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Redding: Gemakkelijk of Moeilijk? 
Lukas 13:22-30 

Bron : http://www.middletownbiblechurch.org/bulletin%20inserts/Easy_Hard.pdf 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V. 

 

Sommige landen hebben quasi open grenzen en laten duizenden migranten toe om het land 
binnen te stromen, met weinig belemmering. Andere landen voeren een strikt immigratiebeleid 
uit en hebben muren en poorten die het heel moeilijk maken om binnen te komen. 
In het geestelijke rijk is het extreem moeilijk om het hemelse land binnen te komen. Met enkel 
de nauwe poort die naar het leven leidt zijn er maar weinigen die daardoor ingaan; de grote 
meerderheid zal verdergaan op de weg naar de verwoesting (Mattheüs 7:13-14). 
Waarom is het zo moeilijk om gered te worden? Aan de ene kant is dit helemaal niet moeilijk; 
redding is zo eenvoudig dat zelfs een kind het kan begrijpen. Redding is zo gemakkelijk als 
het aannemen van een gift (Johannes 1:12). Het is zo gemakkelijk als eten en drinken (Jo-
hannes 6:35). Het is zo gemakkelijk als door een deur gaan (Johannes 10:9) of een deur 
opendoen (Openbaring 3:20). Het is zo gemakkelijk als kijken (Johannes 3:14-15; Jesaja 
45:221, KJV). Aan de andere kant zijn er redenen waarom redding erg moeilijk kan zijn : 
1.   Verdorven mensen vinden het erg moeilijk om zichzelf te vernederen en hun zondigheid en 

hun geestelijk bankroet te erkennen (Lukas 18:9-14). 
2.   Trotse mensen geloven dat zij iets moeten doen om hun redding zelf te verdienen, en ze 

hebben moeite om te geloven dat redding louter genade is en helemaal uit God (Efeziërs 
2:8-9). 

3.   Verloren mensen houden van hun zonden en neigen ertoe niet naar het licht te willen ko-
men (Johannes 3:18-20). 

 

 
1 “Look unto me, and be ye saved, all the ends of the earth …” Jesaja 45:22 KJV. 
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4.   Christus leerde dat het bijzonder moeilijk was, ja, onmogelijk, voor een rijk man om gered 
te worden, wegens het feit dat niemand kan gered worden die vertrouwt op andere dingen 
of op iemand anders dan Christus (Mattheüs 19:23-26). 

 
 
Maar al deze moeilijkheden kunnen overwonnen worden want het evangelie “is een kracht van 
God tot zaligheid voor ieder die gelooft” (Romeinen 1:16).  
God is in staat om te redden! Heeft God uw hart geopend voor de waarheid van het Evangelie 
(Handelingen 16:14)? 
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