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KOMEN 

- Oefenen voor de dienst: lied 752 en 762 

 

- Welkom 

 

- Aanvangslied: “Zo vriendelijk en veilig als het licht” (NLB 221: 1, 2 en 3) 

 

- Moment van stilte 

 

- Begroeting en bemoediging 

 

- lied (psalm  van de zondag): “Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij” (NLB 23c vers 1, 2, 4) 

 

- Kyrie met acclamatie en opmaat naar het gloria 

 

- Glorialied: “Wat vraagt de Heer nog meer van ons” (NLB 992 alle 4 de (korte) verzen) 

WOORD 

- Met de kinderen 

Gebed 

Gesprek 

lied met de kinderen:  “Het grote feest” (AWN I, 22 – bijlage) 

de kinderen gaan naar de nevendienst 

 

- Bijbellezing: Jesaja 25 vers 1-9 

 

- Lied: De Heer op zijn berg een maaltijd aan” (NLB 762: 1, 3, 5 solo - 2, 4, 6 allen) 

 

- Bijbellezing: Matteüs 22 vers 1-14 (Janneke Tanja) 

 

- Lied: “Voor ieder van ons een plaats aan de tafel” (NLB 388) 

 

- Uitleg en verkondiging 

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel. 

Een prachtig Engels lied - Amerikaans zelfs  geloof ik. Mooi dat dit lied in ons liedboek 

terecht is gekomen en fijn we het ook al aardig kennen. Mede dankzij Janneke. 

Maar die tekst: “Voor ieder van ons plaats aan de tafel”, als antwoord op de lezing uit het 

Evangelie van vandaag. Wie heeft dat bedacht? Wie heeft dit lied en deze gelijkenis van Jezus 

zo achter elkaar gezet? 

 Ik weet het antwoord natuurlijk wel: de liturgiecommissie. Al ver voor de zomer zijn de 

liederen van deze 15
e
 oktober uitgekozen door een werkgroepje dat deze muziekzondagen 

voorbereid. 

Op 28 mei stond daarom de orde van dienst van deze prachtige muziekdienst al vast. 

Maar waarom hebben jullie dat mooie lied nu op deze plek in de liturgie gezet? 

Kijk na het prachtige heilsvisioen uit Jesaja, waar alle volken bij God aan tafel worden 

uitgenodigd voor een copieuze maaltijd, daar zou het lied prima passen. Maar nu het op deze 



plek staat, als antwoord op het verhaal van die koning die een bruiloftsfeest gaf. Past dat lied 

daar wel? 

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel… 

 

Kijk die eerste genodigden aan het feestmaal op de bruiloft, die mochten komen, daar was 

zelfs een plaats voor gereserveerd aan de tafel, maar die kwamen niet. Sterker nog: sommigen 

namen de dienaren van de koning gevangen toen ze met een uitnodiging kwamen , en 

mishandelden en doodden hen. Het was hun eigen keuze om niet aan tafel te komen, hun 

eigen schuld ook. Hoewel ik de reactie van de koning ook wel pittig vindt hoor: hij liet de 

moordenaars ombrengen en stak hun stad in brand. 

Voor ieder van ons een plaats aan te tafel. Ja tot zover gaat het op, maar je moet de 

uitnodiging wel aannemen. En denk goed na voor je de uitnodiging afslaat… 

Maar dan het tweede deel van het verhaal. Uiteindelijk vult de feestzaal zich gelukkig toch 

met gasten. Iedereen die de dienaren van de koning tegen komt krijgt een uitnodiging om naar 

het feest te komen. Burgers en buitenlui. Zwervers en keurige heren op weg naar hun werk… 

De bruiloftszaal vulde zich met gasten voor de maaltijd, zowel goede als slechte mensen: dus 

toch: goed of slecht, rijk of arm, met of zonder cadeau , man of vrouw, of iets anders, hetero 

of homo, klein of groot... Voor ieder van ons een plaats aan de tafel. 

Toch goed gekozen dat prachtige lied, door de liturgiecommissie, zou je denken. 

Ja, zeker, tot vers 11: “Toen de koning binnenkwam om te zien wie er allemaal aanlagen, zag 

hij iemand die zich niet in bruiloftskleren gestoken had, en hij vroeg hem: “Vriend, hoe ben je 

hier binnengekomen terwijl je niet eens een bruiloftskleed aanhebt?” De man wist niets te 

zeggen. Daarop zei de koning tegen zijn hofdienaars: “Bind zijn handen en voeten vast en 

gooi hem eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt.” 

 

Niet voor iedereen dus – een plaats aan de tafel. 

Deze man heeft geen bruiloftskleed aan. 

Hij ziet er niet netjes uit. Is dat het? 

Vroeger had ik discussie met mijn moeder of ik wel een spijkerbroek aan mocht op zondag 

naar de kerk. Naar een bruiloft kleed je je toch ook netjes aan? Nou op zondag is het een 

feestje van God! 

Volgens mij gaat het daar niet om. Ja ik heb vandaag, zoals elke zondag als ik voor ga, keurig 

een pak aan. En ja ik heb ook liever dat onze kinderen niet zo’n broek met allemaal gaten erin 

aan hebben op de dag de Heren, maar daar gaat het niet om in deze gelijkenis. Ik ben blij dat 

u, dat jij er bent vandaag. Wie je ook bent, en wat je ook draagt. En ik denk, ik geloof dat God 

ook blij is dat u, dat jij er bent vandaag en over Hem nadenkt, van Hem zingt, tot hem bidt, 

ongeacht hoe je eruit ziet en wat je aan hebt. 

Wat moeten we dan met dit verhaal? Wat moeten we met de furieuze reactie van de koning: 

“Bind zijn handen en voeten vast en gooi hem eruit, in de uiterste duisternis, waar men 

jammert en knarsetandt.” 

Het zal duidelijk zijn dat Jezus deze gelijkenis over zichzelf vertelt. God nodigt via zijn Zoon 

de mensen uit voor zijn koninkrijk: het is met het koninkrijk van de hemel als met een koning 

die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon…. Inmiddels, in de tijd van Matteüs is duidelijk 

geworden, dat de meest logische gasten, de Farizeeën en de Schriftgeleerden, zij die het meest 

met God en godsdienst bezig waren, niet of nauwelijks aan de uitnodiging gehoor hebben 

gegeven. In de huisgemeente van Matteüs, de gelovigen waar Matteüs zijn evangelie voor 

schrijft, zijn juist de mensen van de straat aanwezig. Ex-tollenaars en -prostituees, blinden en 

verlamden. Slaven en ex-slaven. 



De dienaren van de koning, dat waren Johannes de Doper en Jezus zelf, zo interpreteerde 

Matteüs. Zij waren om hun uitnodiging voor het Koninkrijk van de Hemel mishandeld en 

gedood. 

En de stad, de stad waar deze gelijkenis over spreekt, is die stad niet Jeruzalem? Die stad was 

inderdaad verwoest: in ieder geval in de tijd dat Matteüs deze gelijkenis opschreef. Jeruzalem 

was in 70 na Christus veroverd en de tempel was met de grond gelijk gemaakt. 

Natuurlijk een riskante theologie. Alsof dat een straf van God was, daar is in de dagen na 

Matteüs nog een hoop narigheid uit voortgekomen. 

 

Maar to zo ver is de gelijkenis en de interpretatie van Matteüs nog te volgen, maar hoe zit het 

nu met die zielige man, die geen bruiloftsmantel aan had. 

Al die andere gasten, zomaar van de straat geplukt, die zullen er toch ook niet op hun paasbest 

hebben uitgezien? Langs de toegangswegen van de stad, daar vind je niet alleen verstofte 

reizigers, maar vooral ook bedelaars. De enige kleren die ze hadden, hadden ze aan hun lijf. 

Een bruiloftskleed, wat is dat? Dat kan ik toch nooit betalen? 

 

Het gaat dan ook niet om een bruiloftskleed vandaag, of om een spijkerbroek. Het gaat om 

wie je bent. Je dracht, zegt iets over je gedrag. 

Matteüs vertelt het slot van dit verhaal aan de mensen in zijn gemeente die nu bij hem aan 

tafel zitten, om ze waarschuwen: 

Jullie, zegt hij, de later genodigden, wij van de kerk, we moeten niet denken dat het genoeg is 

om ‘ja’ te zeggen tegen de uitnodiging om mee te gaan met de beweging van Jezus. We 

moeten weten dat er consequenties zijn aan onze keuze om de uitnodiging aan te nemen. Wij 

kunnen niet ons oude leven voortzetten. We moeten het anders gaan doen. Dat feestkleed 

aandoen staat symbool voor de bereidheid om een ander leven te leiden. En onze vriend, die 

dat feestkleed weigert, lijkt dat dus niet te willen doen…  

Arme man, hij komt de feestzaal binnen en hij hoort de koning zeggen: ‘Vriend, hoe komt het 

dat je hier bent maar geen passend feestkleed aan  hebt?’ 

Arme man, hij weet niets te zeggen. Misschien heeft hij er wel helemaal niet over nagedacht 

toen hij de uitnodiging voor dat feestmaal aannam, hij had geen idee! 

Het is een waarschuwing van Matteüs aan de lezers van zijn boek. 

 

Een waarschuwing ook aan ons dus. 

Een oproep eigenlijk. De gelijkenis is een oproep aan ons om als genodigden te leven. Wij 

weten van het koninkrijk. Wij hebben de uitnodiging gehoord. Wij willen zelfs aan de 

uitnodiging gehoor geven. Dan moeten we ons er ook naar gedragen. Een feestkostuum voor 

de bruiloft:  leven als kinderen van het koninkrijk. 

 

En hoe ziet dat kleed er dan uit? De kleding van het koninkrijk van de hemel? 

Hoe dien je je dan te gedragen, als welkome gast bij het feestmaal? 

Dat valt nog niet mee: 

Niet veroordelen, maar hartelijk welkom heten. 

Niet waarheid in pacht hebben, maar open staan voor nieuwe geluiden. 

Niet pronken met je mooie bruiloftskleren, maar rijk, arm, groot en klein – iedereen evenveel 

waard laten zijn. 

Juist als we vooringenomen zijn. Het wel denken te weten en mensen buitensluiten, juist dan 

hebben we het niet begrepen, dat verhaal van het koninkrijk. En dat blijkt ontzettend moeilijk. 

Dat zit verborgen in die laatste zin van de gelijkenis. Velen zijn geroepen, maar weinigen zijn 

uitverkoren. Het geeft op het scherp van de snede aan hoe moeilijk het is om als genodigden 

te leven. 



 

Wonderbaarlijk goed gekozen, eigenlijk dat lied: voor ieder van ons een plaats aan de tafel. 

Het is een uitnodiging van God en het is een opdracht aan ons. Maken wij plaats aan de tafel 

van God? Schikken wij een beetje in? Nodigen we anderen uit? 

 

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel. 

Het is een uitnodiging die wij mogen uitstralen, die wij de wereld in mogen brengen. 

En hoe er dan op gereageerd wordt. Ach, dat is niet aan ons. 

Amen 

 

- Muzikaal intermezzo 

terugkeer van de kinderen tijdens het muzikaal intermezzo 

 

ANTWOORD 

- Lied: “Hoe glanst bij Gods kinderen het innerlijk leven” (NLB 752) 

 

- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

 

Gaven met zang:  <I will follow Him> Janneke solo 

 

GAAN 

 

Slotlied: “De Ware kerk des Heren” (NLB 968: 2 voor de zegen vers 5 na de zegen) 

 

- Zegen 

 

- Lied na de zegen: “De Ware kerk des Heren” (NLB 968: 5) 


