
   

 

1 En Jezus antwoordde en sprak wederom in gelijkenissen tot hen en zeide: 2  Het Koninkrijk der 

hemelen is gelijk aan een koning, die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte.3  En hij zond zijn slaven 

uit om de ter bruiloft genodigden te roepen, doch zij wilden niet komen.4  Wederom zond hij andere 

slaven uit, met de boodschap: Zegt de genodigden: Zie, ik heb mijn maaltijd bereid, mijn ossen en 

gemeste beesten zijn geslacht en alles is gereed; komt tot de bruiloft.5  Maar zij sloegen er geen acht 

op en gingen heen, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken.6  De overigen grepen zijn slaven, 

en zij mishandelden en doodden hen.7  En de koning werd toornig, en hij zond zijn legers uit en 

verdelgde die moordenaars en stak hun stad in brand.8  Toen zeide hij tot zijn slaven: De bruiloft is 

wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard.9  Gaat daarom naar de kruispunten der 

wegen en nodigt allen, die gij aantreft tot de bruiloft.10  En die slaven gingen naar de wegen en 

verzamelden allen, die zij aantroffen, zowel slechten als goeden. En de bruiloftszaal werd vol met hen, 

die aanlagen.11  Toen de koning binnentrad om hen, die aanlagen, te overzien, zag hij daar iemand, 

die geen bruiloftskleed aanhad.12  En hij zeide tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier gekomen zonder 

bruiloftskleed? En hij verstomde.13  Toen zeide de koning tot de bedienden: Bindt hem aan handen en 

voeten en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal het geween zijn en het tandengeknars.14  

Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.Matth.22 

Wie zal straks op het grote hemelse bruiloftsfeest zijn? 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de maatschappij lijkt dit een sprookje, toch geeft Jezus een heel ernstige gelijkenis, in antwoord 

op de farizeeërs en voor de ganse mensheid. Israël wees de uitnodiging van God af, en de 

geschiedenis toonde aan, wat de gevolgen waren en er nog zijn! Een Holocaust en nu de 

aankomende en beschreven zevenjarige benauwdheid van Jacob, met wereldwijde desastreuze 

gevolgen. De huidige spanningen in het Midden- Oosten  en overal ter wereld zal het overblijfsel 

Israël verzamelen naar hun land en doen roepen op hun God.  



7  Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een tijd van benauwdheid is het voor Jakob; maar 

daaruit zal hij gered worden.8  Op die dag zal het gebeuren, luidt het woord van de HERE der 

heerscharen, dat Ik het juk van hun hals zal verbreken en hun banden zal verscheuren; vreemden 

zullen hen niet meer knechten,Jer.30 

In vers 2 is de koning God, en de zoon een beeld van Jezus. Jezus wilde zijn discipelen iets leren over 

de blijde boodschap die Hij op aarde zou brengen. De gelijkenis : Vele mensen werden er 

uitgenodigd tot een prachtig bruiloftsfeest, maar we lezen, dat ze niet wilden feesten, en geen tijd 

hadden, er diende geploegd te worden, zaken gedaan, winst gemaakt, een overvolle agenda!  enz.  

Vandaag zijn er ook mensen die niet meer willen weten, noch van God, noch van de kerk!  De satan 

verleide de massa door macht, pracht en praal en geldzucht!  Het heidens christendom heeft geen 

tijd voor God. Begrijpelijk vandaag, maar  een liefdevolle God klopt nog een laatste maal aan de deur 

van hun hart, wie doet open?   

 

 

 

 

 

 

Openbaring 3:20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn 

stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met 

hem houden en hij met Mij. 

 Israel is niet ingegaan op de uitnodiging van de profeten, de eerste slaven die werden uitgezonden 

door de koning.  Ook de profeet Jeremia nodigde het volk uit en waarschuwde, als ze de uitnodiging 

zouden afwijzen. Ze wezen het af, en kregen oorlog. Nebukadnezar viel het land binnen, en 

vernietigde de tempel, en doodde de moordenaars, de farizeeërs.  

Later nodigde ook Jezus hen zelf uit, maar men nagelde Hem onschuldig aan een kruis. God werd 

kwaad, en stak hun stad, Jeruzalem nog eens in brand 70 n. Chr. 

Dan gingen de slaven van het Nieuwe Testament uit, om uit te nodigen, iedereen werd nu 

uitgenodigd, de ganse wereld werd en wordt nog steeds uitgenodigd tot Gods grote bruiloftsfeest. En 

de zaal werd vol. Wij leven nu in de eindtijd, waarbij die zaal straks na de opstanding en de opname, 

bijna vol zal zijn met mensen die ingegaan zijn op het Bijbelse evangelie!  Alles staat klaar voor het 

feest. Dit wordt pas een echte christelijke feestdag met Jezus erbij! 

Mattheüs 26:29 Doch Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de 

wijnstok drinken, tot op die dag, dat Ik haar met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk mijns Vaders. 

  



DE SCHIJNHEILIGE KERKGANGER 

 

 

 

 

Vers 12. Iemand was toch de zaal binnengekomen, maar zonder feestkledij,   Wat een belediging 

voor de koning kun je wel zeggen. Geen vreze des Heren zou men kunnen zeggen. Hij dacht ook dat 

hij een christen was, maar zijn klederen, zijn gedrag was on-Bijbels. Waarom deed die man niet als de 

andere genodigden?   

De bruiloften in Israël  waren niet zoals hier. Wanneer men werd uitgenodigd, dan ging men ’ s 

avonds door naar het feest, in zijn gewone klederen. Maar vooraleer men de feestzaal binnenging, 

dienden de uitgenodigden  eerst een tijdje te wachten in een andere zaal, waar het personeel voor 

het feest was, en daar kreeg iedere genodigde eenzelfde koninklijk prachtig wit bruiloftskleed.   

Daar is geen aanziens des persoons bij God. (Rom.2:11) De tijd van heren en slaven is voorbij. De tijd 

van rijk en arm, angst en zorgen, zijn dan voorgoed voorbij.  Bij God is de straatveger evenwaardig als 

een aardse Bijbelgetrouwe koning. Daar zal men nooit meer spreken over “die goede oude tijd”! 

Wanneer iedereen klaar was, de voeten gewassen, met olie gezalfd, en aangekleed, werd er na 

bepaalde tijd geroepen om in de bruiloftszaal  zijn plaats in te nemen.  

In de bruiloftszaal volgens de parabel, werd iemand opgemerkt door de koning, met zijn eigen 

klederen nog aan. Hij werd niet alleen verwijderd, maar naar een folterzaal gebracht. Hij had door 

hoogmoed, geweigerd zich te kleden met de dure witte bruiloftskleren door de koning  (God) 

aangeboden. Die man was wel ingegaan op de uitnodiging, maar droeg uit onverschilligheid geen 

bruiloftskleren. De man werd sprakeloos toen de koning hem liet verwijderen.  

DE SYMBOLIEK VAN DE KLEDEREN 

 Klederen weerspiegelen telkens iets van de mens 

zelf. Je draagt telkens iets naar je eigen wil, en wat in 

je eigen ogen goed is. Men volgt soms de mode in 

plaats van zijn eigen gedachten. De eigen klederen 

van de man, beelden zijn gedachtegang of 

overtuiging uit: namelijk hij dacht een goed mens te 

zijn, en hij dacht door zijn eigen goede werken bij 

God te mogen komen. Die witte bruiloftskleren 

waren in zijn ogen niet nodig! Hij wist het precies 

beter dan God, en zo vinden wij veel zulke religieuze 

mensen vandaag, barbaren, farizeeërs, theologen.  



 In de Bijbel zien wij dat klederen dragen ook nog een ander functie hadden dan mooi zijn, in de 

mode zijn, maar om zich te bedekken.  Klederen bedekken de zondige aard van de mens. De eerste 

kleermaker, was God zelf:  

21 En de HERE God maakte voor de mens en voor zijn vrouw klederen van vellen en bekleedde hen 

daarmede. Gen.3 

 Bij de wederkomst van Jezus voor Zijn gemeente, zal Hij opnieuw kijken naar de klederen, en zien 

wie klaar is, en de gepaste witte bruidskleren draagt ! Deze witte klederen die iemand draagt staan 

symbool, voor iemand die vergeving heeft ontvangen door geloof in het bloed van het Lam. Wie tot 

geloof komt word gedoopt in witte klederen als een symbool hiervan. Hij ontving Gods Geest in hem. 

 3  Jozua nu was met vuile klederen bekleed, terwijl hij voor de Engel stond. 4  Toen nam deze het 

woord en zeide tot hen die voor Hem stonden: Doet hem de vuile klederen uit. Hij zeide tot hem: Zie, 

Ik neem uw ongerechtigheid van u weg, Ik trek u feest klederen aan. Zacharia 3 

 Openbaring 7:14 En ik sprak tot hem: Mijn heer, gij weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die 

komen uit de grote verdrukking; en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het 

bloed des Lams. Dan zijn er nog vele, die eerst die uitnodiging, naast zich neer hadden gelegd, niet in 

direct Jezus  wilden geloven, of Hem zien als de ware Messias, en maar achteraf toch nog daar op in 

wilden gaan, het overblijfsel van Israël.   

Openbaring 22:14 Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het 

geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.  

14  Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. 

Israël is wel het uitverkoren volk genoemd, maar niet uitverkoren tot behoud. Zij dienen nog steeds 

in te gaan op de uitnodiging die God hen gaf via de profeten, via de Zoon Jezus Christus, vandaag nog 

door de Bijbelgetrouwe christenen. Weinigen hebben in de tijd van Jezus de genadeleer 

aangenomen. Zij gelijken sterk op de man, die de witte klederen weigerde. Hij ging in zijn klederen 

van eigengerechtigheid binnen, en wees de genade af. 

Het slot van deze gelijkenis door Jezus, toont ons dat het een minderheid zal zijn die het 

bruiloftsfeest zullen vieren.  
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