
 

Thomas Boston – Gaat in door de enge poort 

 

In de derde plaats is de ingang door de enge poort zo smal wegens de sterke tegenstand van satan tegen het 
binnentreden van de ziel. Wanneer de ziel er over begint te denken om tot God weder te keren, dan komt er 
opschudding in de hel, en al haar krachten worden in het geweer geroepen om met alle macht tegenstand te bieden. 

"Want de duivel is tot u afgekomen, en heeft grote toorn, wetende dat hij een kleine tijd heeft," Openbaring 12 : 12. 
Zij die eerst niet door hem werden gestoord, omdat hij zijn hof kon bewaren en in vrede houden, worden dan vervolgd 
door verzoekingen, en satan slaat alle riemen in het water om op te roeien tegen de stroom die voortvloeit uit de 
Geest van God, Die de ziel tot de vreze des Heeren wil brengen. Satan begint dan zijn eigen zaak te bepleiten. 

(1) Hij wijst de ziel op het voorbeeld van de grote menigte. Hij zegt dat men zich gehaat maakt, wanneer men als een 
zonderling over de wereld loopt. Hij redeneert met de ziel, dat indien er zó'n gevaar was in het houden van de brede 
weg, het niet zo erg kon zijn, daar toch in het midden der menigte veiligheid is. Wanneer dat niet helpt, komt hij met 
verzoekingen. 

(2) Hij zegt: Je hebt later tijd genoeg, waarom wil je zo haastig tot zo'n streng en moeilijk leven overgaan? Jonge 
mensen krijgen door de listen van de hel de verwachting van een lang leven, waarin zij een geschikte tijd kunnen 
afwachten om zich te bekeren. Dit bedrog is oorzaak dat velen hun jeugd doorbrengen op de brede weg. Zo wordt de 
bekering uitgesteld, tot zij een werkkring in de wereld krijgen. Wanneer dat gebeurt, vinden de meesten iets anders 
dat hun hart in beslag neemt, zodat zij zich verontschuldigen, en zo blijven zij uitstellen tot de oude dag, welke door 
de meesten nooit gezien wordt. Klaar indien zij wel tijd krijgen, dan blijkt meestal dat de gewoonte van zondigen het 
hart heeft verhard, zodat de bekering wordt uitgesteld tot het sterfbed. Indien zij dat krijgen, dan maken zwakheid en 
smarten hen onbekwaam om naar hulp uit te zien voor hun ziel. En wanneer ten laatste hun tijd verloopt, dan blaast 
de wind van de hemel niet, en zo zinken ze voor de haven zonder dat ze ooit tot de poort gekomen zijn. 

(3) Op een andere tijd tracht de duivel een ziel die zich tot de poort wil begeven, tot wanhoop te brengen, gelijk als hij 
bij Judas deed. Hij vertelt aan de ziel dat de tijd voorbij is en dat de dag der genade is geëindigd. Satan vliegt met hen 
van het ene uiterste tot het andere. Eerst bewaart en beschermt hij de slapende in zijn hof, en daarna gaat hij te keer 
tegen de ontwaakte zondaar, en hij begint hem te beschuldigen. Hij weet te verklaren dat God rechtvaardig is, en zo 
tracht hij de zondaar te overreden, dat God onverbiddelijk is. Hij herinnert hem aan zijn zonden, om hem alle hoop te 
ontnemen. Ook stelt hij de ziel voor ogen hoe dikwijls zij Christus versmaad heeft, om daardoor haar de gedachte bij 
te brengen dat zij de weldaad van Zijn Middelaarschap heeft verbeurd. 

(4) Ook zal de duivel gewoonlijk die mensen die om bekering zoeken, met ongewone kracht verzoeken tot zonden, 
opdat zij, bevindende dat de verdorvenheid sterker en meer overheersend is dan tevoren, moedeloos zullen worden, 
en dat zij de hoop zullen verliezen ooit de overwinning te behalen.  

In de vierde plaats. De vijandschap van de wereld tegen de godsdienst maakt de poort smal. "Er zijn vele 
tegenstanders," 1 Korinthe 16 : 9. Dezen komen voor den dag om het werk des hemels in de kiem te smoren en enig 
goed werk in zijn begin te verwoesten. De vleselijke wereld is het grote en sterke instrument des satans, en zij 
bevordert zijn werk, in dit geval door het inwerpen van dwalingen, door geweld of door bedrog, of door spotternijen 
en ook dikwijls door de wonde op zijn lichtst te genezen. 

In de vijfde plaats. De natuur van het werk dat moet plaats hebben, maakt het ingaan door de poort moeilijk. 
Overtuiging van zonde, van hart, lippen en leven en van de verdorven natuur kan niet anders dan druk en benauwdheid 
geven. De geest der dienstbaarheid, die de ziel met koorden des doods bindt, en daarbij de vloek van de verbroken 
wet, maken de ingang smal. Christus heeft ons vermaand in te gaan door de enge poort, maar voor een ontwaakt, 
door de wet veroordeeld, ja voor een zichzelf veroordelend schepsel is het een moeilijk werk om de belofte van genade 
in Christus vast te grijpen, en daaraan vast te houden. Maar indien u in oprechtheid en waarheid begeert door de enge 
poort in te gaan, bidt dan om de Geest van God, want Hij is machtig om in uw hart de gebaande wegen te maken en 
in het rechte spoor u te leiden.        (Citaat uit: slotrede van de eerste van acht preken over Matth. 7 vers 13-14) 

 


