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Beste Medeparochianen; 

 

De vraag na het horen van de lezingen, zou kunnen zijn: Komen we uiteindelijk 

bij God terecht, mogen we deelnemen aan dat Rijk van God, het hemelse thuis 

waar plaats is voor velen. 

Wat moet ik daar voor doen, welke weg moet ik daarvoor bewandelen, wat 

voor manier van leven vraagt dat van u en mij ? 

Om dat Rijk van God binnen te mogen gaan is niet zo gemakkelijk.  

 

Jezus was op weg naar Jeruzalem en wist heel goed wat daar komen ging met 

Hem. Hij had veel volgelingen, maar er waren er ook die zich weer van Hem 

afkeerden en hooggeplaatsten die Hem niet moesten en hem uit de weg wilden 

ruimen.  Zo vroeg iemand Hem “zijn het er weinig die gered worden ? 

En Jezus zei: Span je tot het uiterste, het is een nauwe deur om binnen te 

komen in mijn huis. Velen zullen aankloppen maar niet worden binnen gelaten. 

We leven nu in een wereld die verre is van een hemel op aarde. 

Alles schijnt te draaien om het individu, ik moet gelukkig kunnen zijn, het goed 

hebben, ondertussen vereenzamen jong en oud, moeten we het alleen zien te 

redden, allemaal rennen om meer geluk, landen sluiten grenzen, bouwen 

muren, America first en dat protectonisme vind gehoor ook in anderen landen. 

De handel moet beschermd, de economie van het nooit genoeg hebben draait 

door. Ondertussen neemt de armoede over de wereld toe, ook in ons land, 

steeds meer mensen zijn aangewezen op de voedselbank. Een eerlijkere 

verdeling van onze welvaart lukt blijkbaar niet. Vetes worden uitgevochten op 

twitter, voorts loopt de de angst in de wereld op voor herbewapening en 

oorlog. Bang voor terrorisme en vervolging. Ook grote commotie over grote 

stromen vluchtelingen, op weg om moord en geweld, door droogte, de hoop 

op een meer menselijk bestaan. De waardigheid van elk individu wordt  

geschonden, door machtsmisbruik, mishandeling en je denkt bijna: waar komt 

er geen seksueel misbruik voor. 

Deze opsomming is lang niet volledig, u zult zelf nog meer beelden kunnen 

oproepen.  De hemel op aarde is verder weg dan ooit. 

En velen zullen kloppen op de nauwe deur: “Heer, doe open” en krijgen het 

antwoord:  Ik weet niet waar je vandaan komt, ik ken je niet. 

 



Het rijk van God is niet alleen voorbehouden aan de gelovige volgeling van  

Jezus, zoals wij hier vandaag in zijn huis. In Jesaja lezen we vandaag dat de Heer 

uit alle volkeren en talen mensen bijeen zal roepen om zijn glorie te 

aanschouwen. Dus niet alleen wij christenen. Ook tegen ons kan de Heer 

uiteindelijk zeggen: Ik ken u niet, ga weg van Mij.  

Met alleen een vroom geloofsleven, bidden en regelmatig ter kerke gaan 

komen we niet binnen. Wat heb je gedaan om mijn Koninkrijk op aarde 

dichterbij te brengen . Als je werkelijk een volgeling van mij bent dan komt dat 

op daden aan. Van Liefde, van Trouw, van Gerechtigheid en Vrede. Heb je je 

naaste liefgehad als jezelf ? Niet je eigen geluk najagen. De Heer vraagt van ons 

om Zijn handen en voeten te zijn in deze wereld, op de plek waar we wonen, 

thuis, op het werk,school. Maar hoe doe ik dat ? Langs welke weg komen we 

dan bij God terecht ? We lezen in de bijbel op genoeg plekken wat er van ons 

gevraagd wordt : Wees als zout en licht, gebruik je talenten,wie honger heeft 

geef je te eten, wie dorst heeft geef je te drinken, de vreemdeling neem je op, 

de naakten voorzie je van kleding, wie gevangen is bezoek je, geef je aandacht. 

Zet de deuren van je hart open, gebruik je verstand en luister naar wat je hart 

je ingeeft, weet te vergeven en wees barmhartig. Als we met een zuiver hart 

leven, vrede brengen en gerechtigheid doen, dan zullen we God zien staat er  

in de Zaligsprekingen. Zo leven zal geen gemakkelijke weg zijn, maar levert wel 

het ware geluk bij God op ! 

Deze levenshouding van omzien naar elkaar, je inzetten voor elkaars geluk, met 

oprechte aandacht, een luisterend oor hebben, ogen die zien hebben we als  

Parochiegemeenchap ook nodig. Per 1 januari 2020 zullen wij niet meer kerken 

in de Nieuwe Stad, maar samen verder gaan vanuit de Drie Stromen. 

In september, oktober en november vieren we al eens samen om aan elkaar te 

kunnen wennen. Want hoewel we een Parochie , hebben we twee kerkcentra 

die ieder hun eigen invulling hebben gegeven aan gemeeschap zijn en vieren. 

We moeten ons allemaal inspannen tot het uiterste om elkaar straks de ruimte 

te geven om naar elkaar te luisteren, een open huis te zijn waar gastvrijheid 

heerst, waar we echt samen mogen verder trekken, op elkaar bedacht zijn in 

zorg, liefde en aandacht. Werken aan een gemeenschap die Gods Koninkrijk op 

aarde nu al probeert waar te maken. We worden opgeroepen al onze talenten 

daarvoor in te zetten. Bidden en geloven wij dat de Heer ons als Parochie de 

Graankorrel rijkelijk zal zegenen, want we blijven op weg naar naar die Nieuwe 

Stad, het nieuwe Jeruzalem, stad van vrede waar het goed is om te wonen. 

Dan zal ook voor ons de deur open gaan als wij kloppen en de Heer zal zeggen; 

Kom binnen, want je bent een mens naar mijn hart.  AMEN       

   


