
Zondag 25 augustus 2019 -  10e zo vd zomer - kleur groen - preek  

Jes 30, 15 - 21 / Lc 13, 18 - 30 

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, 

 

In de krant of op televisie zie je wel eens van die indrukwekkende overzichten 

met cijfers en percentages: zoveel procent groei, zoveel kans op iets, 

50 % van de mannen onder de 60 jaar heeft dit en 30 % van de vrouwen boven de 25 juist niet 

Zulke cijfers en overzichten wekken de indruk dat alles volstrekt duidelijk is, 

dat deze feiten objectief vast te stellen zijn en dat er geen vergissing mogelijk is. 

Ze houden de wereld overzichtelijk. 

Toch kun je vaak nog de nodige kritische vragen bij dit soort informatie stellen. 

Op welke gegevens zijn deze conclusies gebaseerd? 

Worden er geen appels met peren vergeleken? Klopt het wel? 

Mensen kunnen verleid worden door cijfers en percentages, 

bij voorbeeld om hun geld in een beleggingsfonds te investeren. 

De prachtigste groeiprognoses worden voorgespiegeld, zulke mooie cijfers,  

daar kon je alleen maar van dromen, voor je het weet ben je rijk. 

 

Wij houden van duidelijkheid, we willen graag weten waar we aan toe zijn en daarom zijn cijfers zo prettig. 

Ook de mens die naar Jezus toegaat houdt van helderheid, 

en wil graag cijfers: Heer, zijn het er maar weinig die gered worden? 

Deze mens wil vast wel gered worden, en wil er ook best iets voor doen, 

maar dan moet hij wel weten waar hij aan toe is, of de kans dat hij zal slagen groot genoeg is. 

Het is tenslotte zonde van de moeite als het toch niets oplevert. 

Nu zou je kunnen zeggen dat een mens zich daar geen zorgen over hoeft te maken. 

Jezus heeft immers kort daarvoor nog gezegd dat het Koninkrijk is  als een mosterdzaad of een zuurdesem: 

iets heel kleins groeit heel groot en het verspreid zich door alles heen als zuurdesem door brooddeeg. 

Een kleine investering met grote opbrengst kortom, dat Koninkrijk. Mooier kan het niet. 

Maar degene die naar Jezus komt, heeft deze opmerking misschien gemist of wil zeker weten 

dat er niet nog ergens kleine lettertjes staan, met aanvullende voorwaarden. 

Of hij heeft niet begrepen  waar het nu eigenlijk om gaat. 

En dan zegt Jezus iets dat niet direct geruststellend klinkt: 'strijdt om binnen te gaan, omdat  velen er naar 

zullen zoeken en niet zullen slagen'. 

Wat bedoelt Jezus: dat Gods rijk dan toch een kwestie van ellebogenwerk is? 

Zegt Jezus nu dat velen wel willen, maar zullen het niet voor elkaar krijgen? 

Niet geruststellend als dat waar is, in zekere zin wel heel herkenbaar: 

het valt helemaal nog niet mee om idealistisch te leven, om de wereld te verbeteren. 

En wat leven met God betekent, het blijft steeds opnieuw  zoeken, ontdekken wat dat inhoudt. 

Nee, het gaat niet vanzelf en veel mensen geven er dan ook de voorkeur aan gewoon hun leven te leven  

en verder niet al te ingewikkeld te doen want wat maakt het ook uit... 

Dus zo vreemd is deze uitspraak van Jezus nog niet. 

Er moet gestreden worden, hier en nu je moet je uiterste best doen  

om het Koninkrijk van God binnen te komen, het vraagt je inzet. 

En toch, en toch is het maar de vraag of dit precies is wat Jezus bedoelt. 

Het wringt met het beeld van het mosterdzaad en van het zuurdesem. Er klopt iets niet helemaal. 

Eerst spreekt Jezus van onstuitbare groei, door alles heen, een rijke oogst, 

en deeg dat met een klein beetje desem helemaal doorzuurd raakt. 

En hier is het zuinigheid troef, hard werken en dan maar hopen en bidden dat het wat oplevert... 

Het Koninkrijk van God wordt wat tobberig op deze manier,  

met zo'n strijd om door een smalle deur te komen. 

Zo'n deur past ook niet echt goed bij zoiets moois en groot. 

Dan verwacht je toch eerder grote, dubbele deuren, die royaal openslaan. 

De gelijkenis die Jezus vervolgens vertelt kan hier wel enige opheldering geven: 

Een meneer wordt wakker en doet de deur op slot en dan sta je buiten en roept: doe open! 

Die meneer zegt dan dat hij je niet kent, maar, zeg je dan, 

maar weet je nog wel, je kwam ons tegen op straat, 

je hebt ons zien eten en drinken, je hebt ons op straat onderwijs gegeven. 

Een wonderlijk verhaal. Ik doe de deur op slot als ik ga slapen,  

niet als ik wakker word, dan moet de deur juist open om de hond uit te laten. 
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Deze meneer wordt wakker en doet de deur dicht. Misschien wordt hij wakker uit zijn droom, 

zijn droom dat de mensen op straat naar hem zullen luisteren misschien wordt hij wakker uit zijn droom 

dat ze hem uit zullen nodigen om samen met hen te eten en te drinken 

in plaats van alleen maar toeschouwer te zijn en hen te zíen eten en drinken. 

Misschien is hij wel zo teleurgesteld in al die keurige, goedbedoelende mensen, 

dat hij ze niet meer hoeft, ze buitensluit met de deur op slot. 

Ik ken u niet, zegt hij dan, u liet mij links liggen, nu zoekt u het zelf maar uit. 

Zou zo'n meneer ons kennen? Zijn we toeschouwer of doen we mee? 

Laten we anderen toe kijken of nodigen we hen uit  

om mee te doen, mee te delen in alles wat we hebben. 

Mag God meedoen en meedelen in ons leven? of sluiten we hem liever op in de kerk, 

overzichtelijk opgeborgen achter onze stevige kerkdeuren, dan kan hij vanachter de ramen naar ons kijken. 

Eerlijk delen is niet makkelijk, dat weten kinderen al,  

en volwassenen brengen er vaak nog minder van terecht. 

En ook meedoen of iemand anders mee laten doen gaat niet altijd vanzelf. 

Dat is soms maar lastig, want zoals het nu gaat, gaat het goed 

en dan moet je weer dingen uit gaan leggen of geduld hebben, je aanpassen 

of het anders doen dan je gewend was. 

Samen delen en samen doen, dan kun je niet aan de kant blijven staan, dan kun je geen passieve toeschouwer 

blijven, maar moet je in beweging komen, dan moet je het anders doen dan je gewend was. 

Strijden om binnen te komen, door de smalle deur: 

volgens mij is dat niet dat de toegang tot Gods Rijk zo benauwd is, 

het is eerder dat we onszelf opsluiten  achter benauwde deurtjes  

van eigen gelijk en eigen hebben, van angst en onwetendheid 

van gehechtheid aan geld en goed en onze eigen vertrouwde gewoontes. 

Die smalle deur om doorheen te komen is vooral dat we onszelf zo in de weg zitten 

Dat begint al met de vragen die we stellen: zijn het er weinig die zalig worden? 

in plaats van: kom je vanavond bij mij eten? 

Gelukkig is dit niet Jezus' enige boodschap, dat we moeten strijden. 

Gelukkig is er ook dat beeld van het mosterdzaad en het zuurdesem. 

En gelukkig zegt hij ook nog dat vele eersten de laatsten zullen zijn en vele laatsten de eersten. 

De mensen van wie je het niet had verwacht, zij begrijpen misschien wel als eersten wat de bedoeling is, 

maar uiteindelijk zullen de mensen uit alle hoeken en gaten, 

van alle windstreken van de aarde komen en aanzitten in Gods Rijk, 

daarmee zijn we weer terug bij af: de rijke oogst en de onstuitbare groei 

van Gods Rijk als mosterdzaad en als zuurdesem. 

Percentages, groeimodellen, harde cijfers, je komt er niet verder mee in Gods Koninkrijk, 

het is een onzinnige vraag of het er weinig zullen zijn die zalig worden. 

Het gaat om je houding, het gaat om waar je je voor inzet, welke keuzes je maakt, welke vragen je stelt, 

waarop is je leven gericht, of je andere ook een kans geeft om mee te doen, 

of God op maandag ook nog iets te zeggen heeft, 

of zijn regels voor goed leven voor jou de leidraad zijn. 

Je kunt je hierdoor laten ontmoedigen;  dat is niets nieuws, de mensen die Jezus volgden vroegen bij 

gelegenheid al Maar wie kan dan behouden worden? Niemand of bijna niemand kan toch zo leven. 

En dan zegt Jezus tegen hen: 'Wat voor mensen onmogelijk is, is mogelijk voor God'. (Mc 10, 27) 

Dat is het voortdurende spanningsveld van geloven: aan de ene kant vraagt het je volledige inzet 

en aan de andere kant krijg je het allemaal cadeau, en die twee kunnen niet zonder elkaar. 

 

Dat is ook wat Jesaja al aan het volk mocht vertellen: niet in wegvluchten moet je het zoeken, maar bij God. 

Jesaja spreekt niet van een strijd om in te gaan, maar van stilheid en vertrouwen, 

en van een weg die God wijst om te gaan. 

Wachten en strijden, op je plaats blijven, doen wat je moet doen en vertrouwen op God 

die recht doet en genadig is en zegent wie op hem wachten. 

Kort samengevat komt het neer op wat Benedictus al zei: ora et labora, bid en werk!  

Vertrouwen en je inzetten! 

Amen. 

 

 


