
Verkondiging in de Welkomdienst op 14 maart 2021 – Zuidland 

Thema: ‘Op tijd binnen’ 

 

Diverse lezingen tijdens de verkondiging 

 

Intro 

 

‘Ben je op tijd thuis?!’ allemaal kennen we wel die woorden 

van een moeder of vader, die dat tegen je gezegd heeft, als je 

nog even naar vrienden ging, of buiten ging spelen. Of je nu 

al tachtig bent of nog maar veertien – je kunt het haar (hem) 

nóg horen zeggen: Op tijd thuis! 

‘Op tijd binnen’! 

Op tijd thuis voor het avondeten, op tijd thuis voor het 

slapen gaan, op tijd thuis op zaterdagavond of moet ik zeggen 

‘zondagmorgen’ ... en dan nu ‘op tijd binnen’ voor de 

avondklok. (foto klok) 

De één heeft er meer last van dan de ander. Wat moet ik na 

negen uur nog buiten, behalve dan de hond uit laten...  

Maar de ander – en je hoort het jongeren zeggen – mist het 

contact met vrienden, het samen zijn, nog gezellig even wat 

drinken. Een ingeperkt bestaan, zo wordt het ervaren. 

Je hoort mensen zeggen ‘ik moet nu echt weg, want ...’ en 

laatst reed ik zelf rond half negen nog op de A-15 en daar 

leek het wel of iedereen wat extra hard reed om op tijd thuis 

te zijn. Zelfs op de Groene Kruisweg mocht je blijkbaar 100. 

 

‘Op tijd binnen’ – en toen Mark Rutte hoorde dat dit ons thema 

was, heeft hij expres de periode nog wat verlengd. 

‘Op tijd binnen’ – het is een thema wat boven kwam in de 

eerste voorbereiding in januari omdat die avondklok toen net 

ingesteld was (23-1-21), maar ook omdat er verschillende 

linkjes werden gelegd naar Bijbelgedeelten. Ik weet niet of er 

bij jou of bij u iets boven kwam, toen je hoorde dat dat het 

thema was van vanmorgen? ‘Op tijd binnen!’ 

 

Want ik moest denken aan de uitnodiging en de oproep in de 

Bijbel om ‘op tijd’ binnen te zijn in Gods koninkrijk, om op 

tijd Gods aanbod van redding aan te nemen, om binnen te gaan – 

of als je het verhaal spiegelt: om Jezus binnen te laten 

komen. 

 

Het eerste wat waarschijnlijk bij veel mensen boven komt, is 

de gelijkenis van de vijf wijze en de vijf dwaze meisjes. 

Jezus schetst aan het eind van zijn leven – in de Lijdenstijd, 

zou je kunnen zeggen – dat beeld van die tien meisjes, die 

allemaal op weg zijn naar het feest, naar een bruiloft waar ze 



voor uitgenodigd zijn – de vriendinnen uit de kring van bruid 

en bruidegom. Allemaal hebben ze hun olielampen bij zich.  

‘Dan zal het met het Koninkrijk van de Hemel zijn als 

 met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en 

 erop uittrokken, de bruidegom tegemoet’.  Matt. 25: 1 

 

En toch gaat er onderweg iets mis. Vijf hebben zich wel goed 

voorbereid – en worden ‘wijs’ genoemd – en vijf zijn ‘zomaar’ 

op weg gegaan – ‘dwaas’. Er zijn allerlei vragen te stellen 

hoe dat nou zat met die olie en of ‘delen’ niet een 

christelijke taak is,  - ze vielen toch alle tien in slaap - 

maar uiteindelijk gaat het in de gelijkenis erom, dat de eerst 

vijf de feestzaal binnengaan en dat de anderen zoveel extra 

tijd nodig hebben dat de feestzaal al dicht gaat. 

‘Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en 

 zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het 

 bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd’. Matt. 25: 10 

 

En dicht blijkt ook echt dicht. Dat roept misschien wel vragen 

bij je op, want we zijn langzamerhand gewend aan een Evangelie 

waarbij je altijd naar binnen kunt komen. 

Blijkbaar is het hier anders. En worden we gewaarschuwd om 

waakzaam te zijn. En níet de grenzen op te zoeken. 

Vijf voor negen, één minuut voor negen gauw naar binnen, zoals 

we altijd zeiden ‘het is al vijf voor twaalf’. 

Ja, waarom zou je dat willen? 

 

Een ander Bijbelgedeelte dat bij me boven kwam is uit het 

verhaal van de zondvloed. De Ark is een plaats van redding – 

en of Noach nog gepreekt heeft voor zijn tijdgenoten, zoals in 

de tweede brief van Petrus wordt gesuggereerd:  

 ‘Noach, de prediker, de heraut van de rechtvaardigheid’  

                                        II Petrus 2: 5 

ik weet het niet, maar het Bijbelverhaal vertelt: 

 ‘Toen sloot de HEER de deur achter hem (Noach)’ Genesis 7: 16b 

 

‘Op tijd binnen’ – het klinkt een beetje als ‘zorreg dat je 

erbij komt’, maar de uitnodiging voor het feest met Jezus 

Christus is wel een serieuze zaak. Die moet je niet voorbij 

laten gaan, zoals ook uit de verschillende gelijkenissen over 

de ‘verontschuldigingen’ duidelijk wordt. Blijkbaar kun je zo 

druk zijn met andere dingen dat je het ‘Welkom’ niet meer 

hoort, de tijd voorbij laat gaan. 

 

 

 



Het is een keus, die je kunt maken in je leven door antwoord 

te geven op de uitnodiging. En dan gaat het niet alleen om het 

hiernamaals, maar ook om het ‘hiernumaals’ -om het zo maar 

even te noemen. 

Als mensen zijn we  – wie we ook zijn, welke leeftijd we ook 

hebben – uitgenodigd om het feest van de Heer binnen te gaan. 

We horen zelfs ergens ‘Mijn huis moet vol’, maar de uitdaging 

is om dat nú te doen. Het leven met Jezus Christus is de 

moeite waard. In de brainstorm voor de voorbereiding van deze 

dienst spraken we daar ook over. 

Geloven is geen straf, maar mag juist een blij iets zijn. 

Als je je welkom weet, als het leven aan Gods hand de moeite 

waard is, dan is dát de goede keuze die je maakt. 

 

We weten allemaal dat het leven niet altijd een feestje is, 

dat er veel gebeurt in ons leven wat zorg en verdriet geeft, 

ook als je christen bent; zelfs, juist als je gelooft in de 

liefde van God: waarom dan??? 

En toch, ik moest denken aan een lied, dat ik lang geleden 

hoorde: ‘het is een feest om te leven met de God, die je kent’ 

(Ida Koelstra) 

 

Dat feest begint in het hier en nu en loopt door tot in het 

paradijs wat weer open zal gaan. Dáár waar God met ons wandelt 

in de koelte van de avondwind (Genesis 3: 8). Het is een 

toekomst ‘vol van hoop’. 

 

‘Op tijd binnen’ – het is allemaal bekeken vanuit het 

perspectief van een mens, van jou en mij, die zelf een keus 

moet maken. Máák die goede keus, kies voor het goede leven, 

want straks is de deur dicht! 

 

Er staat ook nog een ander beeld in de Bijbel – een soort 

spiegelbeeld. Ik wil er twee voorbeelden van noemen. 

Het eerste is het verhaal over Zachëus.  

Zacheüs, die tollenaar, 

         die geld-inner voor de Romeinen, 

         die door iedereen met de nek wordt aangekeken, wil 

Jezus graag zien. Hij zoekt – het was blijkbaar een klein 

mannetje – hij zoekt een grote vijgenboom en zo ziet hij Jezus 

aankomen. Maar dan worden de rollen omgedraaid: Jezus ziet 

hém. Daar helpen geen vijgenbladeren aan. 

‘Zacheüs, kom gauw naar beneden want vandaag MOET Ik in jouw 

 huis verblijven’.  Lucas 19: 5 

En dan kan het feest van de vreugde beginnen, daar in Jericho. 

Hij heeft Jezus binnen gelaten in zijn leven. 

 



In het laatste Bijbelboek komen we die zelfde gedachte tegen. 

Tegen de gelovigen in het plaatsje Laodicea – die blijkbaar 

dachten dat zij wel ‘binnen’ waren, zegt Jezus in de laatste 

van de daar vermelde brieven: 

‘Ik sta voor de deur en klop aan. 

 Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, 

 Dan zal Ik binnen komen en wij zullen samen eten, 

 Ik met hem en hij met Mij’.   Openbaring 3: 20 

Samen eten, een avondmaal, een feestmaal, Jezus Christus wil 

in ons hier en nu bij ons komen of opnieuw ómgekeerd:  

Hij is blij als wij binnengaan in zijn feestzaal, wanneer wij 

delen in de vreugde van Gods Koninkrijk. 

 

Stel het niet uit tot later, maak er geen vijf voor negen, 

vijf voor twaalf, vijf voor .... de eeuwigheid, van! 

Maar kom nu. Het leven is het waard! 

Want er komt een nieuwe toekomst. 

                                          Amen 


