
 

Ps.108:1,2; Sela; Mat.25:1-13; Gk163:2,3; Opw.807; Maranatha 

 

Bruidegom Jezus wil graag dat je erbij bent op zijn feest! Wil jij ook?  

 

1. Had ik maar nooit… Was ik maar vaker… Het ging over iets kleins (die auto gekocht), 

of over iets groters (maar meer mijn best gedaan op school), of over nog iets groters (je 

ging vreemd en wat ging er veel kapot). Waar heb jij heel veel spijt van? In het 

Bijbelverhaal van vanmorgen gaat het over de belangrijkste keus die je kunt maken of 

niet. Een keus die als gevolg eeuwige diepe spijt of eeuwig groot geluk heeft.  

2. De Here Jezus vertelt hier een schokkende gelijkenis, bewust. Dat bij oosterse 

gastvrijheid de deur dicht gaat (vs.10) is ondenkbaar en dat Jezus je niet kent (vs.12) is 

ook ondenkbaar. Mocht je hopen dat het hier in de gelijkenis niet om draait, dan hebben 

we nog Jezus’ woorden in de Bergrede (Mat.7), waarin Hij hetzelfde zegt. Juist door zo’n 

bekend thema (bruiloft) op te pakken en er zo’n vreemde wending aan te geven, geeft 

Hij de mensen toen en ons vandaag te denken. Hij bedoelt te schokken.  

3. In Matteüs is de sfeer rondom deze gelijkenis anders dan bij Marcus of Lucas. Meer 

appel, omdat Matteüs allereerst voor Joden schrijft? Waarvan de meesten Hem wel 

kennen maar niet echt kennen? Vanaf Mat.24 laat Jezus zich zien als de Messias die ooit 

onverwachts terugkomt. Het kan lang duren maar de Bruidegom zal zeker komen! De 

spits van deze gelijkenis ligt dus bij het eind. Als Hij wordt ‘binnengehaald’ is het nodig 

dat je Hem hebt verwacht en Hem erkent als Heer en Heiland. Dat is het enige. Jezus als 

‘vage kennis’ van je is te weinig. Dat je ‘wel wat geloofd hebt’ en met Kerst naar de kerk 

ging helpt je dan niet om binnen te komen. Kom je binnen of blijf je leven los-van-God 

omdat je dat op aarde ook wilde? Het gaat hier dus echt over iets dat heel erg belangrijk 

is. Bijbelse wijsheid is nodig om het goede te kiezen. De ‘Wijsheid’ en ‘Dwaasheid’ uit het 

O.T. worden hier als wijze en dwaze meisjes opgevoerd.  Bijbelse wijsheid is leven vol 

ontzag voor je Schepper en in je hele gewone leven hieruit leven en ernaar handelen.  

4. Gelukkig is de échte Jezus niet zoals de bruidegom in de gelijkenis! Jezus waarschuwt 

wél dat het lang kan duren en dat je altijd waakzaam moet zijn en blijven omdat Hij zo 

graag wil dat je erbij bent. Op zijn mooie en grote feest. Als jij dit ook wilt heb je de 

G.G.G. nodig: Geest – gebed – gemeente. En ga ook naar de Koning Bruidegom Jezus 

toe met dat waar je zo vreselijk veel spijt van hebt en herstel gemaakte schade alsnog! 

Het kan nog. Zijn Koninkrijk/Bruiloft komt zeker! Hij wil graag dat je erbij bent. Jij ook? 

 

Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster 

1. Ook wel eens last van keuze-stress? Neem je vandaag voor te focussen op de Bruiloft.  

2. ☺☺☺☺ voor de kinderen: b . n je w . l . . ns op een br . . l . ft gew . . st? L . . k en 

sp . nn . nd, hè? Vr . . g th . . s m . . r hoe het zit m. t de G . . te B . . . loft. G . . . . . . s!  

3. ‘Waar het op aankomt is: kent Hij JOU ook ergens van? Wie Hem als ‘Heer’ aanspreekt, moet 

zich ook door hem laten gezeggen. Aan Jezus’ geheugen mankeert niets; het probleem ligt bij ons. 

Ben jij met Jezus Christus in contact getreden en onderhoud je die relatie daadwerkelijk? Dat is 

een vraag die je niet ongestoord voor je uit kan blijven schuiven. Velen zijn van de Heer 

vervreemd geraakt door hun eigengereide houding. Ook christenen kunnen, zelfs met de beste 

bedoelingen, gewoon hun eigen gang gaan, zonder zich te laten gezeggen en de principes van de 

thora te respecteren. Maar wie leeft naar Gods wil, is te allen tijde herkenbaar, ook op de dag van 

het oordeel (zie Mat.7,21). Jezus zal zijn echte vrienden nooit vergeten!’  

4. Bijbelrooster zondag 2Kor.5 (10.17-21); maandag Luc.13:22-30; dinsdag 

Mat.7:13-29 (21); woensdag Spr.9 over wijsheid en dwaasheid in het O.T.; donderdag 

Mat.24 (WAAK: 25.36.42.44); vrijdag Mat.24:45-51 (50); zaterdag Mat.9:9-17 (15). 

Liefhebbers: Mat.22:1-14; Marcus 13; Op.19:1-10 (7-9); Op.21 (2); Hand.1:9-11  
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