
Fonteinkerk, 25 augustus 2019 

Lezingen: Jesaja 30:15-18 en Lucas 13:22-30 

 

Thuiskomen! Het allerdomste dat je kunt doen nadat je van vakantie bent thuisgekomen, dat 

is: een dia-avond organiseren voor je buren en familie. Een hele avond moeten kijken naar 

200 tot 300 vakantiefoto’s: dat schijnt een van de ergste dingen te zijn die je een medemens 

kunt aandoen. Maar jullie zijn gelukkig niet mijn familie en ook niet mijn buren, dus ik zeg 

tegen de beamerman: “Luuk: gooi nog een schep kolen op het vuur, en start de serie!” 

 

Tussen haakjes: heeft iemand een idee waarnaar we nu zitten te kijken? Inderdaad: naar het 

beroemde Alhambracomplex in de stad Granada. Tussen de 8
e
 en 13

e
 eeuw waren de Moren 

(een verzamelnaam voor diverse Arabische en Berberse stammen en strijdgroepen) de baas in 

Spanje. In Granada en omstreken hielden deze moslimgroepen het ’t langst vol: pas in 1492 

wisten de christenen de stad Granada weer te heroveren. In die eeuwen van moslimheer-

schappij zijn er schitterende forten en sprookjesachtige paleizen gebouwd.  

 

Toen ik een jaar of 8 was, bezat ik een 

geschiedenisboek waarin deze fontein afgebeeld 

stond: een fontein in een prachtige binnenhof, 

gedragen door 12 marmeren leeuwen. En ik dacht 

als achtjarig jochie: “Wat moet het fantastisch zijn 

om deze fontein in het echt te zien!” Het is dan ook 

werkelijk betoverend: die binnenhof met z’n zuiltjes 

en ragfijn uitgehouwen bogen, en dan in het midden 

die beroemde fontein. 
 

Foto: Wim Verschoor

 

Twee dagen later bezocht ik in een andere stad een nóg mooier gebouw. We gaan naar foto 6. 

Iemand een idee? Hier de toren die naast de ingang staat, en hier de binnenplaats vol sinaas-

appelbomen. En hier zijn we in het gebouw: het is de Mezquita in Córdoba. Ze zijn er in 785 

aan begonnen, en daarna is de moskee nog diverse malen verbouwd en uitgebreid. Het was 

eeuwenlang de grootste moskee ter wereld; er kunnen 20.000 mensen in. In zo’n kolossaal 

gebouw loop je als mens het gevaar dat je je nietig en verloren voelt: een sprinkhaan, een 

wormpje.  
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Maar dit gebouw heeft een heel ander effect: je voelt 

je er welkom, beschermd, geborgen. Meer dan 850 

zuilen dragen dubbele bogen, en dat veroorzaakt een 

eindeloze herhaling van vormen, waar je ook kijkt. 

Je wordt daar als bezoeker duizelig van, op een 

plezierige manier. Die eindeloze herhaling trekt je 

als het ware de eeuwigheid in. En toch blijf je met 

beide benen op de grond, en voel je je op een 

geruststellende manier omringd en geborgen. Ik 

voelde mij werkelijk thuis in dit gebouw. 

 

Thuiskomen! Als jonge predikant had ik een hekel aan woorden als “geborgenheid” en “thuis 

komen”. Ik hechtte meer waarde aan “opstanding, in actie komen, als volk van God op weg 

gaan”. Maar nu vind ik: “Wat is dat prachtig, als een gebouw jou het gevoel geeft dat je 

welkom en veilig bent!” Dat heeft de architect Zuiderhoek ook in de Fonteinkerk willen 

uitdrukken: de omarming van God, de beschermende hand van God in die gebogen muur.  



 

Nu ik ouder word, begin ik het te herkennen als een van de 

belangrijkste drijfveren, een van de diepste behoeften van een 

mens: ergens thuis mogen zijn, werkelijk thuis. Een plek waar 

je je niet beter of anders voor hoeft te doen dan je bent, een 

plek om op adem te komen, een plek waar je zonder 

voorwaarden geaccepteerd wordt. Dat moment waarop je als 

kind heel stil onder de tafel zat te spelen, in de hoop dat ze 

jouw bedtijd nog even zouden vergeten, of waarop je een 

uurtje langer mocht opblijven omdat er visite was. Dat moment 

waarop je aanbelde en met een stralende glimlach werd 

verwelkomd. Het moment dat je met je slapende kind op 

schoot naar muziek zat te luisteren, en dacht: “Kon nu de tijd 

maar stil blijven staan.” Momenten waarop alles samenvalt, en 

het leven vredig en harmonieus lijkt te zijn… 
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Lucas vertelt ons dat Jezus onderweg is. Natuurlijk vertellen alle evangelisten over de reis van Jezus naar 

Jeruzalem, maar Lucas legt daar steeds ‘n bijzondere nadruk op: “Toen ging Hij op weg, toen trok Hij verder 

naar Jeruzalem.” Het evangelie van Lucas is wel een “reisverhaal” genoemd. De schrijver van de 

Hebreeënbrief omschrijft zo het lot van de gelovende mens: steeds op reis, onderweg, als “vreemdelingen en 

bijwoners”, op zoek naar het uiteindelijke vaderland, het hemelse Thuis. Daar horen we onze menselijke 

onrust in: steeds maar in beweging, steeds maar op zoek naar nieuwe ervaring en ontwikkeling, zonder ooit 

werkelijk ergens thuis te komen.  

 

Maar een man komt bij Jezus vragen naar het doel, naar de bestemming. Beter gezegd: hij vraagt naar het 

aantal mensen dat het doel zal bereiken. “Heer, zijn er maar weinigen die worden gered?” Jezus geeft een 

antwoord dat in de geschiedenis voor onvoorstelbaar veel angst gezorgd heeft. “Doe alle moeite om door de 

smalle deur naar binnen te gaan, want velen, zeg Ik jullie, zullen proberen naar binnen te gaan maar er niet 

in slagen.” Op diverse momenten in de kerkgeschiedenis zijn deze woorden minimalistisch uitgelegd: er zijn 

er wel veel die binnen willen gaan in het Koninkrijk van God, maar het zal maar een handjevol gelovigen 

zijn die dat lukt…  In mijn vorige gemeente heb ik nog meegemaakt dat mensen letterlijk doodsbenauwd op 

hun sterfbed lagen, omdat ze bang waren dat de poort voor hen gesloten zou blijven. Ik voelde mij daar 

buitengewoon machteloos bij, want er viel niet tegenin te praten. Wat ik ook aanhaalde aan troostende en 

bemoedigende teksten, - het viel allemaal stuk tegen een muur van angst en vrees. Hoewel ik toch één keer 

iemand overtuigd heb, in de loop van enkele jaren. Ik heb in Barendrecht een keer twee preken gewijd aan 

het hiernamaals, twee preken bomvol Bijbelteksten én menselijke ervaringen. Uiteindelijk was mijn 

conclusie: vroeger of later komen ALLE mensen bij God in zijn Koninkrijk terecht. Ons verzet zal het altijd 

verliezen van zijn grenzenloze liefde. Een ouderling, een orthodoxe Rotterdammer, was hierover erg boos. 

In zijn overtuiging zouden er wel degelijk heel wat mensen voor eeuwig in de hel blijven zitten. Na drie jaar 

zei hij een keer: “Nou heb ik onlangs die twee preken van jou, die over het hiernamaals, nog eens herlezen, 

en ik vond ze eigenlijk best mooi. Zou ik nu dan óók aan het veranderen zijn?” En natuurlijk, jazeker, dat 

kan: mensen kunnen van mening veranderen. 

 

Maar bedoelt Jezus wérkelijk dat God de deur voor vele mensen gesloten zal houden? Ik denk dat Jezus 

NIET op deze manier “zekerheid” wil geven. In hoofdstuk 4 houdt Jezus een preek in de synagoge van 

Nazareth, en zegt dan: “Ik zeg jullie dat geen enkele profeet welkom is in zijn vaderstad.” Hij schaart zich 

dus in de rij van Israëls profeten. De profeten konden fel van leer trekken tegen het volk; hun uitspraken 

waren vaak spijkerhard. Maar profeten zijn geen waarzeggers of toekomstvoorspellers. Zij doen niets anders 

dan het volk Israël herinneren aan zijn diepste bestemming: volk te zijn van een rechtvaardige en 

menslievende God. Als zij dreigende woorden spreken, over straf en oordeel, doen zij dat nooit om de 



toekomst vast te leggen, maar om het volk tot een beslissing op te roepen: de beslissing om de weg van het 

onrecht te verlaten, en weer te gaan leven vanuit naastenliefde en zorgzaamheid. Zelfs de zwartste 

onheilsaankondiging betekent niet dat de toekomst onwrikbaar vastligt; er is altijd ruimte voor bekering en 

toekomst. Een prachtig voorbeeld hiervan is het verhaal van Jona. Jona moet de stad Nineve gaan vertellen 

dat het einde nabij is: “Nog veertig dagen, dan wordt Nineve weggevaagd!” Als dan de mensen zich in zak 

en as bekeren en beterschap beloven, komt God op zijn dreigende plannen terug: Hij spaart de stad. Dit tot 

groot ongenoegen van Jona, die zegt: “Ik wist het wel: U bent veel te goed en veel te genadig. Daarom wilde 

ik aan deze hele onderneming niet meewerken; U bent altijd weer bereid om de misdadigers een nieuwe 

kans te geven!” Met al zijn gemopper vergeet Jona dat dát nou juist de taak van een profeet is: met zijn 

harde woorden de toekomst niet vastleggen, maar juist veranderen! Dus als Jezus in Lucas 13 profetische 

woorden spreekt, over een strenge God die de deuren dicht zal laten, dan is dat niet de voorspelling van een 

vaststaand feit, maar een dringende oproep om dit onheil te voorkomen! “Luister naar mijn woorden en volg 

Mij op mijn weg, en zorg ervoor dat ook voor jou die deuren opengaan!”  

 

God is altijd weer veel en veel genadiger dan wij denken. Jesaja geeft een voorbeeld: God zegt tegen het 

ongehoorzame volk: “En toch wacht de Heer op het ogenblik dat Hij jullie genadig kan zijn; toch zal Hij 

zich oprichten om zich over jullie te ontfermen.” Beeld van de eindeloos geduldige Vader die wacht op zijn 

verloren kind. Ook Jezus laat in zijn strenge woorden doorschemeren dat het Huis van God openstaat voor 

zeer velen: “Uit het oosten en het westen en uit het noorden en het zuiden zullen ze komen, en ze zullen aan 

tafel worden genodigd in het Koninkrijk van God.” God komt pas tot zijn uiteindelijke bestemming als Hij 

de deuren gastvrij kan opendoen voor al zijn mensenkinderen. Wij mogen dan kind aan huis zijn, 

thuisgekomen uit onze ballingschap, thuisgekomen van onze reis. 

 

Anton Chardon verwoordt het in zijn gedicht “Klein aantal?” als volgt: 

 

Jezus antwoordt op de vraag, 

actueel tot op vandaag: 

Is het aantal misschien klein 

van hen die behouden zijn? 

 

Span u in om in te gaan, 

want de deur is smal en nauw, 

Doe uw best, en doe het nu. 

Velen zijn u voorgegaan. 

 

Eenmaal gaat de deur op slot, 

kun je kloppen wat je wilt. 

Eenmaal is het echt te laat 

voor de werkers van het kwaad. 

 

Oost en west en noord en zuid, 

eersten, laatsten, allemaal, 

nodigt God de Vader uit 

in de ruime bruiloftszaal. 

 


