
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vertelschets 6.4: God is rechtvaardig 

 

 

Beginzin  

Kijk, het is een drukte van belang op het tempelplein in Jeruzalem. Wat is daar toch aan de hand? 

Een grote groep mensen staat om de Heere Jezus heen…. 

 

1.  De Heere Jezus is in de tempel te Jeruzalem 

• Op het tempelplein heeft de Heere Jezus verschillende gelijkenissen verteld.  

• In één van de gelijkenissen vergelijkt  Hij het Koninkrijk der hemelen met een koninklijk 

bruiloftsmaal. 

• De Heere Jezus nodigt alle mensen uit om tot Hem te komen. Wat is het erg als de mensen 

die uitnodiging naast zich neer leggen. Vandaag word jij ook uitgenodigd om tot God te 

komen. 

 

2.  De koninklijke bruiloft 

• Een koning heeft een grote bruiloft voor zijn zoon georganiseerd, een heerlijk  feestmaal 

wordt klaargemaakt.  

• Hij stuurt zijn knechten om de genodigden te roepen.  

• Zij willen niet komen en hebben allemaal een excuus.  

• Wat doe jij als de Heere je uitnodigt tot Hem te komen, in Hem te geloven?  

 

3.  Herhaalde uitnodiging, herhaalde weigering   

• Andere knechten brengen nog eens de boodschap waarbij de grootsheid van het feest 

extra benadrukt wordt.  

• De genodigden vinden het de moeite niet waard, hun handel of akker is belangrijker. 

• Anderen mishandelen en doden zelfs de knechten van de koning.  

• Als de koning dit hoort, stuurt hij zijn leger, laat de moordenaars doden en hun stad in 

brand steken. 

• Dit hebben ze verdiend, deze straf is rechtvaardig, want ze wilden immers zelf niet 

luisteren? 

 

4.  Opnieuw een uitnodiging  

• De koning stuurt opnieuw knechten, nu om alle voorbijgangers op de buitenwegen uit te 

nodigen. 

• Allen die zij vinden….komen!  

• Zij krijgen een bruiloftskleed. 

 

5.  De man zonder bruiloftskleed 

• Als de koning rondkijkt in de feestzaal, ontdekt hij een man zonder bruiloftskleed.  

• Hij vraagt: ‘Vriend, hoe ben je hier binnen gekomen zonder bruiloftskleed aan?’ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• De man heeft geen weerwoord. 

• Als jij niet leert luisteren naar Gods stem, niet leert geloven en sterft zonder Hem te kennen, 

zal er geen plaats voor je zijn aan de grote maaltijd in de hemel.  

 

6.  Een rechtvaardige straf 

• De koning geeft zijn dienaren de opdracht om de man te boeien. 

• Ze werpen hem uit de bruiloftszaal, in de buitenste duisternis. 

 

7.  Betekenis van de gelijkenis 

• Velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren 

• Joden en heidenen zijn geroepen door het Evangelie.                  

• Velen zullen gestraft worden omdat zij `de uitnodiging` niet hebben aangenomen. 

• Maar er zal een plaats zijn aan de grote maaltijd in de hemel voor allen die de Heere Jezus 

hebben liefgehad. 

 

Slotzin 

Ook wij zijn vanavond uitgenodigd door de Koning. Heb jij al gehoor gegeven aan die   uitnodiging? 

Dan mag je voor eeuwig aan die bruiloftsmaaltijd zitten.  

 


