
OVERDENKING  
 

Als ik nu eens aan u en aan jou zou vragen om een beeld te kiezen dat 

uitdrukt hoe je het leven ziet, zou ik vermoedelijk heel verschillende 
antwoorden krijgen. Misschien zouden klassieke beelden van het leven als 

strijdtoneel of pijpkaneel voorbij komen. Ik denk dat er nogal wat gezegd 
zou worden over het moeilijke, het onbegrijpelijke en het onzekere van dit 

leven en er veel aandacht zou zijn voor de serieuze kant ervan. Of 
misschien bestaan er bij u veel vrolijker voorstellingen. Een mogelijk 

typisch protestants beeld is het leven als opgave, en wie ervaart dat bij 
tijd en wijle niet zo? In deze gelijkenis vinden we een heel ander beeld. 

Het leven verschijnt hier als feest.  
 

Vorig zomer overleed na een moeilijke periode van ziekte iemand die hier 
veel kwam. Ik noem zijn naam vandaag, Pel Both. Hij gebruikte dit beeld 

vaak. Een van de dingen die hij zei, en hij kon toen door zijn ziekte heel 
moeilijk spreken is dat je als mens bent uitgenodigd op het feest van de 

koning. En dat je je daar hebt te gedragen hebt als gast. Je gaat in die rol 

niet allerlei eisen stellen en aanmerkingen maken. Nee, je bent gast 
samen met de anderen, je trekt je feestkleed aan, je viert het leven en je 

blijft tot het feest is afgelopen. Ik moest bij het lezen van deze gelijkenis 
meteen weer aan hem denken. 

 
Het leven verschijnt hier als het deelhebben aan het feest van een koning. 

Mens zijn betekent uitgenodigd worden om deel te krijgen aan Gods 
vreugde, zijn intense plezier in dit leven. Over die uitnodiging gaat 

eigenlijk gaat de hele Bijbel. Dat horen we in het evangelie. Dat begint al 
in het Oude Testament. In geuren en kleuren wordt ons het verhaal 

verteld van Gods uitnodiging aan de mens, en Gods visioen van dit leven 
als feest. Hoe intens God hoopt op een leven dat goed en feestelijk is voor 

iedereen, waar elk mens tot zijn recht komt. En het beeld dat dan vaak 
wordt gebruikt is een rijk gevulde tafel waar plek is voor iedereen.  

 

Maar de Bijbel vertelt ook hoe God met deze uitnodiging nogal eens zijn 
neus stoot. Het leven als een feest dat goed is voor iedereen, waar elk 

mens tot zijn recht komt, dat vinden de meeste mensen wel erg hoog 
gegrepen. Ze zijn allang tevreden als ze het zelf een beetje goed hebben 

en verder willen ze het liefst zo veel mogelijk met rust gelaten worden.  
 

De aanleiding voor Jezus om deze gelijkenis te vertellen is een uitspraak 
die gedaan wordt als hij bij iemand aan tafel zit. Zalig wie brood zal eten 

in het koninkrijk Gods heeft een tafelgenoot net tegen hem gezegd. Dat is 
een hele mooie vrome en tegelijk een nogal algemene en abstracte 

uitspraak. Jezus reageert daarop met het vertellen van dit verhaal, over 
een feestmaal, waarvoor mensen worden uitgenodigd.Door dit verhaal te 

vertellen tilt hij het koninkrijk van God, dat in de vrome uitspraak naar 
een verre toekomst werd verwezen naar het hier en nu.  Het koninkrijk 

van God zegt hij, dat is iets dat begint met een uitnodiging aan jou,          



nu op dit moment, hoe je leven er ook uitziet, wat er ook allemaal in 
gebeurt. En de vraag is dan: zeg je ja op de uitnodiging, of zeg je nee. 

 

De eerste genodigden in het verhaal zeggen nee. Ze hebben allemaal hun 
redenen om te bedanken. Hun tijd, hun leven, is al gevuld met andere 

dingen. Wat opvalt is dat dit steeds dingen zijn die te maken hebben met 
persoonlijk bezit. Een akker, vijf span ossen (een teken van grote 

rijkdom), een vrouw eist al hun aandacht op. Ieder van hen leeft in een 
eigen en gesloten wereld, waarin zij niemand van buiten nodig hebben. Ze 

zitten niet te wachten op een uitnodiging, ze hebben geen behoefte om 
gast te zijn aan de tafel van een ander. Maar als diezelfde uitnodiging aan 

armen, kreupelen, blinden en verlamden wordt gericht, komen die wel. 
 

De eerste groep ervaart het geloof in de werkelijkheid van God vooral als 
een plicht en een last, iets dat aan hen trekt en hun eigen bestaan 

verstoort. Voor de tweede groep is het geloof in die werkelijkheid veel 
directer verbonden met hun eigen leven en de nood daarin. Waar zij 

onmiddellijk begrijpen dat zij uitgenodigd worden voor iets feestelijks en 

het ook zo beleven, hebben de oorspronkelijk genodigden aan deze 
beleving geen deel, zij ervaren de uitnodiging als iets vervelends.  

Niemand van degenen die eerst uitgenodigd waren zal van mijn feestmaal 
proeven zegt de heer. Dat is minder bedoeld als straf dan als zakelijke 

constatering. Deze mensen hebben zich uit eigen beweging van deze 
ervaring uitgesloten. Zij hebben ervoor gekozen om te leven voor hun 

eigen dingen. Aan het feest van een groter en gedeeld perspectief, van 
een zin die de eigen beslommeringen van ons leven overstijgt en hen een 

diepere betekenis geeft hebben deze mensen geen deel. 
 

Hoe zit dat met ons? Met onze akker en onze handel, onze bezigheden en 
onze denkbeelden? Welke plaats nemen die in? Laten wij ons nog 

aanspreken door iets dat wat van buiten komt? Hoe kan het toch dat het 
geloof, in plaats van een bron van vreugde te zijn maar al te vaak 

veranderde in een vervelende verplichting, iets waar mensen niet 

werkelijk warm voor kunnen lopen en waar ze het liefst onderuit willen? 
Hoe is het mogelijk dat de maaltijd van de Heer, die bij uitstek het feest 

van de vreugde zou moeten zijn soms kon verworden tot een treurige en 
ongemakkelijke plechtigheid waar alle warmte ver te zoeken is? En hoe 

vaak heeft de kerk Gods ruimhartige vreugdevolle uitnodiging die uitgaat 
naar allen veranderd in een enghartige selectie van mensen: jij wel en jij 

niet. Hoe vaak nemen we elkaar niet de maat? 
 

Wat mensen er ook van gemaakt hebben, Gods uitnodiging tot het feest 
blijft naar mensen uitgaan. Hoe weinig er ook gehoor aan gegeven wordt, 

hoe slecht mensen ook omgaan met de aarde en alles wat ons aan 
mogelijkheden gegeven is, God van Zijn kant houdt vast aan zijn visioen 

van het leven als een feestmaal, tafel waar het goede gedeeld wordt, en 
Hij blijft mensen uitnodigen. Het antwoord op die uitnodiging is aan ons.     

 



 
 


