat meetbaar is. Alsof jij of ik dat 

kunnen zien. Alsof het een wedstrijdje is, of 

misschien wel topsport zoals bij de Olympische 

Spelen. 

Met als gevolg dat je te laat komt. Ofwel omdat 

je je met vragen bezighoudt die niet relevant 

zijn, want we kunnen er immers geen antwoord 

op geven. En daardoor vergeet te leven in het 

hier en nu. Of opgesloten zit in je gepieker. Zoals 

muis in het verhaal. Ofwel omdat je misschien 

denkt dat je er al bent, dat je alles wel zo’n 

beetje weet. 

En als je dan bij de deur komt, is die net op slot. 

Is de leermeester net begonnen met de les. En 

heeft hij geen zin om de laatkomer nog welkom 

te heten. 

 

Wie is die leermeester toch, heb ik me 

afgevraagd; wie is die heer des huizes, de 

huiseigenaar? 

Ik moet denken aan de woorden van Jesaja. De 

woorden van troost die God spreekt. God, die 

zich over je zal ontfermen. “Hij die jullie 

onderricht gaf, zal zich niet langer verbergen. 

Met eigen ogen zul je je leermeester zien, 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.’” De 

leermeester die je zult horen wanneer je de 

handvatten die Jesaja namens God geeft, 

aangrijpt: “In rust en inkeer ligt jullie redding, in 

geduld en vertrouwen ligt jullie kracht.” 

Is het God, deze huiseigenaar? 

Of heeft Jezus het over zichzelf? 

Heeft hij het over de rabbijn, de leraar van de 

synagoge? 

Of kan ieder van ons, ieder op haar of zijn beurt, 

die leraar zijn? 

Misschien is de leraar wel alles in één. En 

daarmee iedere mens en elke situatie die we 

ontmoeten op onze weg naar Jeruzalem. Ieder 

die we tegemoet treden met open ogen en open 

oren. Elke situatie waar we met rust en geduld 

mee om proberen te gaan. Wat we kunnen, 

wanneer we ervoor openstaan. Wat we doen, 

wanneer we niet denken dat we er al zijn en al 

genoeg weten. Zo gaat God zijn weg met jou en 

brengt je thuis. 

 

“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.” 

Zijn er maar weinigen die gered worden? 

Als het aan God ligt niet. Dan komen ze er 

allemaal, uit oost en west en noord en zuid. 

En wíj kunnen wel denken dat we dingen 

doorzien; dat we zien wie een weg met God gaat 

en wie niet; dat we kunnen beoordelen wie het 

goed doet en wie niet, wie ‘gered’ wordt en wie 

niet – maar we blijken er vaak naast te zitten. 

We zullen verrast worden. Want “er zijn laatsten 

die de eersten zullen zijn, en er zijn eersten die 

de laatsten zullen zijn.” 

 

Lied: “Er is een stad voor vriend en vreemde” (t. 

en m. onbekend; Evangelische liedbundel 194) 


