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13 Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort 
en breed de weg, die tot het verderf leidt, en 

velen zijn er, die daardoor ingaan; 
14 want eng is de poort, en smal de weg, die ten 
leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. 

15 Wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht 
tot u komen, maar van binnen zijn zij hongerige wolven. Matth.7 

 

Als wij deze Bijbeltekst goed lezen in zijn context dan gaat het hier over drie soorten 
wegen, een brede weg, een smalle weg, en dan nog een mogelijke dwaalwegen! 
God doet een oproep om tijdens ons aardse leven, de levensweg te kiezen die naar 
Hem loopt, in de hemel waar Hij woont, ten Noorden!  

De brede weg, is een levensweg, een overtuiging waarbij men hoopt op snel 
gelukkig te zijn, diploma halen, een warm familienestje, goed betaalde job, omhoog 
klimmen op de sociale ladder van de welvaart. Men hoopt de wensen van zijn hart 
eens te kunnen vervullen. Uiteindelijk hebben na jaren, een meerderheid, een grote 
teleurstelling opgelopen, of ze kregen een inzinking, want men verwacht steeds meer 
en meer. Men kent geen rust meer, en de meerderheid staat in een eindeloze file op 
weg naar de depressie! 

De tijd van Gods oordeel nadert, toch geeft God nog kansen zoals wij lezen in 
Openbaring 14 een engel met het eeuwig evangelie roept op tot bekering! (v.11) 
Daarna komt het verderf of vernietiging voor allen met hun ingeplante antichristelijke 
chip 666. Een gemanipuleerde meerderheid van de bevolking zal dit goed en positief 
vinden.   

  1 En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en 
nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt. 

De smalle weg. Weinigen vinden deze weg, het zijn nadenkende mensen die God 
hebben gezocht en Hem hebben gevonden. Ze geloofden in Jezus Christus, zoals 
Hij sprak in de Bijbel! Het zijn mensen die hun geloof in Jezus trouw zijn gebleven. 
(Op.14:12). Jezus beloofde terug te komen om recht te verschaffen. Er zullen er nog  
weinigen zijn die hebben volhard in “het” (Bijbels) geloof in Hem! (Luk.18:8)  
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Wie zijn dan die “weinigen”? 
 

 

 

Dit zijn mensen die Gods Geest hebben ontvangen door te geloven in de woorden 
van Jezus, een kleine minderheid dus. (Joh.6:68) Zij behoren tot het klein kuddeke! 
Neen, zij behoren ook niet tot de eenheid van een “Babelse, oecumenische 
wereldkerk”. Hun leven veranderde compleet. De levensweg welke Jezus leerde, 
deed het zielige denken veranderen tot een “geestelijk denken”. Het heeft dagelijks 
invloed op het leven. Invloed kwam er op het gezin, de familie, op het werk, bij 
vrienden en kennissen. Het gaf blijdschap en rust, soms met spontaan achterblijven 
van kwalen of lichamelijke moeilijkheden. 

Die smalle levensweg is geen snelweg, wel een moeilijke en lastige leerschool, 
maar met een behouden aankomst. Pas na ontvangst van de H.G. is men een kind 
van God geworden. Dat kind zal volwassen worden en de grote dwaalweg ontdekken 
vermijden en verlaten. Die smalle weg is heel bijzonder.  

In het oude verbond zijn er ook gelovigen die God ontdekten en Gods wegen hebben 
bewandeld. Deze mensen volgden zonder twijfels de woorden van God, ze volgden 
trouw maar met grote vraagtekens en toch tot zegen! 

 

Noach, diende te bouwen aan een ark, iets wat hij nog nooit had gezien. God leidde 
hem stap voor stap, en het werd zijn behoud. (Hebr.11:7) Abraham, volgde Gods 
weg zonder te weten waar hij zou komen. Je vertrekt toch ook nooit zonder zekerheid 
dat het goed zal zijn. Hij vertrouwde Gods woorden, al zag hij hem niet!   

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.simonis-buunk.nl/collectie/images/schilderijen/-349.jpg.aspx&imgrefurl=http://www.simonis-buunk.nl/verkocht/vergroting/Anthonij_Anton_Mauve_13861.aspx&h=442&w=690&tbnid=MpeYfIyzSWBuOM:&docid=20xVgwbSc4f6mM&hl=nl&ei=_JsPVtz2PMi2UdfuqtgD&tbm=isch&ved=0CBsQMygYMBg4ZGoVChMI3OTE7_qlyAIVSFsUCh1Xtwo7
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Mozes gelovige ouders, zij lieten hem achter in een biezen kistje, zonder te weten 
wat er met hem zou gebeuren. Je kunt je kinderen leren loslaten in vertrouwen op 
God. God wil dat ook wij leren beslissingen te nemen vertrouwend op Zijn woorden, 
niet op woorden van kerkleiders! 

 

De wegen van Abraham 
1 De Here nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en uit 

uw maagschap en uit uws vaders huis naar het 
land, dat Ik u wijzen zal; 2 Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, 

en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. 
3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt 
zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten 

des aardbodems gezegend worden. 
4 Toen ging Abram, zoals de Here tot hem gesproken 

had, en Lot ging met hem; en Abram was vijfenzeventig 
jaar oud, toen hij uit Haran trok. 5 Abram nu nam zijn vrouw Sarai en Lot, zijns broeders 
zoon, en al hun have, die zij verworven hadden,  en de lieden, die zij in Haran verkregen 

hadden, en zij trokken uit om te gaan naar het land 
Kanaan, en zij kwamen in het land Kanaan. 6 En Abram trok het land door tot de plek bij 

Sichem, tot de terebint More; en de Kanaanieten waren toen in het land. 
7 Toen verscheen de Here aan Abram en zeide: Aan 
uw nageslacht zal Ik dit land geven. En hij bouwde 

daar een altaar voor de Here, die hem verschenen was. Gen.12 
 

God roept ieder mens, doch allen die luisteren als Abraham zijn begonnen aan hun 
smalle weg. Abraham verliet zijn land, een land met vele tradionele afgoden en 
huisgoden, zoals eeuwen later alle heiligenbeeldjes van de Katholieke kerk. God zou 
hem de weg wijzen. Zo is ieder wedergeboren christen een weg begonnen, maar 
weet niet altijd wat dit zal brengen. God wijst zijn weg via de Bijbel, een onfeilbare 
GPS! De ongelovige wereld zoekt wel een glazen bol! 

Abraham bouwde altaren! 
Abraham bouwde zijn eerste altaar als een herinnering, zijn ontmoeting met de 
levende God. (Gen.12:7) Dit is de wedergeboorte, de dag dat wij tot geloof kwamen 
in Christus. Abraham kreeg er de belofte: Het beloofde land! Dit is de dag dat wij 
onze zonden beleden, en geloofden in de genade en vergeving door het vergoten 
bloed van het Lam Gods! De belofte eeuwig leven en de hemel!  

Abraham bouwde een tweede altaar.(Gen.12:8)  De tweede stap van Abraham was 
een spontaan roepen op zijn God, welke hij had ontmoet. Dit spontaan roepen of 
aanroepen, was dat wat wij vandaag bidden noemen.  

Hij riep de naam des Heren aan. Als wij op iemand roepen dan is dat ook zijn naam 
dat wij roepen! Wie een verkeerde naam aanroept, komt niet bij degene welke hij 
bedoelde! Dus bidden en Jezus aanroepen is correct. (Hand.4:12) Abraham 
ervaarde een hemelse vreugde! Toch kende hij ook al problemen, ruzie onder de 
herders van Abraham en Lot. Hij zag een oplossing, hij keerde terug naar zijn 
tweede altaar, dat van het gebed. Door problemen en beproevingen leert men 
bidden in vertrouwen dat God wil helpen.(Gen.13:4). 
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Abraham bouwde zijn derde altaar in Hebron. Het altaar van de daden. Een 
opofferende liefde. Na de problemen met Lot. De liefde voor de wereld welke het 
leven van Lot en zijn vrouw leiden, brak de eenheid tussen Abraham en lot.  

Lot zag op naar het zeer vruchtbare land met water 
enz. Abraham koos voor de vrede, wilde niet in 
ruzie samenleven. Samen optrekken was voorbij, 
aan samenhorigheid kwam dus een einde. De 
opofferende liefde, “agape”, van Abraham voor zijn 
God, was sterker dan de liefde voor een wereld van 
rijkdom, genot en winst. De eenheid van deze 
gelovigen was ten einde, ieder ging zijn weg. Zo 
heb je ook twee soorten christenen.  

Wij stellen vast in vers Gen.13:14 dat God wel verder sprak tot Abraham, maar niet 
verder tot Lot. Lot en zijn vrouw kozen voor Sodom, met een zeer zondige reputatie! 
Wie kiest voor de wereld, laat de goede relatie met God onbewust soms verwateren. 

 

Abraham bouwde een vierde 
altaar. 

9 Toen zij aan de plaats die God 
hem genoemd had, 

gekomen waren, bouwde Abraham 
daar een altaar, 

schikte het hout, bond zijn zoon 
Isaak en legde hem op het altaar 

boven op het hout. Gen.22 

Dit is het altaar van de 
geloofstest. Beproeving en 
vertrouwen. Geloofde 
Abraham in Gods belofte, 
nakomelingen te zullen 
hebben? Als ge uw zoon dient 
te offeren, wat dan? Het was 

en is in de ogen van de gelovige onmogelijk nog nakomelingen te hebben uit een 
veertig jarige “Isaac”, als hij dood is! Abraham had een zekerheid dat God zijn woord 
zou vasthouden. Hij wist helemaal niet hoe God dat zou oplossen. Zo weten ook wij 
niet bij een beproeving wat God zal doen. Wij kunnen enkel zijn wil aanvaarden en 
uitzien naar de toekomst. Wij kunnen soms heel verbaast staan kijken, en letten op 
omstandigheden. God wil weten of ons geloof echt of schijn is. Abraham twijfelde 
niet, en was geslaagd! Petrus liep op het water, maar zag op de baren, en twijfelde! 
(Matth.14:31) Wat doen wij bij een beproeving? 

 

Vg.R.Gaytant 
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