
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voorbereiding schets 4 

 

 

Schriftgedeelte 

Mattheüs 22:1-14 

 

Thema  

God is rechtvaardig 

 

Exegese 

We behandelen Mattheüs 22:1-14 (lees evt. ook Lukas 14:15-24) 

 

Rabbi’s uit de tijd van de Heere Jezus vertelden ook gelijkenissen waarin God werd vergeleken met 

een Koning die een bruiloft voorbereidt voor Zijn zoon. In zo’n gelijkenis was de zoon het beeld 

voor Israël. In de gelijkenis van de Heere Jezus is de zoon echter het beeld voor de Heere Jezus. 

 

Vers 1  Hij reageert met deze gelijkenis op de overpriesters en Farizeeën die ‘zoeken Hem 

te vangen’ (21: 46). Deze gelijkenis heeft dus een heel specifiek adres. Na de Joden aangesproken 

te hebben, blijkt deze gelijkenis aan het eind ook een boodschap voor elk mens te hebben. 

 

Vers 2, 3 Een bruiloft was in die tijd een groot feest waarvoor meerdere dagen werd 

uitgetrokken. Uitgenodigd worden was allereerste een grote eer. Het kon tegelijk ook moeilijk zijn 

om de uitnodiging te aanvaarden omdat je daardoor een aantal dagen niet je gewone werk kon 

doen. Maar een uitnodiging afslaan, was bijna ondenkbaar. Zo iets betekende een ongekende 

belediging van de gastheer. In het geval van een koning kwam daar dan ook nog de angst bij om 

zijn misnoegen over je af te roepen. En let op: de uitnodiging werd ruim van te voren verstuurd. Je 

was dus op de hoogte van de voorbereidingen voor het feest en kon jezelf er ook op voorbereiden. 

In de gelijkenis horen we van het moment dat de genodigden te horen krijgen: het is gereed. Het 

feest begint! 

In deze gelijkenis gebeurt het bijna ondenkbare. De genodigden willen niet komen. Ze geven er 

niet eens een reden voor op. 

De Heere Jezus tekent met dit beeld de reactie van Israël op Gods roepen door de profeten en 

priesters. Het merendeel van het volk luistert niet. Ze blijven weg zonder opgaaf van reden. 

 

Vers 4-6 De koning zendt andere dienstknechten met een uitgebreidere uitnodiging. In 

kleurrijke woorden wordt de aard van het feest(maal) onder woorden gebracht. Deze reactie van 

de Koning is eigenlijk al onvoorstelbaar. Hoe bestaat het dat hij de mensen die hem zó afwezen, 

nog zó tegemoet wil komen. Hoe dan ook: ook deze uitnodiging wordt afgeslagen. De genodigden 

vinden hun dagelijkse bezigheden belangrijker dan het feest van de Koning. Sommigen gaan zelfs 

zo ver dat ze de gezonden knechten mishandelen en doden. 

Hier tekent de Heere Jezus het geduld en de liefde van God de Vader. Na de periode van het Oude 

Testament zendt Hij de Heere Jezus. Zijn Evangelie, zoals dat gepreekt zal worden door apostelen, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

evangelisten e.a. is nog veel duidelijker dan Gods beloften in het Oude Testament. Maar de reactie 

van het Joodse volk, via hun leiders zal afwijzing zijn of desinteresse. Sommigen zullen zelfs zo ver 

gaan dat ze de apostelen en hun helpers en opvolgers zullen martelen en doden. 

 

Vers 7-14  Het geduld van de Koning blijkt ook een grens te hebben. Bedenk daarbij dat 

in de oudheid gold dat een ‘gezondene’ meer was dan slechts een boodschapper. Een gezant 

vertegenwoordigde zijn zender. Wie daarom aan de gezant kwam, tastte daarmee de zender aan. 

In reactie op deze afwijzing zendt de koning een leger om de doodslagers te straffen en hun stad 

te verwoesten. 

 

Gods toorn in de bijbel is ‘gekrenkte liefde’. Met deze gelijkenis verwijst de Heere Jezus naar de 

vernietiging van Jeruzalem door de Romeinen in 70 na Christus. Dat is volgens de Heere Jezus straf 

voor de afwijzing van Hem en de manier waarop het Joodse volk is omgegaan met de verkondigers 

van het evangelie. Let wel goed op: dat was geen definitieve straf. Gods toorn is gekrenkte liefde. 

Ook in tijden van toorn blijft God denken aan Zijn goedertierenheid (zie bijvoorbeeld Klaagliederen 

3: 32) Deze gelijkenis is dan niet slechts een aanzegging van het oordeel maar een aansporing het 

leven te zoeken in Christus. 

 

Geloofsleer 

• HC vraag 9-11  God oordeelt 

• HC vraag 12-15 De mogelijkheid van verlossing 

• NGB, art. 16  De verkiezing  

• NGB, art. 22  De rechtvaardiging door het geloof 

 

Gebedspunten 

• Een hart dat eerlijk is voor de Heere. 

• Groei van het koninkrijk van God wereldwijd 

• Besef dat allerlei dagelijkse dingen belangrijk zijn, maar dat het zoeken van God en 

Zijn Koninkrijk de eerste plaats in moet nemen.  

 

Psalm- en liedlijst 

Psalmen 119:69    Gij zijt volmaakt, Gij zijt rechtvaardig, HEER’ 

 95:2,4,5,7   De HEER’ is groot, een heerlijk God 

    Want Hij is onze God, en wij 

    Verhardt u niet; neemt Zijn genâ 

    Dies heb Ik, door hun tergend kwaad 

 65:2   Een stroom van ongerechtigheden 

    

Liederen ZB   Zoekt eerst het Koninkrijk van God 

      God is getrouw, zijn plannen falen niet.  

     Looft de Heere, alle gij volken 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verwerken = leren 

Thematekst 

Psalm 100:5 Want de HEERE is goed; Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid, en  Zijn 

getrouwheid van geslacht tot geslacht. 

 

• Hier staan drie dingen over hoe de Heere is. Welke? 

• Wat betekent: goedertierenheid? 

• Wat betekent: tot in eeuwigheid? 

• De Heere is trouw. Voor wie en hoe lang? 

• Wat merk jij daar van? 

• Kun je nog andere eigenschappen van de Heere noemen? 

 

 

Introductie op de vertelling 

Neem een uitnodiging voor een bruiloft, een trouwkaart, mee. 

 

Stel een aantal vragen: Wat doe je als je zo’n uitnodiging krijgt? De datum schrijf je in je agenda, je 

koopt nieuwe kleding, een cadeau enz. Waarom is het niet netjes om zo’n uitnodiging af te slaan? 

Waarom zou je een uitnodiging afslaan? Wat zou het bruidspaar er van vinden als je niet kwam?  

 

 


