
Niet te laat komen: preek  21e zondag (Lucas 13, 22-30)  

Beste medegelovigen, hebt u, net als ik, er ook zo’n hekel aan om ergens te laat te komen? 

Je dacht dat je het nog kon redden en deed nog even iets anders, onderwijl tikt de klok 

verder, en dan opeens ontdek je dat je je moet haasten omdat je anders de trein of de bus 

niet meer haalt. Ik kan ontzettend balen dat ik dan, mij haastend op het perron aankom, het 

fluitje van de conducteur hoor en zie dat de deuren van de trein dicht gaan en de trein voor 

mijn neus vertrekt. Dan lijkt het wel alsof de woorden van Jezus uit het Evangelie voor mij 

van toepassing zijn: “Span je tot het uiterste in om de nauwe deur binnen te komen, want ik 

zeg u: velen zullen proberen binnen te komen, maar zij zullen daar niet in slagen”. En dan 

gaat het niet over de trein van Almelo naar Utrecht, of de trein naar Rome, de moederstad 

van onze kerk, maar gaat het over de levenstrein die ons leidt naar het Koninkrijk van God, 

het Rijk van liefde, vrede en gerechtigheid! Het is een trein waar je niet vanzelfsprekend 

zomaar in kunt stappen, je hebt een vervoersbewijs nodig, je moet kunnen laten zien dat je 

die reis hebt verdiend. Alleen een doopbewijs is niet voldoende, je moet in je leven hebben 

laten zien dat je deze doop waardig bent geweest, dat je je hebt ingezet voor zaken waar het 

op aankomt in deze wereld, Gods zaken, zoals: liefde, vrede en gerechtigheid. En we hebben 

gelezen dat Jezus ons waarschuwt om deze trein niet te missen, want ze zal alleen geopend 

worden voor hen die zich tot het uiterste voor Gods zaak hebben ingespannen. 

 

Misschien zullen velen zeggen: “ja, maar ik ben toch elke zondag trouw naar de kerk 

geweest. Heer, ik heb met u gegeten en gedronken, kent U mij dan niet meer?” Beste 

mensen, dat zal niet genoeg zijn, je moet het ware doopkleed, het ware levenskleed dragen, 

je moet je daadwerkelijk hebben ingezet voor je medemens, de vrede in de wereld, je 

ingespannen hebben dat mensen werkelijk tot hun recht komen.   

Als we om ons heen kijken, in de wereld van alledag, dan moeten we constateren dat velen 

hun doopkleed zijn vergeten, de kerk en het geloof de rug hebben toegekeerd, vooral voor 

zichzelf zijn gaan leven, zijn gaan geloven in de dingen die ons van korte duur, geluk en 

welzijn garanderen. En kijk maar wat er zo van geworden is in onze samenleving, waar de 

sterksten zich wel redden, waar de solidariteit met de armen, de vluchtelingen, de 

kwetsbaren, ja, ook onze eigen zieken, ouderen en gehandicapten, zwaar onder druk is 

komen te staan. Zie wat er van de wereld wordt, wanneer de dingen van Gods Koninkrijk 

ontbreken: chaos, dictatuur, mensen die opgeofferd worden aan eigen belangen, eigen 

macht, mensen die worden uitgebuit, vrouwen en kinderen die worden verkracht, mensen 

die alles in hun leven verliezen door het moordende fundamentalisme. Waar zaken van Gods 

Koninkrijk als: liefde, vrede en gerechtigheid ontbreken, daar wordt het een wereld van haat 

en onrecht waar elke menswaardigheid wordt geschonden. Dat kan een rijk worden waarin 

machthebbers hun tegenstanders van allerlei kwaad beschuldigen, hen martelen en zomaar 

in de gevangenis kunnen zetten, want in hun rijk telt alleen maar macht en rijkdom, nee niet 

voor het volk, maar voor hen zelf! Zo ziet die wereld er uit, een wereld van geween en 

tandengeknars, wanneer niet gebouwd wordt aan Gods Koninkrijk. En de deur om daar 

binnen te komen, is niet breed is, maar nauw.  



Beste medegelovigen, span je tot het uiterste in om door die nauwe deur, die nauwe poort 

van Gods koninkrijk binnen te komen. Ja, je krijgt het niet vanzelf, je moet je ervoor 

inspannen, want het is een deur die pas opengaat wanneer wij echt leven naar de woorden 

van Jezus en net als Hij in ons leven op zoek gaan naar liefde, vrede en gerechtigheid. 

Gelukkig zijn er veel mensen die de daden kennen die bij deze woorden horen, mensen die 

omzien naar de naasten, die eindeloos geduld kunnen opbrengen, die barmhartig zijn en 

vergevingsgezind.  

 

Zorg dat je op tijd bent, is vandaan de boodschap, zodat de deur voor jou nog open staat, 

maar weet ook dat deze deur niet alleen open staat voor mensen met een geldig 

doopbewijs, voor exclusieve gelovigen van de bovenste plank, maar dat alle mensen die 

leven naar Gods wil door deze deur naar binnen kunnen komen. Want zo zegt de Heer door 

de mond van de profeet Jesaja: “Ik ga alle volkeren en talen bijeenroepen, en zij zullen mijn 

glorie aanschouwen. Wacht niet te lang, steek je handen uit de mouwen, open je hart voor 

jouw medemens, je weet niet wanneer de trein voor je neus stopt om in te stappen voor 

jouw laatste reis om Gods Koninkrijk in volle glorie te mogen aanschouwen. 

 

Amen 

 

Beuningen 21 augustus 2016 

 

Pastor Jan Kerkhof Jonkman 


