Bergrede 5: De weg van het Koninkrijk
Bij deze preek hoort een powerpointpresentatie.
Deze ia afzonderlijk te downloaden.
Liturgiesuggesties:
Gezang 444: 1, 2 en 3
Psalm 93: 1 en 2
1e Schriftlezing: Psalm 1 (NBV 2004)
Opwekking 244
2e Schriftlezing: Matteüs 7: 13-23 (NBV 2004)
Psalm 118: 7
Voor de kinderen
Evangelische Liedbundel 435: 1 en 2
Verkondiging
Evangelische Liedbundel 409 of Gezang 442: 1, 2, 3 en 4
Leefregels van het Koninkrijk (Matteüs 5: 43-48)
Gezang 441: 2, 6 en 11
***
Bij de schriftlezingen:
Vanmorgen de vijfde preek in een serie preken over de Bergrede.
In de Bergrede vertelt Jezus zijn leerlingen en de mensen die zich om Hem heen
hebben verzameld over het Koninkrijk van God.
In de eerste preek ging het over de burgers van het Koninkrijk.
In de tweede preek over de leefregels van het Koninkrijk.
In de derde preek over vroomheid in het Koninkrijk..
In de vierde preek ging het over de levenshouding in het Koninkrijk.
Vanmorgen willen we samen nadenken over de weg van het Koninkrijk.
***
Voor de kinderen.
Kennen jullie de boekenserie over het land Narnia?
Narnia is het sprookjesland achter de klerenkast dat bedacht werd door C.S. Lewis.
De boeken gaan over vier kinderen: Peter, Susan, Edmund en Lucy.
Ik vertel je in het kort hun verhaal.
Omdat het in de oorlog veel te gevaarlijk voor Peter, Susan, Edmund en Lucy is - ze
wonen in de grote stad Londen - gaan ze logeren bij een vriendelijke professor
ergens op het platteland.
Die professor woont met zijn personeel in een heel groot huis.
Natuurlijk willen ze alle kamers van dat grote huis bekijken.
En zo komen ze ook in een kamer waarin alleen een grote klerenkast staat.
Lucy kruipt in de kast en ontdekt dat de kast geen achterwand heeft.
Ze komt in een sprookjesland waar het winter is.
Daar ontmoet ze er de sprookjesfiguur Tumnus.
Tumnus vertelt haar dat deze wereld Narnia heet en dat het betoverd is door de
Witte Heks, waardoor het er altijd winter is en maar nooit kerstmis wordt.
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Terug in het grote huis van de professor vertelt Lucy aan haar zus en broers wat ze
in het land achter de klerenkast heeft meegemaakt.
Natuurlijk willen ze haar niet geloven.
En als ze de zelf in de kast gaan kijken blijkt er opeens wel een achterwand in de
kast te zitten.
Een paar dagen verstoppen de kinderen zich in de klerenkast voor de huishoudster
van de professor.
Nu komen ze alle vier in Narnia beleven daar een geweldig avontuur.
Ik zal je vanmorgen niet het hele verhaal vertellen ...
Maar de Witte Heks ... die wordt uiteindelijk gedood en de betovering van het land
Narnia houdt op.
sneeuw smelt en de winter maakt plaats voor de lente.
Zo kan het ook weer kerstfeest worden in Narnia.
De studio’s van Walt Disney hebben van dit verhaal een prachtige film gemaakt.
Waarom dit verhaal?
In de preek gaat het vanmorgen, jongens en meisjes, over het Koninkrijk van God.
Je kent vast wel het liedje: ‘Zoekt eerst het Koninkrijk van God ...” O
m het Koninkrijk van God te vinden ... moet je dus op zoek gaan.
Jezus laat ons vanmorgen - net als Lucy - zien waar je de ingang, de deur, de poort
van het Koninkrijk van God kunt vinden.
Het is een nauwe ingang.
En de weg erachter is een smalle weg.
Je kunt ook kiezen voor een andere poort en een andere weg in je leven.
De brede poort en de brede weg.
Maar die weg - die veel mensen gekozen hebben - brengt je geen geluk.
Die brengt je niet bij het leven met God.
Om die goede weg te vinden, de weg naar het Koninkrijk van God en om die weg te
kunnen gaan heb je Jezus nodig.
Elke dag van je leven.
Daar gaan we samen van zingen: ‘k Heb Jezus nodig ...
***
Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui,
Misschien heb je er ook wel één: een Tom Tom, een Navman of een ander
navigatiesysteem voor in je auto.
Best wel handig. Je tikt het adres in waar je naar toe moet en hup ... na een paar
seconden geeft je Tom Tom of Navman ... je de juiste route aan.
Zo’n navigatiemanager is eigenlijk een minicomputer.
Natuurlijk heb je al ontdekt dat je via het schermpje ‘menu’ verschillende dingen kunt
instellen.
Je kunt als eerste je huisadres in vullen.
Lekker handig, want waar je ook bent ... je Navman wijst je altijd weer de weg naar
huis.
Je kunt de voorkeur instellen voor een vrouwenstem of een mannenstem ...
Je kunt de voorkeur instellen hoe het beeldscherm de route-kaart weergeeft bij het
rijden overdag of ‘s nachts.
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Maar wat veel mensen niet weten is dat je ook kunt aangeven langs welke wegen je
Tom Tom je moet leiden.
Je kunt kiezen voor de kortste weg ...
Je kunt ook kiezen voor de snelste weg.
Je kunt kiezen voor meer brede snelwegen ...
Je kunt ook kiezen voor meer smalle binnendoor wegen.
Slim hoor, zo’n Tom Tom of Navman.
Voor 50 euro’s kun je tegenwoordig al een eenvoudig model kopen bij een van de
grote drogisterij-ketens maar dan moet je ‘s morgens wel om 7 uur in de rij gaan
staan.
*
Ik moest aan de Navman denken toen ik deze dienst van vanmorgen moest
voorbereiden.
Wij - moderne mensen van de 21e eeuw - willen het liefst zo snel mogelijk van A naar
Beter.
Snelle auto’s, hogesnelheidstreinen, supersonische vliegtuigen ... ze brengen je in
no-time van het ene eind van de wereld naar het andere.
Of neem de mobiele telefoon, of de elektronische snelweg: het internet .... binnen een
paar seconden ben je live verbonden met wie je maar wilt op deze aardbol.
Natuurlijk heeft dat zo zijn voordelen.
Het is maar wat gemakkelijk dat we ons zo snel kunnen verplaatsen.
Het heeft ook een andere kant.
Je gaat aan zoveel mooie dingen voorbij. Je gunt je geen tijd om te genieten van al
het moois dat er vlak langs de snelweg van het leven ... te zien en te beleven valt.
Totdat ... totdat er opeens iets gebeurt in je leven.
Een moment waarop je even stil wordt gezet.
Een afslag, waar je gedwongen wordt om even de snelweg van het leven te verlaten.
Het overlijden van je oma of je broer.
Het 50-jarig huwelijksfeest van je ouders.
De geboorte van een kleinkind.
Een opname in het ziekenhuis.
Afslagen in je leven - kruispunten.
Momenten waarop je even wordt stil gezet.
Momenten van bezinning.
Momenten om opnieuw te kiezen.
***
Ook Jezus, lieve mensen, gebruikt in de Bergrede het beeld van de weg.
Hij gebruikt maar wat vaak beelden uit het dagelijks leven om zijn leerlingen iets
duidelijk te maken.
De brede en de smalle weg. Wat Jezus daarmee bedoeld?
Ik las in een bijbelverklaring dat Jezus daarbij denkt aan feestgangers die op weg zijn
naar Jeruzalem.
In lange rijen en in kleurige kleren beklimmen zij de berg Sion.
Ze zijn bijna aan het einde gekomen van hun reis ... om in de tempel het Paasfeest of
het feest van Loofhutten te gaan vieren.
Als vanzelf kiezen zij voor de brede weg.
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Die is immers gemakkelijk.
Die weg moet wel uitkomen bij de brede poort.
Waarom zou je moeilijk doen als het ook gemakkelijk kan?
De achtersten volgen ... hen die voorop gaan.
Zij zullen de weg wel weten.
Op de brede weg hoef je zelf niet te denken.
Er zijn anderen die dat wel voor je doen.
Een klein aantal feestgangers is echter geconcentreerd op een smal pad.
Ze zoeken het kleine poortje, een smalle spleet in de grote hoge muur.
Je moet goed opletten, want voordat je het weet ben je er voorbij.
Je kunt er ook maar met één tegelijk doorheen.
Nee, het is geen gemakkelijk weg, maar als je eenmaal dóór de nauwe poort bent ...
sta je wel midden op het feestplein, ruim en breed.
*
Waarom vertelt Jezus de mensen op de berg van het Koninkrijk deze gelijkenis?
Jezus, lieve mensen, vertelt hen en ons deze gelijkenis van de weg en de poort om
ons erop te wijzen ... dat keuzes in je leven alles bepalend kunnen zijn.
De keuzes die je nú maakt ... kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor je leven
van straks.
Denk maar aan schoolkeuzes.
Steeds vroeger wordt je als jongere gedwongen om keuzes te maken.
Best wel moeilijk als je nog maar 14.15 jaar oud bent.
De keuzes die je nú moet maken ... bepalen voor een belangrijk deel je leven van
straks.
Dat is het dat Jezus ons met deze gelijkenis wil duidelijk maken.
Je zult in je leven de keus moeten maken tussen ... breed en smal.
En Hij zegt vanmorgen tegen u en jou en mij: ‘Pas op, kies goed: het gaat erom
waarhéén de weg je brengt.
De smalle weg brengt je in het Koninkrijk van God.
De brede weg brengt je ... naar de ondergang!
***
De weg van het Koninkrijk!
Dat is het thema van de verkondiging van vanmorgen.
Er zijn drie kenmerken waar ik met u en jou op willen letten:
1. De weg van het Koninkrijk ... is een smalle weg.
2. De weg van het Koninkrijk ... is een weg die maar weinigen weten te vinden..
3. De weg van het Koninkrijk ... is de weg van het volgen van Jezus.
“Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de
ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang.
Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen
weten die te vinden”.
Eerst even dit: Wat bedoeld Jezus in deze gelijkenis met ‘poort’ en ‘weg’?
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We weten, broeders en zusters, jongelui, dat in de dagen van Jezus het leerhuis van
de rabbijnen ... ‘poort’ werd genoemd.
Ook de ‘leer’, het systeem van de rabbijnen heette ‘poort’.
Zo kon je bijvoorbeeld ingaan via de ‘poort’ van rabbi Gamaliël.
Dus dat is: langs de opvatting, de levenswandel zoals rabbi Gamaleël die leerde.
Je kon ook ingaan via de ‘poort’ van rabbi Johanan.
In Jeruzalem heb je een wijk waar uitsluitend orthodoxe Joden wonen.
Die wijk heet: Mea Sjearim, de wijk van de honderd poorten.
Ik kan me niet voorstellen dat er vroeger honderd poorten waren die toegang gaven
tot deze wijk.
Ik kan me wel voorstellen dat er honderd rabbijnen in die wijk woonden.
En iedere rabbijn had zo zijn eigen opvattingen, zijn eigen leer, zijn eigen uitleg van
de Thora - de eerste vijf boeken van Mozes.
Misschien zou je wat ons betreft kunnen zeggen: Om het Koninkrijk van God te
kunnen binnengaan zou je kunnen ingaan via de ‘poort’ van de Christelijke
Gereformeerde Kerken.
Of via de ‘poort’ van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.
Of via de ‘poort’ van de Baptisten of het Leger des Heils.
Via hun opvattingen, via hun kerkelijke weg, hun levensstijl en hun geloofsopvatting.
Nou, vergeet het maar.
Voor Jezus is er maar één ‘poort’ en er is maar één ‘weg’.
De Bergrede is de ‘poort’ van Jezus.
En boven de Bergrede zou je kunnen schrijven Psalm 118 vers 20: “Dit is de poort
die leidt naar de HEER, hier gaan de rechtvaardigen binnen.”
In onze tijd van computers gebruiken we daarvoor de term: ‘ingang’.
Welke ‘ingang’ kies je om je levensdoel te bereiken?
Is dat de ‘ingang’ van de traditie: je doet zoals mensen vóór je hebben gedaan, je
ouders, je grootouders?
Of kies je voor de ‘ingang’ van het geluk: een gokje hier, een loterijtje daar?
Of kies je voor de ‘ingang’ van je carrière: werken, leren, cursus van het bedrijf ... om
steeds hoger op te komen naar de top?
Dat zijn heel andere ‘ingangen’ dan de ‘ingang’ van Jezus.
Jezus’ ‘ingang’ is die van de Bergrede.
En wat die ‘ingang’ dan precies inhoudt?
Dat is: gerechtigheid doen.
Dat is: doen wat van je verwacht wordt.
Functioneren zoals God het bedoeld heeft.
Gerechtigheid doen ... dat is:
- Elkaar de ruimte geven om te leven!
- Trouw zijn!
- Betrouwbaar zijn!
- Vergevingsgezind zijn!
- Liefhebben!
Gods woorden horen én ze in praktijk brengen.
Christen-zijn ... niet alleen met vrome woorden, maar ook Christen-zijn in de praktijk
van elke dag.
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De weg van het Koninkrijk.
“Ga door de nauwe poort naar binnen ...
Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe ...”
Poort en weg.
Weg betekent eigenlijk hetzelfde.
Denk maar aan die bekende woorden van Psalm 25: “HERE, maak mij Uw wegen
bekend, leer mij Uw paden.”
Dat betekent niets anders dan: ‘Leer mij de goede levenswandel’.
Gaat het bij ‘poort’ om het moment van het kiezen.
Dat wat we zijn gaan noemen: het keuzemoment.
Bij ‘weg’ gaat het om het gevolg van het kiezen.
Je hebt een keuze gemaakt ... de weg die je vervolgens gaat is blijvend.
Misschien dat je nog afritten, herkansingen, correctiemogelijkheden krijgt.
Maar elke kilometer die je verder rijdt ... versterkt je keuze van het begin.
Tenslotte kun je niet meer terug.
De verkeersstroom is onverbiddelijk: je moet mee, sneller en sneller.
***
ad 1. Twee wegen, twee poorten.
Je kent vast wel die overbekende plaat van de brede en de smalle weg.
Achter de brede poort, langs de brede weg staan ... bioscopen en huizen van
plezier, kermissen en café's en allerlei juffrouwen en mensen die van het leven
schijnen te genieten.
De brede weg. De weg van het plezier en het vermaak.
Nee, dan de smalle weg, achter de nauwe poort.
Daarlangs staan alleen maar kapelletjes, kerkgebouwen en catechisatielokalen.
Da's de weg van een vroom en godsdienstig leven. De smalle weg.
En jullie snappen het wel, jongelui, de brede weg moet wel uitkomen bij de
ondergang en het eeuwige verderf.
De smalle weg stijgt steeds hoger en hoger en verdwijnt tenslotte in het
oogverblindend licht van het nieuwe Jeruzalem.
Er zijn dus, volgens de Bijbel ... twee wegen.
Twee wegen: Een weg naar het leven én ... een weg die naar de ondergang leidt.
Eigenlijk ... is er maar één weg.
Er is maar één weg die niet doodloopt.
De weg van Gods Koninkrijk.
Andere wegen ... ze lopen dood.
Dwaalwegen. Dood-lopende wegen.
*
Breed is de weg en wijd is de poort.
Ik zei het zojuist al: het is de weg van grote massa, die brede weg.
Het zijn er dan ook velen die deze weg gaan.
Het is de weg van de minste weerstand.
De weg waar iedereen zich maar aanpast aan de heersende moraal.
Want alles kan en alles mag op deze weg.
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Er zijn geen regels waar je je op deze weg aan hebt te houden.
Hooguit je eigen regels.
Je mag doen en laten wat je zelf leuk en aardig vindt.
De weg van je idealen.
De weg van het ellebogenwerk.
De weg van het zelf beter worden ten koste van die ander.
De weg van het ik, ik, ik. En die ander ... stik.
Het is de weg van 'baas in eigen buik', want je mag toch tegenwoordig zelf beslissen
over het wel of niet nemen van een kind op jouw tijd.
Het is de weg van de selectieve behandeling in ziekenhuizen en verpleegtehuizen.
Wie de meeste overlevingskansen heeft, het minste risico draagt komt alleen in
aanmerking voor zo'n peperdure verzorging.
De brede weg. Ik heb die oude poster nog eens bekeken.
Langs die weg staan de danszalen - de discotheken van vandaag.
Het speelhuis - het casino, waag eens een gokje.
De loterij en de zondagstrein.
Veel is er blijkbaar in die 100 jaar niet veranderd.
Wat wel veranderd is ... is de mens.
We zijn maar wat gemakkelijk over de dingen gaan denken.
Vroeger mocht niets, nu schijnt werkelijk alles te mogen.
Alles kan en alles mag.
De mens is terug bij af.
Bij de heidenen ... af.
Vind je het vreemd dat je God op die brede weg nergens tegenkomt?
Veel mensen in de kerk hebben het over het begrip ‘Godsverduistering’.
Ze zien God niet meer. Het is donker, duister geworden rond God.
En veel kerkdeuren worden gesloten.
Geen interesse meer voor de God van de Bijbel.
We hebben Hem niet meer nodig.
We kunnen het met onze kennis en techniek wel zonder Hem redden.
Godsverduistering.
In denk, jongens en meisjes, broeders en zusters, dat het stil geworden is rond God
voor mensen die zich op die brede weg bevinden.
God ís niet op die brede weg.
God kent die brede weg niet.
Psalm 1 zegt het zo: "De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen, de weg
van de wettelozen loopt dood."
De mensen van de brede weg worden dus wettelozen genoemd.
Wet-loos. Zonder wet dus.
Wettelozen zijn mensen die zonder Gods leefregels door het leven gaan.
De weg van de wettelozen ... vergaat.
De weg van de wettelozen ... is een doodlopende weg.
Om verder te kunnen ... zul je moeten keren.
je moeten omkeren, bekering.
Om bij het eerstvolgende kruispunt weer te kiezen:
De weg van een mens zonder Gods leefregels ... loopt dood. Morsdood.
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Da's dus de brede weg.
De weg - zegt de Heer Jezus in Matteüs 7 - die leidt tot de ondergang.
Tot de ondergang van ... een mens, een volk, een cultuur.
*
ad 2. Is die smalle weg dan zoveel beter?
Als het zou kunnen, jongens en meisjes, broeders en zusters, dan zou ik u en jou
graag allemaal meenemen op die smalle weg.
Ik zei het daarstraks al ... die smalle weg, da's een heel onopvallende weg.
Je moet, wil je die weg vinden ... er naar op zoek gaan.
Zoals je in een grote stad, als de onze, van die kleine onopvallende steegjes kunt
vinden. Je loopt of fietst er in je haast gewoon aan voorbij.
Als je niet oplet, zie je het over het hoofd.
Onopvallend, verborgen tussen de wirwar van straten en kruispunten, die je op je
levensweg tegenkomt.
Dus let goed op waar je die enge poort en die smalle weg kunt vinden.
Het is - namelijk - van levensbelang dat je die weg in je leven vindt.
Het is de weg die naar het Leven leidt.
"Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen
weten die te vinden."
Weinigen zijn er, die hem weten te vinden.
Er kunnen voor die nauwe poort nogal wat puinhopen liggen, die eerst moeten
worden opgeruimd voor dat je die poort kunt binnengaan.
Ik heb mijn catechisanten wel eens verteld over de boeken en de platen die ik eerst
heb moeten opruimen voordat ikzelf die nauwe poort en smalle weg in mijn leven kon
vinden.
Het kan ook zijn dat je die nauwe poort en die smalle weg hebt laten overwoekeren,
door - laat ik wat dingen noemen - door:
- de zorgen van je leven;
- door je onregelmatig Bijbellezen;
- door je afgebroken gebedslijn naar boven.
Er kan zoveel in je leven zijn, waar je niet op tijd het snoeimes in hebt gehanteerd, ...
dat het lijkt alsof je leven een wildernis is geworden.
Dan moet het mes erin. Het kapmes.
Dan moet de wildgroei eerst worden weggekapt, voor je die nauwe poort en die
smalle weg ziet liggen.
Geen wonder dat je anders die weg voorbijloopt.
Dat je die nauwe poort en die smalle weg ten leven niet kunt vinden.
*
Die smalle weg, die onopvallende weg, is daarom ook een eenzame weg.
Velen weten niet eens van het bestaan van die smalle weg van Gods Koninkrijk af.
Ze hebben er misschien nog nooit van gehoord.
Er is, jongens en meisjes, broeders en zusters, een generatie jongeren opgegroeid,
die van huis uit niet met de Bijbel vertrouwd zijn geraakt.
* Hoeveel gaan er uit jouw klas nog naar een kerk?
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* Bij hoeveel wordt er aan tafel nog uit een Bijbel gelezen?
Hoe moeten zij het blijde evangelie van de andere weg horen? ...
Juist, van jou en van mij, en van al die anderen, die op zoek zijn naar die weg of die
hem al gevonden hebben in hun leven.
Velen doen - ondanks alles - helemaal geen moeite om die weg te vinden, laat staan
om die weg in hun leven te gaan.
Ze gaan maar gewoon hun gang.
Ze weten wat ze willen.
En de kerk, ach daar komen ze alleen als er een rommelmarkt wordt gehouden.
En de Bijbel: misschien dat ze er één bij hun trouwen hebben gekregen ... maar die
Bijbel ligt - onder een dikke laag stof - ergens in de kast.
Het is daarom een eenzame weg, die smalle weg.
Je komt er vandaag de dag steeds minder voorbijgangers op tegen.
*
ad 3. De smalle weg, jongens en meisjes, broeders en zusters, is voor velen ook een
moeilijke weg om te gaan.
Het is de weg van Gods wil, van zijn geboden.
Het is de weg achter Jezus aan! Een kruisweg.
Een weg van lijden en misschien zelfs de dood.
Want wil je de smalle weg gaan, dan zal het je nogal wat kosten.
Er wordt nogal wat van je gevraagd ... als je die weg wilt gaan.
Gehoorzaamheid, zelfverloochening, vertrouwen.
Dat vraagt God van jou en van mij.
Je zult moeten breken met de mentaliteit van de grote massa.
Anders-durven-zijn.
Christen durven zijn in de praktijk van elke dag.
Misschien dat je vanmorgen denkt: ‘Die nauwe poort en die smalle weg, die zijn me
veel te eng en veel te moeilijk.
Ik heb veel liever de ruimte.
Laat mij nou maar van het leven genieten.
Het is toch al zo kort en je kunt onderweg toch al zo gauw wat krijgen....’
Zouden christenen zich dan toch vergist hebben in de weg?
Ik weet wel zeker van niet!
Kijk, in de verte zie je mensen die je op de smalle weg zijn voorgegaan.
Je ouders, je grootouders, je vrienden van de kerk. E
n als je, broeders en zusters, achterom kijkt, dan zie je dat je kinderen en je
kleinkinderen nog aarzelen om hun eerste voetstappen op die smalle weg te zetten.
Je zou ze toch zo graag door die nauwe poort heen duwen ... Dat kan niet.
Ze zullen zelf, persoonlijk, voor die poort en die weg moeten kiezen.
We mogen voor hen bidden.
We mogen hen op die weg voorgaan.
De smalle weg, de weg ten leven.
De weg van het Koninkrijk van God.
*
Preek over Matteüs 7 vers 13-14 (NBV)

blz. 9

O ja, tenslotte nog dit: Waar je die smalle weg kunt vinden?
Die smalle weg vind je overal waar mensen in de Here Jezus geloven.
In de kerk dus, op de catechisatie, op de J.V. en ... in je Bijbel.
In je weggedrag, in je levenswandel blijkt op welke weg je zit.
Of je reist op de weg van de grote massa ... of je reist op die onopvallende, eenzame
en moeilijke smalle weg van Jezus.
O ja, Jezus. Hij zei eens: "Ik ben DE weg, DE waarheid en HET leven!"
En God zegt: Dát is de weg; wandel daarop!
De Weg ... van het Koninkrijk van God?
***
Laten we samen bidden:
Heer Jezus, U vraagt van ons om ... te kiezen.
Telkens weer zullen we op de kruispunten van het leven moeten kiezen.
Te kiezen voor de nauwe poort en voor de smalle weg.
U vraagt dat van ons, omdat alle andere wegen in ons leven ... doodlopende wegen
zijn.
Het zijn wegen die leiden naar de ondergang.
Alleen Uw poort is de toegang tot het Koninkrijk.
Alleen Uw weg is de weg ten leven.
Help ons en onze kinderen en kleinkinderen en allen waar we veel van houden om de
poort van het Koninkrijk te vinden en die weg van het leven met U te gaan.
Dat kan alleen met de hulp van uw Heilige Geest.
Zeker, we weten dat het geen gemakkelijke weg zal zijn ...
Een weg van het volgen van U en van de wil van de Vader ...
Het is een weg van gehoorzaamheid, zelfverloochening, van vertrouwen en van
geestelijke strijd.
Dat vraagt U van ons.
Wij danken U dat anderen ons op die weg al zijn voorgegaan.
Dat geeft ons moed en vertrouwen voor de toekomst.
Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het Vaderland.
Amen.

Ds. Jan K.C. Kronenberg, Leeuwarden 19 juli 2009
! Graag een mailtje wanneer deze preek in een gemeente wordt gelezen. !
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