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Uitleg en verkondiging vanuit Lucas 13:18-30 en Jes. 30:15-21 

(ds. Simon Dingemanse, 21 augustus 2022 Oude Jeroenkerk Noordwijk) 

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 

Omdat in de evangelielezing een aantal keren het woord deur voorkomt, is dat misschien wel 

een mooie ‘ingang’ om het verhaal mee binnen te komen, want wij hebben ook vaak te maken 

met deuren, niet waar?... 

 

Je kunt wel eens voor een dichte deur komen te staan…niet omdat de bewoners niet thuis zijn, 

maar omdat ze niet thuis géven…de deur gaat hoogstens op een kier of zo vlug mogelijk weer 

dicht, want je bent niet welkom…onze contactpersonen van de wijkteams maken dat wel eens  

mee… 

 

Gastvrijheid is een relatief begrip…wij zetten niet zomaar altijd onze deur wagenwijd open…en 

ook in symbolische zin kunnen we de deur voor elkaars neus dichtgooien…dan weigeren we 

contact of hebben we geen zin meer in een gesprek…  

 

Iedereen heeft thuis denk ik ook wel eens meegemaakt, dat een huisgenoot woedend de deur 

dichtgooit. Kinderen zijn daar soms ook goed in als ze hun zin niet krijgen...maar vlak sommige 

volwassenen ook niet uit… 

  

Naar mijn weten vertelt de bijbel nergens dat Jezus ook wel eens met de deuren heeft geslagen 

...maar wat verrassend genoeg wel een keer door Jezus vertéld wordt, is dat er eens een heer des 

huizes was, die niet kwaad de deur dichtsloeg, maar woedend de deur wagenwijd openzette... 

 

Dat is dat verhaal over die verontschuldigingen, weet u wel: de officiële genodigden komen 

opeens niet meer, omdat ze volgens zichzelf wel wat beters te doen hebben en dan is de gastheer 

zo kwaad, dat hij de deuren wagenwijd openzet voor de blinden en lammen en thuislozen en 

drugsverslaafden en illegale vluchtelingen en andere uitgerangeerden...ze móeten binnenko-

men...zijn huis móet vol worden...er zàl aan zijn rijk gedekte tafel geen stoel onbezet blijven... 

 

Er moeten zoveel armen en zieken en gehandicapten binnen komen, dat er geen plaats meer is 

voor die onbeschofte excuusmakers, die hun eigen zaken altijd belangrijker vinden...dat is dus 

eigenlijk ook een bepaalde vorm van de deur dichtgooien...heel origineel: zoveel mensen 

binnenhalen, dat de deur niet meer open kan voor degenen die eerst te arrogant waren om te 

komen en daar misschien later spijt van krijgen... 

 

Misschien komen we zo dichtbij de uitleg van dat strenge woord van Jezus, dat toch wel een 

beetje dreigend overkomt: "Strijdt om in te gaan door de smalle deur, want velen, zeg Ik u, 

zullen proberen binnen te komen, maar het niet kunnen. Van het ogenblik dat de heer des huizes 

is opgestaan en de deur gesloten heeft, zullen jullie beginnen buiten te staan en aan de deur te 

kloppen, zeggend: Heer, doe ons open, en Hij zal antwoorden en tegen jullie zeggen: Ik weet 

niet vanwaar jullie zijn. En als jullie dan blijven aandringen met allerlei mooie verhalen, dan zal 

hij zelfs zeggen: Ga weg van mij, jullie werkers van het onrecht." 

 

Die heer des huizes is waarschijnlijk God zelf en Jezus vertelt hier dus dat God ook de deur voor 

je neus kan dichtgooien, omdat Hij niets meer met je te maken wil hebben...God is dan niet meer 

‘onze lieve Heer’ zoals Hij in de volksmond wel genoemd wordt… 
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Máár, zegt nu iemand: Hoe is dat dan te verenigen met dat woord van Jesaja dat we net hoorden: 

ondanks de verkeerde wegen van het volk en Gods afwijzing daarvan, staat daar: ‘En toch wacht 

de Enige op het ogenblik dat hij jullie genadig kan zijn; toch zal Hij zich oprichten om zich over 

jullie te ontfermen.”  

 

En neem de woorden van Jezus die ergens zegt: Bidt en u zal gegeven worden, en: klopt en u 

zal worden opengedaan...of denk aan de gelijkenis van de verloren zoon…die jongste zoon die 

het helemaal verknald heeft, denkt dat hij bij zijn terugkeer wel voor een gesloten deur zal 

komen, maar zijn vader staat nota bene verlangend op de uitkijk en sleept hem ogenblikkelijk 

het huis binnen voor een groot feest!... 

 

Dus de ene keer vertelt Jezus dat God altijd de deur open zal doen en ongelooflijk gastvrij 

is...maar de andere keer vertelt Hij dat God weigert de deur te openen en je wegjaagt van zijn 

erf...hoe zit dat?... 

 

Dat is een lastige vraag, maar ik vermoed dat de sleutel wel eens zou kunnen liggen in de roep 

van de heer des huizes ‘weg met jullie, onrechtplegers!’…Met andere woorden: als je, ondanks 

je mooie woorden, onrecht pleegt en oneerlijk handelt, gooi je zelf de deur naar Gods koninkrijk 

dicht…en als je aan dat onrecht vasthoudt, gaat die deur niet meer open…dan raakt Gods 

koninkrijk steeds verder uit het zicht, ook al ga je misschien elke zondag naar de kerk…   

 

We moeten namelijk niet vergeten dat het bij Jezus steeds gaat om het leven zoals God het 

bedoelt...om het leven dat God zo graag gunt aan de mensen en de wereld...en Jezus doet op zijn 

levensweg eigenlijk niets anders dan steeds maar weer deuren openzetten naar dat Koninkrijk 

van God... 

 

Vlak vóór het verhaal van vanmorgen zie je bijvoorbeeld  hoe Hij op de sabbat een 

kromgegroeide vrouw weer rechtop zet…en als de betweterige theologen van die tijd dan kritiek 

hebben op die genezing op sabbat en zo de deur dichtgooien voor zijn bevrijdende handelen, 

gooit Jezus die deuren weer wagenwijd open…Hij gooit alles open voor de zieken, de kleinen, 

de mensen die gebukt gaan onder de oordelen van anderen…zo gooit Hij zelfs de deur open van 

het huis van Zacheüs, de tollenaar voor wie alle dorpsgenoten hun deur gesloten hielden… 

 

Want we hoeven niet te twijfelen aan Gods royaliteit: 'Zij zullen komen van oost en west en van 

noord en zuid en zullen aanliggen in het Koninkrijk van God,’ zegt Jezus...dus heel de wereld is 

uitgenodigd... 

 

Dat brengt ons trouwens automatisch bij de vraag of u, jij en ik ook wel eens de deur voor 

mensen dichtgooien…dat kan in een opwelling natuurlijk een keer gebeuren, maar blíjft die deur 

dan ook dicht?...en kan die dichte deur dan ook te maken hebben met je eigen vooroordeel…met 

te weinig inlevingsvermogen in die ander…of met het probleem dat vergeving zo moeilijk kan 

zijn?...   

 

Jezus gaat ons in ieder geval voor in het openen van deuren en Hij opent ook deuren die wij 

dichthouden…maar zo komt Hij zelf op zijn weg naar Jeruzalem ook in toenemende mate 

dichtgeslagen deuren tegen…tot en met de dichte deur van het kruis en de sluitsteen voor zijn 

graf…dan hebben de mensen de deur steenhard voor Hem dichtgeslagen… 
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Daarom stonden we vanmorgen bij de Jeroen Ommegang ook stil bij Titus Brandsma, een 

volgeling van Jezus…hij was priester, maar ook wetenschapper en journalist…en hij 

waarschuwde herhaaldelijk voor het opkomende nationaal-socialisme…en ook tijdens de Duitse 

bezetting inspireerde hij mensen om zich te verzetten tegen de nazi’s…de Gestapo arresteerde 

hem in 1942…en uiteindelijk belandde hij in het concentratiekamp Dachau…daar was hij 

ondanks zijn zwakke gezondheid een geestelijke steun voor zijn medegevangenen…door 

mishandelingen verzwakte hij steeds verder en hij kwam om het leven door een dodelijke 

injectie…de nazi’s sloegen de deur van zijn leven dicht…maar God opende voor hem 

wagenwijd de deur van zijn koninkrijk… 

 

Dat betekent niet dat die deur pas geopend wordt als je heldhaftige daden verricht, maar het 

betekent wel dat het zoeken van Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid onlosmakelijk verbonden 

is met de weg van Jezus… 

 

Als iemand Jezus vraagt 'Heer, zijn het weinigen die gered worden?', dan gaat het er in Jezus’ 

antwoord dan ook niet om hoeveel mensen er in de hemel komen... welnee, de hemel zit wel vol, 

maak je geen zorgen… 

 

Nee, Hij maakt het meteen persoonlijk. Dat vindt Hij veel belangrijker: Wat is jouw levens-

oriëntatie eigenlijk hier op aarde? Dat je alleen je eigen zaakjes voor elkaar hebt?...Dan zou ik 

maar eens een gevecht beginnen met mezelf als ik jou was...want het gaat niet in de eerste plaats 

om jouw zaakjes maar om Gods zaak...om Gods Koninkrijk waar ruimte van leven is voor ieder 

mens...en het gaat dan in de éérste plaats om hen die op de láátste plaats staan…nee, niet in de 

hemel, maar hier op aarde…niet ná de dood, maar vóór de dood… 

 

Er was eens een warenhuis waar brand uitbrak en er was nog maar één smalle deur die 

openging...er waren mensen die in hun fanatieke poging tot zelfbehoud elkaar vertrapten in de 

deuropening...daar lagen ze: de deur was te smal om met je heilsegoïsme doorheen te komen... 

 

Maar er waren ook mensen, zoals Titus Brandsma die riepen: Let op de kinderen en de mensen 

in een rolstoel...zij moeten eerst...en toen ze de zwakken en meest kwetsbaren voor lieten gaan, 

bleken er veel meer door die deur te kunnen dan iedereen eerst dacht... 

 

Strijdt om binnen te komen, zegt Jezus...en dan bedoelt Hij: Ga het gevecht aan met je eigen 

kortzichtigheid en korte termijn belangen...want de deur is te smal voor mensen die zichzelf met 

hun machtsvertoon breed en dik maken… 

 

In deze grote wereld vol bomaanslagen en terroristische acties, waarin zelfs kinderen geofferd 

worden door verraderlijke clusterbommen…geofferd voor de eigen zieke ideologieën van 

mensen…in deze wereld worden veel deuren steenhard dichtgeslagen…  

 

God vereenzelvigt zich met die kinderen en Hij zal deuren openen waar wij geen weet van 

hebben…zijn koninkrijk zal zich hoe dan ook doorzetten…zoals een mosterdzaad uitgroeit tot 

een boom en een zuurdesem al het meel doordesemt…en wat óns te doen staat, is daar tekenen 

van oprichten hier op aarde door de deuren van gerechtigheid open te houden…de deuren van 

Gods ontferming waardoor de laatsten de eersten worden en de kleinen en zwakken voorrang 

krijgen…  
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En de maaltijd van de Heer die wij zo dadelijk vieren is daar het teken van…het is de maaltijd 

van de open deur voor de gerechtigheid…met brood en wijn als tekenen van Gods ontferming 

voor ieder mens die opnieuw wil beginnen, ook voor u, jou en mij. Amen. 


