
9

1
Twee bestemmingen

Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort en 
breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn 
er die door dezelve ingaan; Want de poort is eng en 
de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen 
zijn er die denzelven vinden.  
Mattheüs 7:13-14

Met de bovenstaande woorden heeft Jezus Zijn in-
drukwekkende Bergrede afgesloten. Na Zijn preek over 
het Koninkrijk van God, wekt Jezus de mensen op om 
dat Koninkrijk binnen te gaan. Hij is bezorgd dat men-
sen Zijn boodschap over het Koninkrijk van God wel 
gehoord hebben, maar er niet zullen binnengaan. Ze 
zullen weer terugkeren tot hun dagelijkse beslomme-
ringen en niet handelen naar Jezus’ woorden. Daarom 
dringt Jezus aan en zegt: ‘Gaat in door de enge poort.’
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Het is een ernstige vermaning, want er is ook een an-
dere, wijde poort en een andere, brede weg. Wie door 
die poort gaat en die weg betreedt, komt niet in het 
Koninkrijk van God, maar in het eeuwige verderf. In 
dit licht dringt Jezus bij ons aan: ‘Gaat in door de enge 
poort.’ Het is een liefdevolle uitnodiging en een ver-
maning tegelijk. Het is duidelijk dat Jezus wil dat wij 
het Koninkrijk Gods binnengaan.
De Heere Jezus spreekt niet onduidelijk over de eeu-
wige bestemming van de mens. De wijde poort en de 
brede weg voeren mensen naar het verderf. De enge 
poort en de nauwe weg leiden de mensen die daarop 
gaan, naar het eeuwige leven. Twee poorten en twee 
wegen. Zij leiden óf naar het verderf óf naar het leven.
Wat bedoelde Jezus met ‘verderf’ en wat bedoelde Hij 
met ‘leven’? Verderf betekent hier: iets wat ruïneert 
en verwoest, het eeuwige verderf in de hel. Leven 
betekent: eeuwig leven in Gods gemeenschap. Jezus 
plaatste de eeuwige dood tegenover het eeuwige le-
ven. Duidelijker gezegd: de hel tegenover de hemel. De 
wijde poort en de brede weg leiden naar de hel, de 
enge poort en de smalle weg leiden naar de hemel. Zo 
duidelijk, eenvoudig, eerlijk en liefdevol heeft Jezus de 
mensen geleerd dat er twee eindbestemmingen zijn.
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Een beslissende keus

Jezus plaatste mensen voor een keus. Hij sprak eerst 
over een poort en daarna over een weg. We moeten 
eerst een poort door, dan een weg betreden, die ten 
slotte leidt naar het verderf of het leven. Het is beslis-
send door welke poort je gaat. Het is een keus tussen 
dood en leven.
Deze keus stond in verband met wat zij gehoord 
hadden. Zij hadden het Evangelie van het Koninkrijk  
Gods gehoord. Vervol-
gens wekte Hij hen op: 
‘Gaat in door de enge 
poort; want wijd is de 
poort en breed is de weg, 
die tot het verderf leidt, 
en velen zijn er die door 
dezelve ingaan; Want de poort is eng en de weg is 
nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er die 
denzelven vinden.’
Deze woorden van Jezus klinken als een oproep om 
de juiste keus te maken en de juiste levensrichting te 
kiezen. Hij maakt ons duidelijk, dat de keus die we nu 
maken, beslissend is voor ons eeuwig wel of wee. Veel 
van deze keuzen maken we in ons jonge leven. Zij zijn 

Beslissende 
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al jong
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niet alleen beslissend voor je verdere leven, maar ook 
voor je eeuwige bestemming.
Indien er slechts één poort en één weg was, had je 
geen keus. Maar God zij geprezen! Er is niet alleen een 
weg naar de dood, maar ook een weg naar het leven. 
Het is wel een enge poort en een smalle weg, maar er is 
een weg ten leven. Gewoonlijk staren wij alleen op de 
engte van de poort en de smalte van de weg die naar 
het leven brengt. Maar is het geen wonder dat er een 
weg ten leven is? Engelen zondigden en werden dui-
velen, zonder enige hoop op herstel. De mens volgde 
de duivel in het zondigen. Toch opende God een weg 
van herstel en redding in Zijn Zoon Jezus Christus. Het 
is wel een enge poort en een smalle weg. Al moet je 
ook de wereld en je eigen gerechtigheden achterlaten, 
het is wel de weg die je in het eeuwige leven brengt.
God stelt ons voor een keus. Jezus dringt niet zonder 
reden aan: ‘Gaat in door de enge poort.’ Je moet een 
keus maken. Achteraf zien we dan dat het Gods ge-
nade was die ons deze goede keus deed maken.
In het licht van het onderwijs van Jezus duidt de wijde 
poort op de beslissing van de mens om niet met het 
kwaad van de zonde te breken en niet in Christus te 
geloven. Deze keus brengt op de brede weg van de 
dienst van de wereld en het zondige vlees. Uiteindelijk 
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brengt die ons in het eeuwige verderf. Daaraan gaat 
een leven zonder God en Christus vooraf, hetzij vroom 
of goddeloos.
De enge poort is de keus van het vernieuwde hart 
om met oprecht berouw met alle kwaad te breken 
en de zaligheid in Christus te zoeken. Het is de enge 
poort van de bekering tot God en het geloof in Jezus 
Christus. Het brengt de mens op de smalle weg van 
het discipelschap. Naar het woord van Jezus betekent 
dit: jezelf verloochenen, het kruis op je nemen en Jezus 
navolgen. Het is een leven gekenmerkt door een enge 
poort, waar slechts een zondaar door kan. Een leven 
van zalig worden uit genade en gerechtvaardigd wor-
den als een goddeloze. Een leven van een dagelijkse 
strijd tegen de wereld, de duivel en het eigen vlees. Een 
leven waarin je alles schade en drek acht om Christus 
te gewinnen. Deze manier van leven is niet populair. 
Het is het ook nooit geweest. Het is niet de weg die 
de massa gaat. Het is een leven gekenmerkt door krui-
siging van het zondige vlees, zelfverloochening, ver-
drukking en geestelijke strijd.
Voordat je ontmoedigd afhaakt of voor de conse-
quenties terugdeinst, wil ik je herinneren aan de wijde 
poort en de brede weg. Die leiden naar het verderf. 
Hoor, hoe Jezus aandringt: ‘Gaat in door de enge 
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poort.’ Het is de oproep van een Zaligmaker, Die tot 
Nicodemus zei: ‘Want God heeft Zijn Zoon niet ge-
zonden in de wereld opdat Hij de wereld veroordelen 
zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden 
worden’ (Joh. 3:17).

De eindbestemming

Ieder van ons is op weg óf naar de hel óf naar de hemel. 
Hoeveel variatie er onder mensen ook is, in werkelijkheid 
zijn er maar twee soorten mensen, namelijk die God 
dienen en die God niet dienen. Er zijn geen drie poorten, 
geen drie wegen en geen drie eindbestemmingen. Dat 
is de eenvoudige en eerlijke boodschap van de Bijbel.
Hopelijk zie je de poort naar de hemel, een enge poort. 
Een gemakkelijke weg naar de hemel is er niet. Je moet 
een smalle weg betreden. Het vereist een breuk met 
de zonde en de wereld. Jezus en de zonde gaan nooit 
door dezelfde poort. Om door de enge poort te gaan, 
moet je met oprecht berouw bij Jezus je zaligheid zoe-
ken. Het vereist bekering tot God en geloof in Jezus  
Christus. Het vraagt om zelfverloochening, kruis dragen 
en Jezus volgen, maar het einde is het eeuwige leven.
Hopelijk zie je ook die andere poort. Het is een wijde 
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poort, zonder beperkingen. Je kunt van alles meene-
men. Je hoeft niet met de zonde te breken en je zon-
dige vlees niet te kruisigen. Het is de brede weg van 
de dienst van het vlees. De weg van: ‘Laat ons eten en 
drinken, want morgen sterven wij’ (1 Kor. 15:32). Maar 
het einde van die weg is de eeuwige dood. Het laat 
ons zien dat je vrolijk en feestend naar de hel kunt 
gaan. De rijke man leefde ‘alle dag vrolijk en prachtig’  
(Luk. 16:19). Maar het feesten zal in de hel ophouden 
en veranderen in een eeuwig ach en wee.
Het laat ons ook zien dat je door veel kruis en strijd 
naar de hemel kunt gaan. De bedelaar had een ellen-
dig leven. Hij ‘begeerde verzadigd te 
worden van de kruimkens, die van 
de tafel van de rijke vielen. Maar 
ook de honden kwamen en lekten 
zijn zweren.’ In de hemel zal die el-
lende voor altijd voorbij zijn en ver-
anderen in eeuwige blijdschap.
Daarom moeten we niet afgunstig 
kijken naar de feestvierders. Hun 
weg eindigt in eeuwige smart. We 
moeten ook niet verkeerd kijken 
naar de kruisweg van de gelovigen. Hun weg eindigt in 
eeuwige heerlijkheid.

De kruisweg 
van de 
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eindigt in 
eeuwige 
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Veel is ons nog verborgen over het leven na de dood. 
Maar zo veel is duidelijk: er zijn slechts twee poorten 
en slechts twee wegen. Twee bestemmingen slechts. 
We zijn allen op weg, óf naar de hemel óf naar de hel. 
De poort die je nu doorgaat en de weg die je nu be-
treedt, beslist over de uitkomst. Wat staat er veel op 
het spel! Het gaat om je onsterfelijke ziel, waar je de 
eeuwigheid zult doorbrengen. Is het wonder dat Jezus 
aandringt: ‘Gaat in door de enge poort, want wijd is de 
poort en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en 
velen zijn er die door dezelve ingaan; Want de poort 
is eng en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en 
weinigen zijn er die denzelven vinden’?


