
Liturgiesuggesties:

Gezang 444
Psalm 92: 1 en 2
Psalm 119: 40
Psalm 18: 9
Schriftlezing: Psalm 1
Psalm 25: 2 OB of NB
Schriftlezing: Mattheüs 7:13-23
Psalm 118: 10 OB of 7 NB
Gezang 442
Gezang 456

***

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui,

In 1984 - nu al weer achttien jaar geleden - begon de NCRV-televisie met een
opmerkelijk toeristisch programma. Een programma dat bij het publiek onmiddellijk
aansloeg. De naam van het programma: 'Weg van de Snelweg'. Dit veel bekeken tv-
programma wil de aandacht richten op al het moois, landschappelijk en
cultuurhistorisch, dat vlak bij de snelwegen door Europa ligt. Al dat moois waaraan wij
als moderne toeristen vaak voorbij razen op weg naar onze eindbestemming. 'Weg
van de Snelweg.' Al achttien jaar een boeiend en leerzaam programma.

Ik moest aan de titel van dit programma denken bij het schrijven van de preek van
vanmorgen/vanavond. Want ik realiseerde mij dat de moderne mens van vandaag
zich zo snel mogelijk door het leven wenst te begeven. Snelle auto's, bussen en
vliegtuigen. Ze brengen je in no-time van het ene eind van de wereld naar het
andere. Of neem de telefoon of de elektronische snelweg: het internet. Binnen een
paar seconden ben je verbonden met wie je maar wilt op deze aarde. Natuurlijk heeft
dat z'n voordelen. Het is goed dat we ons zo vlug kunnen verplaatsen. Het heeft ook
een andere kant. Je gaat aan zo veel 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 dingen gebeuren in je leven. Van die momenten
waarop je even stil staat. Van die afslagen waar je gedwongen wordt om even de
snelweg te verlaten. Het overlijden van je oma of je vader. Of het 50-jarig
huwelijksfeest van je ouders. De geboorte van een neefje. Je eigen trouwdag.
Hoogtepunten en dieptepunten. We maken ze allemaal in ons jachtige leven mee.

*

'Weg van de Snelweg.' Ook Jezus gebruikt het beeld van de weg. De brede en de
smalle weg. Ik las in een commentaar dat wanneer Jezus het beeld van de twee
wegen gebruikt ... dat Hij dan denkt aan de feestgangers die op weg zijn naar
Jeruzalem. In lange rijen en in kleurige kleren beklimmen zij de berg Sion om - aan
het einde van hun reis - in de tempel het Paasfeest of het feest van Loofhutten te
gaan vieren. Bijna vanzelf kiezen zij voor de brede weg. Die is immers gemakkelijk.
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Die weg moet wel uitkomen bij de brede poort. Waarom zou een mens moeilijk doen
als het ook gemakkelijk kan? De achtersten volgen de voorsten. Die zullen de weg
wel weten. Het is prettig om niet zelf te hoeven denken.
Maar o wee. Plotseling bevinden ze zich op een steile helling. Ze beginnen omlaag te
glijden. Het is niet meer te houden. Ze suizen omlaag, de diepte in van het dal van de
zoon van Hinnom, de vuilnisbelt van Jeruzalem. Daar waar de worm niet sterft en het
vuur nooit uitgeblust wordt.

Een klein aantal feestgangers is geconcentreerd op een smal pad. 'Zitten we nog
goed? We zoeken het kleine poortje, een smalle spleet in de grote, hoge muur. Het is
uitkijken, want voordat je het weet ben je er voorbij. Je kunt er ook maar met één
tegelijk doorheen. Nee, we hebben het niet gemakkelijk. Maar als we eenmaal dóór
de smalle poort  zijn ... zijn we wel tegelijk midden op het feestplein, ruim en breed.
We weten wel wat we doen: Wij, mensen van het smalle pad.'

*

Waarom vertelt Jezus ons deze gelijkenis? Jezus, broeders en zusters, jongelui,
vertelt ons zijn gelijkenis over 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 nog maar 14/15 bent. De keuzes die je nú moet maken ...
bepalen voor een belangrijk deel je leven van straks.

Dat wil Jezus ons ook met deze gelijkenis duidelijk maken. Je zult een keus moeten
maken tussen breed en smal. En Hij zegt vanmorgen/vanavond 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 ... in het eeuwige verderf.'

*

De gelijkenis van de twee wegen en de twee poorten. "Gaat in door de enge poort ..."
Even iets over die uitdrukking 'poort'.  We weten, gemeente, dat het leerhuis van de
rabbijnen ... 'poort' werd genoemd. Ook de leer, het systeem van de rabbijnen heette
'poort'. Zo kon je ingaan via de 'poort' van rabbi Gamaleël. Dus dat is: langs de
opvatting, de levenswandel zoals rabbi Gamaleël die leerde. Je kon ook ingaan via
de 'poort' van rabbi Johanan. De orthodoxe wijk van Jeruzalem heet vandaag nog:
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 ieder rabbijn had zo zijn
eigen opvattingen, zijn eigen leer, zijn eigen interpretatie van de Thora.

Misschien zou je wat ons betreft kunnen zeggen: Je kunt ingaan via de 'poort' van de
Christelijke Gereformeerde Kerken. Of via de 'poort' van de Nederlands
Gereformeerde of Vrijgemaakte Kerken. Of via de 'poort' van het Leger des Heils.
Langs hun opvattingen, hun kerkelijke stijl, hun geloofsovertuiging.
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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 van de HERE, de rechtvaardigen gaan daardoor
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 voor 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, werken, leren, cursus van het
bedrijf ... steeds hoger op, op weg naar de top?
Of kies je voor de 'ingang' van je geld?
Dat zijn heel andere 'ingangen' dan de 'ingang' van Jezus. Jezus' 'ingang' is die van
de Bergrede. Wat die 'ingang' dan precies is? Dat is: Gods woorden horen en ze
doen!!! Christen-zijn ... niet alleen met vrome woorden, maar christen-zijn ook in de
praktijk.

"Gaat in door de enge poort; ... want eng is de poort en smal de weg die ten leven
leidt..." Poort en weg. Weg betekent eigenlijk hetzelfde. Psalm 25 is er vol van:
"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 móment van het kiezen. Bij 'weg' gaat het om de dúur. Je
drukt op de knop 'Enter' en je zit eraan vast. De weg die dan volgt 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.

*

Twee wegen, twee poorten. Je kent vast wel die overbekende plaat van de brede en
de smalle weg. 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. 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 verderf. De smalle weg stijgt steeds hoger en hoger en verdwijnt tenslotte in
een oogverblindend licht.

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 naar Gods Koninkrijk. Andere wegen ... ze
lopen dood. Dwaalwegen. Dood-lopende wegen.

*

Laten we die twee wegen vanmorgen/vanavond nog eens wat beter bekijken. Eerst
maar die brede weg. Welkom, staat er boven de poort van deze weg. Breed is de
weg en wijd is de poort.
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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. 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 het homo-huwelijk, want alternatieve samenlevingsvormen moeten
nu maar eens gelijk geschakeld worden met het burgerlijke huwelijk dat z'n beste tijd
heeft gehad.
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 weg van de minste weerstand - euthanasie, een wrede dood.

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 beesten ... 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 HERE kent de weg van de
rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen vergaat." De mensen van de brede
weg worden dus goddelozen genoemd. Goddeloos. God loos. Zonder God dus.
Goddelozen zijn mensen die zonder God door het leven gaan. De weg van de
goddelozen ... vergaat. De weg van de goddeloze ... is een doodlopende weg. Om
verder te kunnen ... zul je moeten keren. Zul je moeten omkeren, bekering. Om bij
het eerstvolgende kruispunt weer te kiezen:
De weg van een mens zonder God ... loopt dood. Morsdood. Da's dus de brede weg.
De weg - zegt de Here Jezus in Mattheüs 7 - die tot het verderf leidt. Tot de
ondergang van ... een mens, een volk, een cultuur.

*

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
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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. "Want eng is de poort en smal de weg, die ten leven leidt, en
weinigen zijn er, die hem vinden."

Weinigen zijn er, die hem vinden. Er kunnen voor die smalle 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 smalle weg in mijn leven kon
vinden.
Het kan ook zijn dat je die smalle 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 smalle poort en die smalle weg ziet liggen. Geen wonder dat
je anders die weg voorbijloopt. Dat je die smalle poort en die smalle weg ten leven
niet kunt vinden.

*

ad 2. Die smalle weg, die onopvallende weg, is 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?
* 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, van Elly en Rikkert 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 maar een eenzame weg, die smalle weg. Je komt er vandaag de dag
steeds minder voorbijgangers op tegen.

*
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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/vanavond denkt: Die smalle 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.
En 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 smalle poort heen duwen ... Dat kan niet. Ze zullen
zelf, persoonlijk, voor 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 naar
Gods Koninkrijk.

*

Weg van de snelweg. De brede en de smalle weg. In de Bijbel is er een lied over.
Nummer 1 uit Gods eigen liedboek van de 150 Psalmen. "Welzalig de man die niet
wandelt in de raad van de goddelozen die niet staat op de weg van de zondaars
die niet zit in de kring van de spotters - maar aan des HEREN wet zijn welgevallen
heeft en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht.
Want hij is als een boom (geplant aan waterstromen) die zijn vrucht geeft op zijn tijd
en welks loof niet verwelkt - al wat hij onderneemt, gelukt.
Niet alzo de goddelozen die toch zijn als kaf dat de wind verstrooit: daarom houden
de goddelozen geen stand in het gericht noch de zondaars in de vergadering van de
rechtvaardigen.
Want de HERE kent de weg van de rechtvaardigen maar de weg van de goddelozen
vergaat."

Het is het lied van de twee wegen, die een mens kan gaan in zijn of haar leven. De
weg van God, van zijn Koninkrijk, van zijn Toekomst vol van leven. En de weg van de
koppige, eigengereide mensen - de weg zónder God, die uiteindelijk doodloopt.
Op die weg die God wijst, die smalle weg, gaan - zo zegt dit lied - de rechtvaardigen.
Dat zijn mensen, die niets liever willen dan de rechte weg door het leven gaan: De
weg die regelrecht op God af gaat. De weg mét God. De weg van zijn Koninkrijk.

De mensen, die eigen wegen inslaan heten in Psalm 1 heten goddelozen. Zij gaan
zonder God door het leven. Ze willen zélf de dienst uitmaken en hun levensrichting
en levensinrichting bepalen. Het zijn best ... beste mensen, die goddelozen. Er zijn er
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bij zelfs, die zo - op het eerste gezicht - het nogal eens beter doen in hun leven dan
de mensen-met-God. En toch - hoe sympathiek ook - toch gaan ze verkeerd. Ze
dwalen en verdwalen. Van God áf gaan ze ... en zo van het LEVEN (met allemaal
hoofdletters) af.

*

O ja, we zouden het nog hebben over 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 ... naar het Koninkrijk van God?

Amen.

Ds. Jan K.C. Kronenberg, Haarlem 10 februari 2002
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