De gelijkenis van de bruiloft en de verontschuldigingen
Matteüs 22:1-14, Lukas 14:15-24

(30-9-1998)

Observatie
Jezus antwoordde. Waarop antwoordde hij?
Matt 21:43-46. De Farizeeën begrepen dat het Koninkrijk van hen zal worden
afgenomen en aan anderen zal worden gegeven. Jezus verduidelijkt dit dus in
de gelijkenis van het feestmaal.
In Lukas zegt een man: ‘Zalig wie brood eten zal in het koninkrijk Gods’.
Daarna vertelt Jezus zijn verhaal.
Wat zijn de voor- en nagebeurtenissen in Lukas?
In Lukas is ervoor gezegd dat je vooral armen en zieken op je maaltijd moet
vragen. Daarna legt Jezus uit dat je zijn discipel niet kan zijn als je je familie
en vrienden niet haat.
Tegen welk publiek heeft hij het?
Vooral Farizeeën en een beetje volk.
Wat gebeurt er?
De koning geeft een bruiloftsfeest voor zijn zoon.
Op het moment van het feest laat hij slaven de mensen -die al eerder
uitgenodigd waren- halen.
Wat zeggen de genodigden?
Ze kunnen niet, ze vinden hun akker, hun zaken, hun vrouw belangrijker.
Anderen doden de slaven zelfs.
Wat doet de gastheer?
Hij wordt boos. Hij straft de moordenaars.
Omdat de genodigden het niet waard zijn laat hij anderen roepen. Iedereen
mag komen, slechten en goeden. Eerst de zieken en de kneuzen in de stad,
daarna iedereen buiten de stad.
Wat gebeurt er met de man zonder feestkleed?
De koning vraagt hoe hij is binnengekomen. Hij wordt naar buiten gegooid.
Wat geeft Jezus voor slotopmerking?
‘Want velen zijn geroepen maar weinigen zijn uitverkoren.’
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Wat is het verband met het vorige verhaal in Matteüs?
In het vorige stuk legt Jezus uit dat het koninkrijk van God niet voor de
Farizeeën is maar voor mensen die de vruchten daarvan opbrengen. Jezus gaan
nu een stap verder. Nu worden niet alleen de mensen buitengesloten die de
slaven vermoorden maar allen die niet willen komen, die andere zaken
belangrijker vinden.
Wat is het verband met het volgende verhaal in Lukas?
Pas op. In Lukas wordt gesproken over discipel zijn en hier over het
koninkrijk van God binnenkomen. Maar het gaat er wel om: Wat laat je
achter? Voor God
Is dat specifiek Israël of ook anderen?
De genodigden zijn Israël. Maar anderen die niet willen komen ook niet. Ze
worden wel uitgenodigd.
Wat zijn die 2 verschillende reacties van de genodigden?
Er zijn 2 soorten genodigden. De ene soort gaat heen naar de akkers of zaken.
De andere soort mishandeld en doodt de slaven (Farizeeën). De 2e soort sluit
aan bij wat er in de vorige gelijkenis stond. Dus de meerwaarde van deze
gelijkenis zijn de mensen die andere dingen belangrijker vinden.
Hij straft de moordenaars en sluit de genodigden buiten.
Waarom worden sommigen genodigd en anderen niet?
Het volk Israël is uitgekozen en de andere volken niet.
Waarom wordt de man zonder feestkleed eruit gegooid?
Hij neemt het niet serieus. Bereid zich er niet op voor, kleedt zich er niet naar,
doet er niets aan. Je mag alleen bij Gods koninkrijk komen als je geloof ook
daden heeft. Vgl Jak 2:19, je geloof moet ook daden hebben. De duivel gelooft
ook.
Je moet je bekleden met Jezus. Via Jezus kom je tot God.
Waarom mogen ook slechte mensen komen?
Zolang ze een kleed aan hebben. Vgl de man naast Jezus aan het kruis. Hij
was slecht maar bekeerde zich.

Wat bedoelt Jezus met ‘Velen zijn geroepen maar weinigen zijn uitverkoren’?
God roept iedereen. Eerst Israël maar daarna de rest. Zodra het erop aankomt
blijken mensen niet te mogen komen. Ze zijn niet uitverkoren. Dit blijkt pas
later. Het is niet van tevoren vastgesteld. God weet het wel van tevoren.
Toepassing:
Hoe kan je dit alles toepassen?
Wie ben jij in de gelijkenis? Waarom? Wie wil je zijn? Wat ontbreekt er nog aan?
Je moet het feest waardig zijn. Zodra de slaaf komt en zegt dat je moet komen moet
je meegaan. Je moet bereid zijn als Jezus komt om alles achter te laten. Dan moet je
zelfs je vrouw / man achterlaten. Doe jij dat ook?

