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SCHRIFTMEDITATIE
“Ik ben de deur”.

Johannes 10:9a

Ieder huis heeft een deur. Door de deur is de toegang naar binnen. Hoeveel keer maken we
dagelijks gebruik van de deur. Tegen vrienden zeggen we: de deur staat altijd voor je open. Als
we door de deur zijn gegaan zijn we “binnen”, in de beslotenheid en de beschutting van onze
woning. Voor een gesloten deur komen is naar, vooral als je iemand beslist wilde ontmoeten. In
ons dagelijks leven is het gewoon iets vanzelfsprekends, dat in- en uitgaan door de deur van ons
huis.
Eenmaal waren wij allemaal in een wondermooi huis. Het was het huis dat onze Schepper had
geschapen. Dat huis was de hof van Eden, daar woonden wij.
Nu kunnen achter een deur heel ellendige omstandigheden heersen. Velen gaan met tegenzin de
deur van hun huis binnen. Achter die deur kan verveling, ruzie en haat schuil gaan. Achter die
deur kunnen mensen elkaar het leven bitter maken. Zo was het echter in het huis dat de Heere
schiep niet. Het licht brandde er altijd. Overal was voor gezorgd. In dat huis was vrede en
blijdschap, liefde en gemeenschap. De Heere Zelf was de Vader in dat huis. Zijn deugden waren
ons licht.
In dat mooie huis hebben wij alles verloren. God hebben we niet in erkentenis gehouden. De
wetten van het huis hebben we veracht en versmaad. Zèlf wilden we over alles baas zijn. We
wilden God uit het huis hebben en zelf God in huis zijn. Dat kon niet. Op ongehoorzaamheid en
ongeloof stond de doodstraf.
Wij hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods.
Toen hebben wij zelf de deur dicht geworpen. De Heer moest naar Zijn rechtvaardig oordeel de
deur vergrendelen.
…Zijn beeld en gemeenschap verloren…
…Het huis van Zijn nabijheid uit…
…De weg naar de gemeenschap en het eeuwige leven toegesloten…
…Buiten, zonder dak boven ons hoofd…
…Buiten, tussen de doornen en de distels…
…Buiten, bij het wild gedierte dat niets in het woeden ontziet…
…Buiten God en zonder hoop…
…Buiten het leven en in de dood…
…Buiten God en bij de duivel…
Gods eeuwige onbegrijpelijke liefde heeft echter de weg ontsloten. Hij heeft een toegang
beloofd. Een deur der hoop in het dal van Achor. De oude kerk zag verlangend uit naar de
vervulling van de belofte. In de volheid des tijds heeft God Zijn Zoon gezonden. Nu opent Hij
Zijn lippen en zegt: “Ik ben de deur”.
Met dit woord sluit de Heere Jezus alle andere deuren uit.
In het volle bewustzijn van Zijn zending getuigt Hij: “Ik ben”.
Alle deuren “zijn” niet, ze vormen alleen maar de toegang tot de eeuwige dood.
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Véél wegen leiden naar Rome.
Eén weg leidt naar Sion, het huis Gods.
Jezus zegt: “Ik” ben. Dan zijn “wij” het niet.
Wij zijn minder dan niet en ijdelheid. Al onze wijsheid is dwaasheid voor God. Geen enkele deur
geeft toegang tot het huis van Gods gunst en gemeenschap.
O ja, Jood en heiden hebben heel wat deuren geopend. De wereld heeft haar deuren naar een
betere toekomst. Ze droomt van een duizendjarig rijk van vrede en gerechtigheid. De
godsdienstige mens heeft zijn deuren naar de hemel. Maar welke jas we ook aantrekken, we
komen toch bij een gesloten deur. Wij kunnen Gode niet behagen. Bergen vleselijke en heilige
werken liggen als oud vuil voor de deur van Gods Schaapskooi.
Duizenden vreemde munten liggen te verroesten buiten het huis. De eigenaars hebben tot hun
bittere teleurstelling bemerkt dat er geen plaatsbewijzen te koop waren. Ze probeerden toen
wel over de muur en door de ramen te dringen maar onmiddellijk werd het vonnis geveld: “Dieven
en moordenaars”.
In Gods huis is geen plaats voor zulk onderkruipend volk.
U zegt: “Maar ik heb er toch heel wat van geleerd…”
“Maar ik ben onder het recht doorgegaan…”
“Maar ik ben gerechtvaardigd…”
“Maar ik ben zo ijverig in heiligmaking…”
“Maar ik heb alles er aan gegeven…”
“Maar ik heb het voor Gods eer opgenomen…”
“Maar ik heb geijverd voor de oude vertaling…”
“Maar ik heb het oude Jodenvolk zo liefgehad…”
“Maar ik heb in Uw Naam geprofeteerd…”
“Maar ik heb principieel in de politiek gehandeld…”
“Maar ik heb mijn best gedaan om het verval te keren…”
“Maar ik was niet in het ziekenfonds…”
“Maar ik las nog een goeie krant ook…”
“Maar met mij is het niet zo makkelijk gegaan…”
“Maar bij onze kerk zag je zondags geen fiets of auto...”
“Maar ik ben nog ouderling geweest…”
“Maar ik zei altijd maar: doorzoek u zelve nauw…”
“Maar ik behoorde tot de weinige getrouwe leraars in den lande…”
Adam weet van geen ophouden. De Heere ook niet. De Heere zegt: “Je bent verdoemd. Je komt
er niet in met je verhaaltjes”.
Ook bij de Wet hoef je niet aan te komen met deze verhaaltjes. Ook de Wet zegt: “Je bent
vervloekt met al je vodden en lompen. Blijf uit m’n huis, indringer”.
Maar wat dan, wat dan? Zijn wij dan blind? Zijn wij dan buiten? Inderdaad.
Jezus zegt: “Ik ben de deur”.
De Vader trekt tot Zijn Zoon. De Geest werkt op Christus aan. De Vader wil geen slachters en
bedervers in Zijn huis. Jezus is de deur. Die deur heeft Hij Zelf gemaakt met Zijn allerbitterst
lijden en sterven. Hij werd “buiten” de deur gesloten. Hij arbeidde in moeite en verdriet. Zijn
bloedig zweet drupte op de aarde. Mateloze weedom doorsneed Zijn heilige ziel.
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Vergist u niet, geliefden. Het was een onuitsprekelijk werk om in de muren van Gods
gerechtigheid een eerlijke Deur te maken. Dat heeft alles gekost.
Waar waren wij toen? Smadelijk zijn we gevlucht. Verloochenend stonden we naast Hem in de
zaal. Geslapen hebben we, allemaal.
De deur van de hel hebben we ontsloten door onze zonden. Geloven wij dat nu? Erkennen wij dat
Hij alléén de Deur is? Heeft de Heilige Geest door het Woord onze blinde ogen geopend?
Zie dan nog eens naar Hem, Die gehangen is buiten hemel en aarde. Daar hangt de Deur “buiten”.
Alle smaad valt op Hem.
Alle toorn treft Hem.
Alle vloek verwondt Hem.
Alle bliksem verteert Hem.
Zό maakt Hij het huis Gods weer open.
Zό wordt de moordenaar de deur geopend.
Zό scheurt Hij de middelmuur des afscheidsels.
Zό maakt Hij de vijandschap te niet in Zijn vlees.
Wie, wie is er buiten?
Wie is een dwalende van Geest?
Waar zijn de murmureerders?
Hierheen, hierheen tollenaren en zondaren.
Hierheen ellendelingen.
Waar kom je vandaan?
Heb je geen eten of drinken?
Heb je geen schoenen en geen staf?
Heb je geen kleed om hier te verschijnen?
Kunt u God niet ontmoeten? Kom dan. Hij is de Deur. Die door Hem in gaat is binnen. Hij wast in
Zijn bloed. Zijn kleed werpt Hij u om de schouders.
Of hebt u geen voeten om te gaan, geen handen om aan te pakken?
Het doet er niet toe. Zonder geld en zonder prijs, wijn, melk en brood.
Werp al je munten maar ver weg. De Heere geeft er niets voor. Voor Hem is het alles zwarte
handel. In Hem is alles wat u behoeft. Er kan niets meer bij en er hoeft niets meer bij.
De Vader zegt: “In Hem heb Ik Mijn welbehagen”.
Deze woorden van de Heere Jezus “Ik ben de deur” zijn ontdekkend en vertroostend. Ze leren
ons dat wij buiten zijn. Buiten het Koninkrijk der hemelen.
Waar dit onderwijs aan onze harten gezegend wordt komt ook de troost openbaar. Buiten
ontmoeten we de Heere Jezus, Zijn smaadheid dragende. Buiten wordt Zijn stem gehoord:
“Vader vergeeft het hun, want zij weten niet wat zij doen”. Hoe komen wij daar nu in?
Vijf maagden kwamen voor een gesloten deur.
Een hele wereld lag voor de gesloten deur van de ark.
Christus sprak: “Die tot Mij komt zal Ik geenszins uitwerpen”.
Kunnen wij er dan nog iets aan doen?
Nee, we kunnen alleen nog maar verknoeien en bederven.
De hele wereld is vervuld van Arminiaanse leugens.
Billy Graham zei jaren geleden: “Als gij niet komt kan God niets doen”.
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Johannes de Heer zei in zijn tijd: “De knop van de deur van ons hart zit aan de binnenkant. Wij
moeten open doen”.
Allemaal leugen en bedrog.
Tegenwoordig mag je dat eigenlijk niet meer zeggen. We zijn heel voorzichtig geworden.
Wilt u echter weten of u door deze Deur in en uit mag gaan en weide vinden? Nu, dan worden alle
andere deuren voor ons gesloten. We krijgen ook een hartgrondige afkeer van al die leugens. De
Vader trekt naar Zijn geliefde Zoon.
U zegt: “Buiten zullen zijn de honden”.
Het geloof door de Heilige Geest zegt: “Maar ook de hondekens eten van de kruimkens die er
vallen van de tafel huns Heeren”.
Zo werkt de Heilig Geest Christus verheerlijkend.
We gaan bemerken dat Hij tussen de honden gehangen heeft aan het hout. Dat waren geen
goedaardige beesten. Nee, dat waren ondieren.
Het welbehagen Gods gaat door de hand van de Heere Jezus gelukkiglijk voort. Hij zegt: “Al wat
Mij de Vader gegeven heeft, zal tot Mij komen”.
Het zal komen om Zijn Woord te horen.
Zo zal het Lam dat geslacht is eer en heerlijkheid ontvangen. Want door Hem hebben wij beiden
de toegang door één Geest tot de Vader. Zo zijt ge dan niet meer vreemdelingen en bijwoners,
maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament der apostelen en
profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen. (Efeze 2)
“Hij is de deur”.
Loof, loof den HEER', mijn ziel, met alle krachten;
Verhef Zijn Naam, zo groot, zo heilig t' achten;
Och, of nu al wat in mij is, Hem preez'!
Loof, loof mijn ziel, den Hoorder der gebeden;
Vergeet nooit een van Zijn weldadigheden;
Vergeet ze niet; 't is God, die z' u bewees.

Psalm 103:1

D.C.O.
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