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

Deze gelijkenis is een antwoord aan de schriftgeleerden, zij trachten hem toen al te doden of
Hem te laten stenigen. Doch zij hebben geen macht over het leven.
Jezus heeft precies ook zo'n huwelijksfeest eens gebruikt als een vergelijking tegenover wat
het zou betekenen voor het Koninkrijk der Hemelen. Straks een koninklijk huwelijk in het Ver.
Koninkrijk, wat een voorbereiding! Wie mag aanwezig zijn? Wie mag eten en drinken?
Door zulke vergelijkingen te maken wilde Jezus zijn discipelen iets leren, iets tonen.
In dit gebeuren zette Jezus de uitnodigingen in het licht.
(2) Deze koning hier beschreven is God zelf. De Zoon is Jezus, de bruidegom.
Ook vandaag geldt deze uitnodiging. Jezus wilde aantonen wie zou behoren tot de bruid en
wie niet ! (3) God zendt slaven uit. Deze slaven zijn de profeten van het O.T. Ook allen die
Hem hebben leren kennen in het N.T. Het zijn de brengers van de genadeboodschap en de
Bijbelse hoop.
Hier staat : Zij wilden niet komen . Dit is Israël, zij zijn niet ingegaan op de uitnodiging van
Jezus. Wij moeten hier op iets letten, namelijk dat ze NIET WILDEN. Wij moeten vaststellen
dat het ging om willen. Wanneer mensen afwijzen, komt dit door hun wil , hun eigen vrije wil.
Maar hun wil maken zij niet altijd aan u bekend, velen zeggen wel ja, maar denken neen in
hun hart. Bij de bekering ziet God steeds naar de wil en het hart, het denken van de
mensen. Bij het willen kan nederigheid of hoogmoed soms bepalend zijn. (Armen van geest
zijn de nederige van geest).
Ook Jezus heeft hier een voorbeeld van :
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Re 22:17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst
heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.

Wij staan even stil bij de profeet Jeremia. Jeremia 25 : 4-11
Deze profeet maakte het volk duidelijk wat er zou gebeuren indien
zij niet zouden ingaan op de uitnodiging van God tot zijn volk. Zij
deden precies wat ons volk vandaag doet, ze gingen niet er op in.
Ze hielden zich bij de afgoderij, en knielden liever voor een stuk
hout , een beeld, of kerkgangerij!
De gevolgen zijn verschrikkelijk geweest. Ze hadden God gekrenkt
met hun handelen. Zo doet ook Europa met een Babelse
wereldkerk.
(4) Deze tweede reeks van slaven zijn duidelijk de dienstknechten
van de Heer in het N.T. Wij weten dit omdat de maaltijd klaar is, Het werk van de verlosser
was volbracht. De beesten waren geslacht. Reeds tweeduizend jaar wacht God op de
uitgenodigden. God heeft nog steeds veel geduld, en Hij wacht tot allen die willen daar zullen
zijn. Alle mensen van goede wil.
(5) Jezus voorspelde hetgeen wij vandaag ervaren. Er is geen aandacht meer voor het
evangelie of de blijde boodschap.
Zeer typisch de ene gaat naar zijn akker, en de andere naar zijn zaken. Wil zeggen dat voor
de meeste mensen geld of de mammon, dienen van het allerhoogste belang is, en veel
belangrijker dan God. De geldzucht der mensen is het fundament van de komende
antichrist, hij weet dat de mensen liever hun
portemonnee zien dan God, en zal ze ook zo misleiden
en macht uitoefenen!
Zelfs mensen werden en worden vandaag als slaaf
verkocht voor geld.
Denk maar aan Juda die Jozef voor zilverstukken
verkocht als slaaf. Streven om rijk te worden ligt in ieders
zondige natuur. Gezond denken, in plaats van zondig
denken vandaag is een uitzondering.
1 Timotheus 6
9 Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik, en in vele dwaze en schadelijke
begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang.
10 Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van
het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord.

Een wortel zit onder de grond, en je ziet dit niet zo goed, zo is het ook gesteld met de
mensen de geldzucht of gierigheid zit in het hart.
(6,9) Over welke mensen gaat het hier ? " De overige"
Deze zijn de politiekers, overheden, religieuze overheden, de schriftgeleerden.
Denken wij maar aan de steniging van Stephanus. De vervolgingen tijdens de middeleeuwen
hoeveel van onze broeders zijn niet ter dood veroordeeld geworden ?
De koning, die God was stak hun stad in brand. Jeruzalem door Nebukadnezar aangevallen
en vernietigd als straf.
Wie niet wil, is het niet waard ! Wie er niet op ingaat , zal geoordeeld worden. God kan niet
blijven wachten , het feest gaat door en de feestzaal moet toch vol komen. Dit kan morgen al
gebeuren.
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(10,13) De zaal komt toch vol te zitten, en de koning kijkt rond of wel iedereen ten minste zijn
bruiloftskleed heeft aangedaan.
Er werd iemand gezien zonder bruiloftskleren !
Dit is hier zeer belangrijk.
Op deze bruiloft was het de mode dat ieder die naar dit feest kwam,
een mooi wit bruiloftskleed werd gegeven, in de wachtzaal en kon
dan bij een teken, de zaal binnenkomen. Door die man hier, was dit
een belediging voor de Koning !
De koning heeft hem persoonlijk aangesproken, zo is God ook
telkens persoonlijk tegenover ons. Heeft deze man dit niet gevoeld
dat hij daar uitblonk en niet was als de andere genodigden? Was dit
het type kerkganger of religieuze zonder ooit tot geloof te zijn
gekomen in Jezus Christus?
Deze man wilde eigenlijk ook delen in het feest, maar zonder
bekering, zonder inspanning, zonder levend geloof!
Jesaja
Isa 61:10 Ik verblijd mij zeer in de Here, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed
met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld, gelijk een
bruidegom, die zich als een priester het hoofdsieraad ombindt, en gelijk een bruid, die zich
met haar versierselen tooit.

Deze man hier was niet gekleed met de klederen van redding , was niet gerechtvaardigd
door God. Hij was nog zo hoogmoedig, en bood nog zijn verontschuldigen niet aan !
Hij ging nog niet door de knieën voor God ! Hij werd buiten gezet en gebonden !
Hij was gelijk een farizeeër, en ze hebben Jezus goed begrepen !
Vele mensen hebben de uitnodiging gehoord, en
➢ er zijn er die het hebben afgewezen,
➢ er zijn ook anderen die daarop zijn ingegaan, en zijn afgekomen, maar ze hebben
zich nooit voorbereid, ze hebben geen andere klederen aangedaan !
Zec 3:4 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.
➢ Er zijn er die de roeping hebben gehoord om op te gaan naar de bruiloft, en hebben
zich bekleed met mooie witte klederen van genade.

Re 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.
Re 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.
Re 7:9 Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en
natien en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met
palmtakken in hun handen.
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Christus heeft Zijne kerk bekleed met een eeuwig heil door haar te bekleden met de
gerechtigheid beide van rechtvaardigmaking en van heiligmaking. [Het]
[fijne lijnwaad is de rechtvaardigheid der heiligen,] Openb. 19: 8.
6 Wij zijn allen geworden als een onreine, al onze gerechtigheden als een bezoedeld kleed; wij
vielen allen af als het loof en onze ongerechtigheden voerden ons weg als de wind. Jes.64

7 Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams
is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt; 8 en haar is gegeven zich met
blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden
der heiligen. 9 En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des
Lams. En hij zeide tot mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God. Openb.19

Re 3:5 Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam
geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en
voor zijn engelen.
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