Schriftlezing: Matth. 7:13-23 Tekst: Matth. 7:13 en
14 Thema: Ga binnen door de nauwe poort! Zingen:
Ps. 100:1 en 3, Ps. 116:1, Ps. 25:2 en 6, Ps. 118:10
en 14, Ps. 84:2 en 5
Hoofdpunten van de preek
De Heere vat Zijn onderwijs (de bergrede) samen
met een oproep.

Op wie vertrouw je? Vertrouwen op je geld of
opgaan in je bezit past bij de brede weg.
De smalle weg bestaat in het volkomen vertrouwen
op God (Mt. 6:30). Zo heb je een schat in de hemel.
3 Binnen of buitenkant?
De Heere vertelt dat Hij gekomen is om de wet te
doen. Hij vraagt dat ook van ons (Mt. 7:21).

1 Oproep
Ga binnen door de nauwe poort. Deze poort ingaan
is gehoorzamen aan Jezus’ onderwijs: bekering.

Door het gesprek met de rijke jongeman blijkt hoe
Jezus dat bedoelt (Matth. 19:16).

Jezus geeft beeldend praktijk onderwijs. Drie
voorbeelden (uit de bergrede).

We worden niet behouden door het uiterlijk doen van
geboden, maar door met heel je hart altijd en overal
te leven zoals God dat wil. Dat is de smalle weg

2 Waardering
Mensen in Jezus tijd deden hun best om door
mensen gewaardeerd te worden. Toen vooral op
godsdienstig gebied (bijv. Mt. 6:4 en 5).
Dit past door de brede poort. De nauwe poort is te
smal daarvoor.
Het is alleen belangrijk wat de Heere van ons
vindt(Hij kijkt naar je hart). Wat een ander van je
vindt is onbelangrijk.
2 Vertrouwen
De Heere leert om niet op te gaan in aards bezit (Mt.
6:19) en om niet bezorgd te zijn (Mt. 6:31).
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4 De poort
Velen gaan door de brede poort, het is de weg van
de minste weerstand – die past bij ons mensen zoals
we van nature zijn. Het is de weg naar het verderf,
Jezus dringt aan op bekering: ga door nauwe poort
en ga op de smalle weg. We kunnen en willen dat
niet zelf.
De poort van de bekering is Jezus: ‘Ik ben de deur.’
De weg van geloof en heiliging is ook Jezus: ‘Ik ben
de weg, de waarheid en het leven.’

