
 

Bijna nergens meer is het echt donker. Er zijn altijd wel lichten in de buurt, 

verkeer. Daarom gaan wij op zoek naar plekken waar het nog donker is. 

Gisteravond was het de Nacht van de Nacht… Dan kun je in het pikdonker 

een wandeling maken. Gezellig. Spannend. Avontuur. 

In Israël, ja overal, in de oude tijden was de duisternis niet spannend; die 

was levensgevaarlijk. In het donker kon jou van alles maar zo overkomen.. 

En nóg hoor, zie ik de meesten van die wandelaars van gisteravond nog niet 

in hun eentje lopen in een aardedonker bos… 

Je was je leven niet meer veilig, als je in het duister gegooid werd. Die ene 

op dat feest van de Heer maakte het er zelf naar dat hij zijn leven niet meer 

veilig was: ze gooiden hem in de buitenste duisternis … Dat is niet de poel 

van het verderf of zo, of de hel wat ze bij ons er bij vertelden. Maar leuk is 

anders. Het is dat je je eigen leven vergooit. Het licht in jouw bestaan gaat 

uit. Of het licht in het bestaan van zoveel ándere mensen gaat uit. Omdat ze 

het feest niet mee willen maken. 

En zie je dat vandaag de dag niet ook gebeuren? 

Dat mensen het over zichzelf áfroepen dat het ellende met hen wordt? 

Of dat we het samen over ons zelf afroepen, dat het met deze aarde fout 

gaat; gaat hier ook ooit het licht uit??? 

 

En zo kan het met mensen écht niet bedoeld zijn! En met de aarde al echt 

net zo min. Zo is het niet bedoeld… Het kan niet bedoeld zijn dat al die 

mensen in de gelijkenis van dat mooie feest, - we lazen het uit het Evangelie 

- dat die niet wilden meedoen. Je schaamt je alsnog bijna, ook na 20 

eeuwen, dat ze de uitnodigingen in de prullenbak gegooid hebben; of dat ze 

toen ze tóch op het feest waren, erbij zaten zo van: “Ik doe niet mee hoor! 

Hier hoor ik niet bij!” Geen feestkleed aan! 

Ik kan er ook niet bij: die mensen waren toch van hetzelfde als wij: 

mensen(!), door God tot leven geroepen!  



 

Maar dat feest? Nee, daar hadden ze geen zin in! 

De koning, die nodigde en nodigde! Maar zij wilden niet komen! Een slag in 

het gezicht van die koning! En toen is het volk van de straat genodigd. 

Niemand uitgesloten. 

 

Het volk van de straat werd genodigd. Misschien heeft de gemeente voor 

wie dit Evangelie-verhaal allereerst geschreven is, enkele tientallen jaren 

misschien nadat Jezus bij hen geweest was, misschien heeft die gemeente 

wel gedacht: "He, zo voelen wij het ook! Wie we ook waren, we hoefden niet 

eerst een examen af te leggen, niet eerst een bewijs van goed gedrag op 

tafel te leggen, niet eerst voor een commissie of zo, nee, we werden met 

open armen ontvangen in deze nieuwe gemeente, in deze gemeenschap in 

naam van Jezus."  

Misschien schreef Mattheüs, de schrijver van dit verhaal, wel allereerst voor 

de leden van zijn gemeente, zijn nieuwe gemeente, waar ze elkaar van God 

vertelden, natuurlijk, en hoe! En waar ze elkaar van Jezus vertelden en hoe! 

nog meer! En ze hadden daar het gevoel: van God mogen we erbij horen, 

helemaal, wie we ook zijn! Hoe goed of hoe slecht we ook geweest zijn!  

Ze voelden hoe er alom gezegd werd: God wil jou! God wenst jou! 

 

Gemeente, ik wil graag wat langer stil staan bij deze grondgedachte uit de 

gelijkenis: God wil jou!     Wat is dat een grandioos gegeven! Dat je tegen 

elkaar kunt zeggen: God wenst ons! Onder het dak van een kerkgebouw, 

ook hier deze kerk, hier gebeuren grandioze dingen! Dat we mogen geloven 

dat God ons wenst! Dat God ons leven gewild  heeft; het leven van de 

mensen die jou lief zijn! Dat God ons zegent! Dat God ons hoort en ziet! Niet 

om te kijken wat we verkeerd doen, maar om ons in het oog te houden, 

zoals een moeder, vader je spelende kind in het oog houdt, dat het geen 

onheil zal overkomen! God bewaart ons als de appel van Zijn oog!  



 

God wenst ons leven! God wenst alle leven van heel de wereld! En dan niet 

eens van dat je moet proberen adem te halen. Nog veel meer wenst God 

ons toe: dat het leven op aarde iets van een feest zal hebben, een 

bruiloftsmaaltijd! Dat er voor iedereen te eten zal zijn! 

 

Ik hoop dat u dát vanmorgen wilt meenemen naar huis toe. God is ruim en 

ruimhartig  betrokken op ons geluk. Zijn eindeloze hang naar recht en vrede 

onder de hemel, waar iedereen van leven kan en méé leven kan. Waar 

iedereen van kan ópleven! 

Gods eindeloze omarming! 

 

Als u dat nou meeneemt, voor de dagen die voor ons liggen. Dan kunnen we 

samen hier nog wel even 5 minuutjes (!) proberen de schaamte uit te praten. 

De schaamte om al die mensen als wij (!) die niet willen meedoen. Want er 

zijn mensen die met het feest niét willen meedoen.  

 

1. Toen de bruiloftszaal vol zat, met van alles en nog wat! toen zat er eentje 

zo stel ik mij op z’n mobieltje te kijken… Had hij die morgen natuurlijk ook 

wel gedaan, maar je moet het altijd in de gaten blijven houden…  

Waar de anderen dansten en zongen om de bruid en bruidegom, daar deed 

hij niet mee!  

"Maar meneer, broeder, dit kun je niet maken. Zo maak je het feest van God, 

het feest voor mensen kapot; je maakt er een grap van, een lolletje." En 

misschien heeft hij toen ook wel gezegd: "Dit leven is toch ook maar een 

tranendal. Kijk maar in mijn nieuwsapp hier: een en al ellende." En zo 

hoorde deze man niet dat God hem zei: geen tranendal op aarde, maar een 

plek om te leven, waar je zicht hebt op God, en op het hemelse feest dat 

God bedoelt voor heel de aarde! 

 



 

2. En je schaamde je toch, alsnog, voor al die anderen, die aan het moorden 

sloegen, dood slaan. Misschien hebben zíj wel gezegd: "Dat doen wij om de 

rust te handhaven. Al die feesten daar worden de mensen maar lui van, of 

onrustig, of opstandig. Denken ze straks nog dat het héle leven een feestje 

is. En vergeten ze dat er ernstige zaken zijn om op te lossen. Dat er boeven 

op aarde rondlopen, die moet je dus wel even aanpakken. Dat er 

schurkenstaten zijn, daar moet je wel even tegen optreden!  

 

De handen vol; geen tijd om het feest van de Heer te vieren. We gaan niet… 

En wat ze toen wel deden, dat heet in de bijbel: moord. 

 

3. En je schaamde je toch, alsnog voor hen die de akker boven alles vonden 

gaan. Misschien hebben ze gedacht dat er voor een feest geen tijd óver 

was. Tijd die over was, kon je beter gebruiken om uit te rusten. Je hebt 

gewoon al je uren meer dan nodig om al je werk te kunnen klaren! Om je te 

verzekeren van de opbrengsten van de akker; hoe kan er anders geleefd 

worden, hebben ze misschien wel gedacht! Er moet opbrengst zijn, winst, 

meer winst. Meer, meer, nog meer … 

Of voor hen die hun zaken voor alles vonden gaan. Hun koopmanschap, 

vertaalde de oude vertaling. “Je kunt niet zomaar weglopen bij je zaken 

vandaan. Je moet erbij zijn, altijd. Je moet de klant te woord kunnen staan, 

te allen tijde.” Wij hebben daar een woord voor: de 24 uurs-economie. Maar 

maakt die nou niet dat je jezelf afbeult voor de zakelijke zaken, terwijl de 

menselijke zaken blijven liggen! Voor je het weet lig je er zelf naast ... 

 

In de maand oktober is er in de kerken extra aandacht voor het klimaat… 

Een grote zorg voor iedereen op aarde. 

En omdat wij het geloof mogen hebben dat deze aarde alles met onze God 

te maken heeft: Hij heeft de aarde lief als Zijn eigen tuin… daarom zal de 



 

kerk toch de eerste bondgenoot zijn van God om de schepping te redden, 

wat er nog te redden is… 

Wij zijn de eersten om de natuur te behouden, te behoeden tegen alle 

gevaren en wat haar aangedaan wordt. 

Ook dat hoort bij het feest dat God met ons viert en dat door onze handen 

niet kapot moet gaan. 

Zonder dat schaam je je toch om alle onheil God aangedaan, mensen 

aangedaan, deze schepping aangedaan… 

 

Goed, vijf minuten lang hebben we het er over gehad; om je bewust te 

worden van zoiets als schaamte. 

De Heer houdt zijn armen open voor iedereen. 

En zónder de gastvrijheid van de Heer zijn wij mensen eigenlijk nergens… 

ja, in de buitenste duisternis 

En begrijp het goed: zo moet het niet! Zo is het niet bedoeld 

 

Vanmorgen leer ik begrijpen dat het zo niet moet! De koning in het verhaal 

gaat werkelijk tot het uiterste om mensen weg te houden bij het onheil 

vandaan! Natuurlijk: je zult best je zaken goed hebben te doen, en je akkers 

goed hebben te bewerken, en de orde hebben te verzorgen. Maar alles wat 

wij doen, in de kerk, in de wereld van ons huiselijke leven, in de wereld van 

alle mensen samen, daar zullen we werkelijk alles mogen doen, om zo te 

leven dat Gods feestelijke bedoelingen niet gedwarsboomd worden! Dat 

God niet tot spot gemaakt wordt! En dat je elke dag van je leven mag doen 

wat gedaan moet worden. En dat je daar omheen, en daar doorheen,  

en daarónder en erbóven, vrolijk doen mag wat God ons aan recht te doen 

geeft, aan gerechtigheid te dromen geeft, te dromen en te verwerkelijken. 

Dat in Gods Naam álle man en álle vrouw de zin in het leven kan ervaren en 



 

beleven! Wij zelf! En onze kinderen: dat die zullen kunnen ervaren dat het 

zin heeft om te leven!  

   

Welke zin? Dat God ons tot leven geroepen heeft; tot een leven met een 

feestrandje! Dat wij van méér weten dan alleen maar “leven bij de dag van 

vandaag”! Dat God ons uittilt boven “alleen maar deze dag uit”. God tilt ons 

op, zodat je verder kunt kijken dan vandaag! Hij houdt ons een feestmaal 

voor ogen, om vandaag de mensen al mee op te vrolijken!  

En om ze er vandaag en morgen mee in leven te houden! 

 


