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Meditatie

Strijdt om in te gaan

Strijdt om in te gaan door de enge poort.

Lukas 13:24a

'Heere, zijn er ook weinigen, die zalig worden?'
Deze vraag, die een van de omstanders Jezus
stelde, is nog actueel. Velen discussiëren over de
uitverkiezing. Hevige strijd is over dit punt
ontbrand. De een meent dat er weinigen, de
ander dat er velen zalig worden. In alle
toonaarden klinkt de vraag: 'Zijn er ook weinigen,
die zalig worden?' Het gebroken en verslagen hart
stelt evenwel de vraag: 'Heere, kan ik nog zalig
worden?'
De strijdenden over de vraag: wie en hoevelen er
zalig worden, antwoordt Jezus met: 'Strijdt om in
te gaan door de enge poort.'
De toegang tot het Koninkrijk Gods wordt
vergeleken bij een poort. Deze poort is eng.
Vandaar is aan het doorgaan daarvan strijd
verbonden. Om die poort in te treden is
onmisbaar: de wedergeboorte. In die
wedergeboorte ontdekt Gods Geest de
uitverkorenen aan hun zonde. Zij leren de zonde
kennen als Godonterend en zielsverwoestend. Zij
gaan strijden tegen de zonde. Er zijn ogenblikken
dat zij liever willen sterven dan voortgaan met
zondigen. Het is wel eens: 'Heere, neem mij weg,
want ik kan niet langer tegen U zondigen.' Gods
Geest ontdekt deze begenadigden aan hun
Godsgemis. Zij zijn God kwijt, de Bron van het
leven. Nu is hun rust en vrede voorbij. Er ontstaat
strijd tegen de wereld. Van oude vrienden moeten
zij afscheid nemen. Mogelijk komt er een breuk
met bloedverwanten. Hun vroegere levenswijze
kunnen zij niet meer voortzetten. Zij vinden er
God niet in. Tevens hebben zij te kampen met de
vorst der duisternis. Hij spant al zijn krachten in
om de zielen te benauwen. Er wordt een strijd
gestreden tegen zonde, wereld en satan. De
verzuchting wordt geslaakt: 'Heere, hoe lange, in
mij is geen kracht.'
'Strijdt om in te gaan.' In die strijd moet de mens
al het zijne kwijtraken. Benauwende strijd als men
alles kwijt moet, als men niets van het zijne
overhoudt. De dood zweeft voor ogen. In die strijd
gaan de zielen wanhopen aan alles buiten
Christus. Die Christus wordt noodzakelijk en
onmisbaar. Al hun zielsverwachtingen strekken
zich naar Hem uit. a, welk een blijdschap, als Hij
Zich komt te openbaren, als zij mogen
aanschouwen dat ook zij nog in Hem zalig kunnen
worden. Zij zijn dan zo wonderlijk gesteld. Het is
alsof de zonde weg is, alsof de strijd ten einde is.
Maar de strijd gaat voort. Deze zielsgesteldheid
blijft niet. Het was een versterking voor de zware
strijd die wacht. Om door de enge poort in te
gaan, moet men eigen leven verliezen. De

begenadigden komen te staan voor de
rechterstoel des Heeren. Het recht Gods blijft
voldoening eisen. De wet Gods blijft vervloeken.
Satan treedt op als verklager der broederen. O,
welk een strijd. De strijders gaan onder het recht
Gods verloren. Hier staande buigen zij het hoofd,
zeggende: 'Uw doen is rein, Uw vonnis gans
rechtvaardig.' Het doodsvonnis willen zij met hun
bloed ondertekenen. Zij hebben al de deugden
Gods lief. De Heere moet aan Zijn eer komen. O,
eeuwig wonder, als de Rechter uitspraak doet op
grond van recht. Hij spreekt: 'Er is betaald en
voldaan aan het recht; Christus heeft voldaan.' De
doodschuldigen wordt de gerechtigheid van
Christus toegerekend. Zij mogen vrij uitgaan,
bekleed met de mantel der gerechtigheid. Ook nu
evenwel is de strijd niet ten einde. Zolang de
gekenden Gods op aarde zijn, blijft de strijd. De
strijd blijft voortgaan tegen satan, wereld en eigen
vlees. Zij ervaren dat de satan een grote macht is,
de wereld vol haat is en het vlees strijdt tegen de
geest. In deze strijd heeft de Heere de Zijnen
evenwel uitgerust met de wapenrusting des
geloofs. Neen, in deze strijd zullen zij niet
omkomen. Hoewel de tegenspoeden, lichamelijke,
tijdelijke en geestelijke, vele zijn, uit die alle redt
hen God. Alle dingen moeten hun medewerken
ten goede. De Heere onthoudt Zijn strijders niet
bemoediging en versterking. Soms mogen zij
genieten, voorsmaken van de eeuwige zaligheid,
wegzinken in de deugden Gods, zingen van: 'Uw
recht, waarop zij vertrouwen', en ronddolen in de
liefde des Heeren. Maar eens zullen zij de strijd te
boven zijn. Immers, zij zullen ingaan door de enge
poort. Christus is hun voorgegaan om plaats te
bereiden. 'Ik ga heen om u plaats te bereiden.'
Daarom kunnen zij door het geloof spreken: 'Ik
heb de goede strijd gestreden, ik heb het geloof
behouden; voorts is mij weggelegd de kroon der
rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de
rechtvaardige Rechter, in dien dag geven zal.'
Kent gij deze strijd, deze geestelijke strijd?
Bedenk, velen zullen zoeken in te gaan en zullen
niet kunnen!
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