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titel: Op weg naar de bruiloft  
Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Stel je voor dat één van onze prinsessen gaat trouwen. Het zal nog wel even duren, 
zo schat ik in, maar even naar de toekomst toegedacht. En stel je voor, deze oude 
kerk wordt uitgekozen voor de trouwdienst. De Potkaamp is een mooie plaats om 10 
voor die tijd gasten te ontvangen en wij als gemeente worden van harte uitgenodigd 
om bij de dienst te zijn en ook 's avonds bij het feest, mischien wel in het Dorsethuis. 
Ik heb nog geen kaart ontvangen en het is nog niet bekend welke predikant voor zal 
gaan in de dienst, mischien wel allebei.   
Stel je voor, zo gaat het en dan komt er een verzoek bij de kerkenraad en de 15 
kerkenraad vergadert erover en besluit dan: “Wij willen dit niet, wij stellen onze kerk 
niet ter beschikking en de dienst kan hier niet plaatsvinden, wij zijn tegen het 
oranjehuis”.  Dat zou de krant halen. En niet alleen de krant, ons kerkblad staat na 
die tijd vol met ingezonden brieven van verontruste gemeenteleden, op de 
gemeenteavond, die direct wordt aangevraagd, klinken allerlei vragen, het blijft lang 20 
onrustig in onze dorpen. En misschien wordt er wel buitengewone visitatie 
aangevraagd. Tot zover mijn fantasie.  
En u denkt misschien: “Ja, maar, dat zal toch nooit gebeuren, waar heb je het over, is 
die dominee wel helemaal goed bij zijn hoofd?” Nou, of ik goed bij mijn hoofd ben, 
die vraag beantwoord ik zelf niet, maar mijn verhaal, mijn fantasie is niet zo heel 25 
vreemd. Niet dat onze kerkenraad voor zoiets is benaderd en ik verwacht ook niet dat 
dat zal gebeuren, want meestal trouwen prinsessen en prinsen in wat grotere kerken 
en meestal in een stad. Maar mijn fantasie is niet zo heel vreemd, want in het verhaal 
dat Jesus vertelt weigeren mensen om naar de bruiloft te gaan van de zoon van de 
vorst. Zij weigeren om te komen, zelfs als ze voor de tweede keer worden genodigd 30 
en er bij wordt gezegd dat het een feestmaal zal worden. Waarom ze weigeren, 
andere dingen gaan voor. Ze negeren het, ze negeren het feestmaal, ze negeren de 
bruiloft, ze negeren als het ware de koning en zijn zoon.  
Hoe is het mogelijk? Dat doe je toch niet. Nee, dat doe je niet. Nee, als mensheid 
voer je ook geen oorlog, dat doe je ook niet. Als mensheid gebruik je geen geweld, 35 
dat doe je ook niet. En oorlogvoeren en geweld, het ligt in het verlengde van het 
negeren van de koning en zijn zoon. Want die koning, als God de koning is, dan wil 
die koning juist dat feest om de vrede te vieren, en het ontbreken van geweld, want 
dat is de bruiloft ten diepste, de bruiloft als symbool voor het verbond tussen God en 
de mens, God en de mensheid.  40 
En de mensheid negeert de bruiloft, nou ja, in ieder geval voor een deel. Ik noem een 
paar voorbeelden. Ik las in de krant dat het aantal insecten in Europa sterk afneemt. 
Dat heeft te maken met bestrijdingsmiddelen die mensen gebruiken. En ik begrijp 
heel goed dat landbouwers dat doen om zo tenminste nog enig inkomen te hebben 
en ik ben er persoonlijk ook blij mee dat er minder muggen in mijn slaapkamer zijn 45 
want ik ben behoorlijk geliefd bij muggen al waardeer ik hun liefdesuitingen niet zo. Ik 
kan dus de landbouwers heel goed begrijpen, maar het is niet goed. Het is niet goed 
voor de aarde, een planeet zonder insecten wordt een dode planeet. Wij mensen, wij 



als mensheid, wij gaan op verschillende momenten niet goed om met de aarde. Zo 
negeren wij de bruiloft, zo negeren wij de koning en zijn zoon.  50 
En wij gaan op momenten niet goed om met elkaar. De afgelopen tijd zijn er heel 
veel mensen, mannen maar vooral vrouwen, die openhartig vertellen dat ze op 
ongepaste manier zijn aangeraakt, of zijn aangerand of verkracht. Verhalen van 
vandaag, of van veel langer geleden, en eigenlijk maakt dat niet uit. Verhalen over 
mannen die foute dingen doen, of foute uitspraken hebben en daarmee de 55 
medemens, een man of een vrouw, maken tot een lustobject, tot een ding waarmee 
je plezier kunt hebben. Een stortvloed van verhalen en bekentenissen en het is in 
ieder geval heel goed dat dat uitgesproken wordt. En het moet anders. Want zo met 
elkaar omgaan als wat wordt verteld,  als mannen zo omgaan met vrouwen en met 
mannen, dan is dat ook het negeren van de bruiloft, het negeren van de koning en 60 
zijn zoon.  
En dan moet ik zeggen dat deze gelijkenis van Jesus een paar lastige elementen 
heeft. Want de koning gelijk stellen met God is wat trikky. De koning ontsteekt 
namelijk in woede en laat de moordenaars ombrengen en de stad in brand steken. 
Zou God dat doen? In het boek Genesis staat dat God op een moment de zondvloed 65 
laat komen zo dat bijna de hele aarde onder water komt te staan. Maar daar staat 
ook bij dat God na die tijd berouw krijgt en belooft dat nooit meer te zullen doen. 
Verwijst Jesus naar dat oude verhaal? Of spreekt hij over zijn eigen tijd, waarin 
vorsten inderdaad mensen laten ombrengen en steden in brand laten steken? En als 
de evangelist Matteüs dit opschrijft, is het in Jeruzalem zo gegaan, zoals de koning in 70 
dit verhaal laat doen. Mensen omgebracht en de stad verwoest.  
En er is nog wat. Verderop is er die ene man die zonder bruiloftskleed in de 
bruiloftszaal zit. Een man die zwijgt als de koning hem vraagt hoe hij is 
binnengekomen. De man die aan handen en voeten wordt vastgebonden en naar 
buiten wordt gegooid in de buitenste duisternis. Zou God dat doen? Dat waag ik te 75 
betwijfelen. En als je verder leest in het evangelie naar Matteüs, dan lijkt die ene man 
op Jesus zelf. Zonder bruiloftskleed stond hij daar bij Pilatus op de Goede Vrijdag. 
Aan handen en voeten werd hij aan het kruis gebonden en het werd drie uur lang 
aardedonker midden op de dag. Jesus zweeg het grootste deel tegenover Pilatus.  
Deze gelijkenis gaat over veel dingen, het lijkt over mensen te gaan, het lijkt over de 80 
tijdgenoten van Jesus te gaan, het lijkt over Jesus zelf te gaan. En in onze tijd 
worden er ook steden verwoest en mensen gedood, het gaat dus ook over onze tijd.  
Deze gelijkenis is dus niet zo eenduidig maar één ding staat vast dat mensen de 
bruiloft negeren, de eerste genodigden. Alle anderen komen wel, goeden en 
slechten. Een prachtig feest, in ieder geval voor een deel.  85 
De profeet Jeremia, die niet bekend staat als een profeet die vaak hele mooie dingen 
zegt, deze profeet tapt nu eens uit een heel ander vaatje. De dag zal komen, spreekt 
de Heer, dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit. 
Met Israël en met Juda, dat is symbool voor de mensheid. Een nieuw verbond, dat 
sluit aan bij de prachtige bruiloft die in alles goed is. Een nieuw verbond dat een 90 
einde maakt aan de gebrokenheid van de schepping, de gebrokenheid van de 
wereld, de gebrokenheid van de mensheid. De wet wordt in het binnenste gelegd en 
in het hart geschreven, men hoeft elkaar niet meer te onderwijzen, want ze weten het 
al, wij weten het al. Dat is de bruiloft waarvoor ieder is uitgenodigd en iedereen zit 
met het bruiloftskleed aan. Dat is de toekomst die wenkt.  95 
Een nieuw verbond, nog verder dan waar Jesus het in zijn verhaal over heeft. Een 
nieuw verbond, door hem ingesteld met woorden en met zijn leven. Een nieuw 
verbond als een zonovergoten bruiloft. 



Wij zijn op weg naar die bruiloft, wij worden geroepen om op weg te gaan de 
toekomst in, op weg naar een wereld waarin het krioelt van insecten, een wereld als 100 
een weide vol bloemen, een wereld met bestoven vruchten waar mens en dier van 
genieten, een wereld waarin mensen hun trauma's niet meer hoeven te delen omdat 
ze niet meer zijn, een wereld als een droom. Wij zijn op weg naar de bruiloft en kom 
met elkaar mee, een bruiloft waar de Heer aanwezig is, een nieuw verbond tussen 
God en mensen, God en de mensheid. Waarbij men de Heer kent en dus elkaar kent 105 
als medemens, met nadruk de mens als persoon als individu en niet als een 
voorwerp. Bruiloft als wereldvrede, met vrede en recht die samen gaan. Bruiloft die 
zal zijn en zal komen en voor ons ligt de taak om vrede te stichten, voor ons ligt de 
taak om wijs te zijn zonder vooroordelen, oordelen, zonder dichte grenzen, zonder 
kijvende en moordende groepen tegenover elkaar.  110 
En dat begint bij ons, bij ons zelf, dat begint dicht bij huis.  
Hoor, de muziek van het feest klinkt al, kijk, de lampen branden al, de zaal is al open. 
Daar waar mensen mensen met elkaar zijn, daar is het feest van de Heer.  
Afgelopen week was mijn vrouw betrokken bij een ongeluk in eigen huis. Het is 
ontroerend om te merken hoeveel mensen direct klaar staan om hulp te bieden. Dat, 115 
die medemenselijkheid, is deel van het bruiloftfeest.  
En dat kan wereldwijd, dat wil ik geloven. Amen.  


