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Broeders en zusters, ook vandaag bent u, net als alle zondagen, weer geroepen en uitgenodigd om het 

bruiloftsfeest van de Heer mee te maken. De klokken hebben geluid en u bent uit uw huizen vertrokken om 

deze viering mee te maken. In woord en teken mogen we onze verbondenheid met de Heer en daarin met 

elkaar beleven. Laten we ons verheugen om de redding die Hij ons gebracht heeft en die Hij steeds opnieuw 

met ons wil delen. Moge deze eucharistie ons innerlijk blij maken. Laten we ons hart  voor hem openen en in 

stilte onze zonden erkennen om dit mysterie waardig te kunnen vieren. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Heel vaak wordt in de Bijbel over een bruiloftsfeest gesproken. Het was in Bijbelse tijden het feest bij uitstek 

dat meerdere dagen duurde en waarbij er gedanst en gezongen werd en een overvloed van eten en drinken 

beschikbaar was. Het was het feest bij uitstek, het grootste en mooiste beeld van echte blijdschap en vreugde. 

Natuurlijk was het feest van een eigen kind of familielid al iets prachtigs, maar als er een koningszoon ging 

trouwen, dan vierde het hele land mee, dan was het feest pas echt uitbundig. De profeest Jesaja schetst in de 

eerste lezing zo’n beeld van een enorm feest als symbool voor het einde der tijden, als allen thuiskomen bij 

God. Het wordt getekend als een overvloedig maal van vette spijzen en belegen wijnen, waarbij er geen 

verdriet en pijn meer is, maar alleen maar vreugde. Een prachtig en geliefd beeld dat de profeten en ook Jezus 

zelf graag gebruiken in hun verkondiging. Het verbond tussen God en mens of tussen Jezus en zijn leerlingen 

wordt gezien als een huwelijk dat gevierd wordt met een bruiloftsfeest. God gaat een relatie van trouwe liefde 

aan met zijn volk en hij wil dat allen daarin delen. Delen in het feest, dat betekent toch ook: delen in die liefde 

zelf. De vooraanstaanden, de leiders van het volk worden uitgenodigd om mee te feesten op het trouwfeest 

van de zoon van de koning; met die zoon is ongetwijfeld Jezus bedoeld, de dienaren zijn de profeten en de 

apostelen en die genodigden staan voor de leiders van het volk, de oudsten en de hogepriesters. 

Wat de evangelist Matteüs ons vandaag echter vertelt is dat de deelname aan dat bruiloftsfeest helemaal niet 

vanzelfsprekend is. Er zijn blijkbaar mensen die niet voor voelen voor dat feest van God. Twee keer gaat de 

uitnodiging naar de gasten, maar ze wensen niet te komen, ze hebben het te druk met hun eigen bezigheden. 

Zo’n afkeer hebben ze van de koning en zijn feest, dat ze zijn dienaren zelfs mishandelen en doden. Matteüs 

schetst hier de situatie die Jezus zelf ondervonden heeft: hij kwam als zoon van God om mensen in Gods 

koninkrijk binnen te brengen, maar Hij ondervond ongeloof en afkeer van de leiders van het volk. Hij verweet 

hen ook dat ze de profeten gedood hadden. Jezus’ conflict met de joodse leiders was diepgaand. Toch is het 

schokkend voor ons dat de koning dan de stad van die leiders in brand laat steken. Dat past voor ons gevoel 

totaal niet bij de boodschap van het evangelie. 

Mogelijkerwijs moeten we hierbij wat achtergrondinformatie betrekken. In het jaar 70 na Christus, dus 37 jaar 

na zijn kruisiging, werd de stad Jeruzalem door de Romeinen ingenomen en in brand gestoken. Dat was een 

gigantische ramp waarbij duizenden bewoners omkwamen. Het kan zijn dat Matteüs deze inname en 

verwoesting van Jeruzalem, die plaatsvond voordat zijn evangelie geschreven was, beschouwde als een straf 

omdat de bestuurders en de elite en ook een groot deel van het volk, Jezus’ boodschap hadden afgewezen en 

hem zelfs hadden laten kruisigen. Voor Matteüs was duidelijk dat het aanbod van Gods liefde in Jezus nu niet 

meer primair of alleen voor de joden gold, maar voor alle mensen. Daarom spreekt hij over nieuwe 

genodigden, van de kruispunten der wegen, allerlei mensen zonder onderscheid. Die zijn nu welkom op het 

feest. Gods heil is niet aan één volk gebonden. Het richt zich tot alle volkeren, tot het uiteinde der aarde. Toen 

Matteüs zijn evangelie schreef was inderdaad al duidelijk dat er overal buiten Israël christelijke 

gemeenschappen ontstonden waar joden en heidenen samen hun geloof beleefden. Zo kunnen we deze 

parabel zien als een duiding van de gebeurtenissen in de decennia na Jezus’ dood. 

Tot zover is het verhaal nog wel te begrijpen. Maar dan komen we bij het laatste onderdeel en dat zit ons ook 

dwars. Want een van die laatste genodigden wordt door de koning aangesproken. Waarom heeft hij geen 



feestkleding aan? Op een bruiloft trek je natuurlijk iets moois aan, maar het lijkt ons toch verbijsterend dat 

iemand in de gevangenis wordt gegooid omdat hij voor een feest niet de juiste kleding draagt. Of zou hier ook 

iets anders bedoeld zijn? Ik denk het wel. Die kleding is ook een symbool. Het is een teken dat tot uitdrukking 

brengt dat je echt innerlijk een nieuw mens bent geworden door je geloof in Jezus. Bekleed u met de nieuwe 

mens, zegt Paulus in de Efeziërsbrief, leef een nieuw leven en laat dat zien door je daden van eerlijkheid en 

barmhartigheid. Die genodigden van de kruispunten der wegen zijn de christenen uit alle volkeren die bij Jezus 

willen horen. Het bruiloftskleed is daarvan het teken, denk maar aan het witte doopkleed. Wie er alleen maar 

voor de schijn, voor het gemak of het voordeel bij wil horen, die hoort er niet thuis. Christen zijn, gedoopt zijn, 

is een zaak van je hart en van je hele leven, je kunt niet doen alsof. Christen zijn is een volledige toewijding, een 

innerlijke bekering. Jezus heeft alles gegeven om ons te verlossen, Hij vraagt van ons dat we ook alles geven om 

in zijn licht te leven. Op een koopje christen zijn, dat gaat niet. 

Ik kan me voorstellen dat ook na deze uitleg sommigen van ons er moeite mee blijven hebben. Is Jezus dan niet 

juist voor zondaars gekomen? Hij stelde toch geen eisen aan tollenaars en zondaars? Hij aanvaarde toch 

iedereen? We zijn toch welkom op zijn feest zoals we zijn? Het is waar dat zijn genade en zijn barmhartigheid 

zonder voorwaarden worden gegeven. Ieder van ons mag zijn liefde ervaren en krijgt de kans bij hem te horen. 

En wie daar oprecht op ingaat zal vervolgens niet anders kunnen dan een nieuw mens worden, zich innerlijk 

bekeren en zijn zondigheid proberen te overwinnen. Als je geraakt wordt door liefde, wil je zelf ook beminnen. 

Als je ervaart wat vergeving is, wil je zelf ook vergeven. Wie Gods heiligheid ervaren heeft, zal zelf groeien in 

een zuivere levenswandel.  

Zo is het ook met de eucharistie die wij hier dagelijks mogen vieren. We weten allemaal dat we zondaars zijn en 

toch nodigt de Heer ons steeds weer om bij hem te gast te zijn. Soms zal het kunnen gebeuren dat we zo ver 

van hem af zijn geraakt, dat ons feestkleed zo is besmeurd, dat we beter op afstand kunnen blijven. Maar Hij 

wacht op ons als een goede vader, Hij zoekt ons als een herder en is gelukkig als we er met heel ons hart bij 

willen horen. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer, aan het bruiloftsmaal van het lam, zo 

horen we elke dag. En ons antwoord is dat we het niet waardig zijn, maar dat zijn woord ons helpt om een 

nieuw geheeld mens te worden. De harde vertelling van de man zonder bruiloftskleed is een appel aan ons, een 

oproep om niet onverschillig te blijven voor de koning met het grote hart, maar ons met hart en ziel aan zijn rijk 

toe te wijden.  

Zo komen we weer uit bij het beeld van het feest. In tekenen vieren we dagelijks of wekelijks wat we eens in 

volle werkelijkheid mogen beleven. De Heer zal alle kwaad en rouw van de aarde wegnemen, Hij zal de dood 

voor eeuwig vernietigen en van alle gezichten zal Hij de tranen afwissen. Ja, zo heeft Hij besloten! Amen. 

 


