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De afgelopen week kreeg ik in Hollandsche Veld een folder: “Kom naar de kerk en ontvang uw eigen
geschenk.” Dat heet een uitnodiging om naar de kerk te komen in de maand december. Het sprak me
wel aan en daarom heb ik er één meegenomen om aan u te laten zien. Het is natuurlijk heel belangrijk
dat je uitgenodigd wordt. Wij zijn mensen en wij houden wel van een feestje. Vooral in de afgelopen tijd
en in de komende weken trouwen heel veel mensen.
De vraag is: waarom trouw je nu, juist in die donkere dagen voor Kerstfeest? Ik vroeg het deze week aan
iemand die op 21 december getrouwd was. Hij zei: “Dat moest vroeger wel. Dat deed je voor de
belasting.” “Nou, als je dat doet voor de belasting, dan is dat wel een hele belasting geweest.” Toen zei
hij: “Nog wat bijzonders. Die 21ste december is heel speciaal.” Ik zei: “Vertel op.” Hij zei: “Dat is de
kortste dag en de langste nacht.” Ik zei: “Dat is dan wel feest geworden!” Hij zei: “Ja...”

Nou, feestgangers! Wij vieren feest, vooral jonge mensen en kinderen. Als je jong bent en jarig wordt,
wil je graag een feestje houden voor je vriendjes en vriendinnetjes. Maar dan de vraag: wie nodig je nu
allemaal uit? Sommige kinderen mogen op alle feestjes komen en anderen komen niet zo vaak op een
feestje. Ik snap het wel. Je kunt natuurlijk niet iedereen uitnodigen. Maar je ziet het wel eens op school.
Dan komen ze met een traktatie en hebben ze kaartjes bij zich waarmee ze hun vriendjes en
vriendinnetjes uitnodigen. En dan zijn er soms van die kinderen die geen kaartje krijgen. Nu weet ik wel
dat je je af moet vragen: wie zal ik uitnodigen? Maar ik denk dat je je ook af moet vragen: wie mag ik nu
niet vergeten?
Stel je voor dat er een feest is en jij mag niet komen! Ik vroeg dat aan zo’n jongen. Altijd zag je de
kaartjes uitgedeeld worden en hij kreeg niet. Ik vroeg: “Hoe voelt dat nu?” Hij zei: “Ik voel me
buitengesloten. Ik hoor er niet bij. Ze vinden me vast niet leuk.”
U weet dat er heel wat van kan komen als je je buitengesloten voelt. Dan voel je je aan de kant gezet en
heb je meestal nog ruzie ook. Ik kijk ’s maandagsavonds nog wel eens een keer naar “Familiediner.” U
ook? Als je dan die ellende in de wereld ziet, denk je: och, waar maken jullie je druk om? Gauw er
naartoe…

In de Bijbel was ook zo’n figuur die buitengesloten werd. Wij kennen hem allemaal: Zachéüs. Hij mocht
er niet bijhoren. Hij voelde zich verloren, helemaal alleen. En dan? Dan komt Jezus: “Ik ben juist
gekomen om het verlorene te zoeken en te vinden." Mensen die buitengesloten zijn. En dan gaat
Zachéüs met Jezus eten. Zijn leven verandert en hij wordt feestganger.

“O, álle dorstigen, komt tot de wateren, en gij, die geen geld
hebt, komt, koopt en eet; ja, komt, koopt zonder geld en

zonder prijs wijn en melk.”

Jesaja 55 : 1



Lieve mensen, daarom heb ik nu vanmorgen dat gedeelte uit Jesaja 55 gelezen.  Daar roept die profeet
het uit: “Kom nu maar hierheen; hier moet je wezen. Je kunt het allemaal krijgen voor niks. Als je dorst
hebt, kom dan toch. Koop alsjeblieft je voedsel zonder geld. Koop wijn en melk zonder betaling. Eten en
drinken voor niets!"
Een gratis maaltijd bij God de Heer. De Heer richt Zijn feestmaal aan. En wij ontvangen allemaal een
hartelijke uitnodiging. In feite is de Bijbel één grote uitnodiging om te leven bij de Heer en eenmaal te
komen eten op dat grote Feest van Hem.

Zo is nu God. God is goed, God is gastvrij en God is royaal. Hij is als het ware de gulle Waard die ons
uitnodigt in Zijn herberg. Maar nu is de Here God niet zo’n gastheer als in deze gelijkenis (Lucas 14) die
wij gelezen hebben. Want ik dacht dat iedereen uitgenodigd was. Maar als je die gelijkenis heel goed
leest, zijn het allemaal exclusieve uitnodigingen. En de Here God wil in feite geen exclusieve uitnodiging
geven aan mensen van hoge komaf, nee, bij God is iedereen welkom.
Maar bij deze gastheer ligt het anders. Op het oorspronkelijke gastenlijstje staat iemand die een akker
heeft gekocht. Nu, dan moet je geld hebben. Dan hoor je echt bij de rijken. En er staat ook bij dat
iemand uitgenodigd is die vijf span ossen heeft aangeschaft. Wij zouden zeggen in onze tijd: vijf
tractoren. Dan moet hij toch een grootgrondbezitter geweest zijn? En er is ook iemand die pas een
vrouw heeft getrouwd. En zo’n vrouw moet je kunnen onderhouden; dat kost ook geld. ’n Goeie, hè?
Want ik zou niet zonder die vrouw kunnen!

En nu worden al die welgestelden uitgenodigd. Moet u dat eens even indenken. De Heer roept aan Zijn
kostelijk gedekte tafel mensen van niveau. Tenminste, dat was aanvankelijk de bedoeling van het
verhaal dat Jezus vertelde. Maar dat is niet Gods bedoeling. Daarom is het ook maar een gelijkenis.
Maar wat gebeurt er? Ze komen niet! Stel je dat nu eens voor… Je geeft een feest. Je hebt mensen
uitgenodigd. Je hebt een feestmaal klaargemaakt. Kaarsen op tafel, ballen in de boom, eten
klaargemaakt, feestmutsen, slingers, vlaggetjes…  Het feest begint en net voordat het feest begint de
telefoon! “Met Jan. Ik kom niet. Voetballen voor de tv. Daar kijk ik liever naar.” Je legt de telefoon neer
en.... rrrrring… “Ja, met Rebecca. Ik kom niet, want ik ga met mijn kinderen op visite.” En weer een ander
vergeet het. Zo gaat het steeds maar door. En aan die tafel, die vol zou moeten zijn met allemaal
uitgenodigde mensen, komt.... niemand.

Dan kun je begrijpen dat er iets ontsteekt in je. Dat noemen ze soms wel: een beetje woede. Maar de
reactie van de Here God is totaal anders. Want wat gebeurt er? Dan komt de Vader en die zegt: “Nodig
nu íedereen uit. Je moet mensen uitnodigen. Ga maar op weg.”
Nu, u bent ook uitgenodigd. U bent uitgenodigd om als lid van het Koninkrijk van God bij Koning Jezus
op visite te gaan. Want Koning Jezus geeft thuis een groot feest. En dat feest is niet saai, nee, dat is
feest! De kerk hoeft niet saai te zijn. Er staat ook nog een groot feestmaal klaar.

Dat doen we nu misschien anders, maar telefoon en internet waren er toen nog niet. En daarom nodigt
die heer al die mensen persoonlijk uit. “Jullie mogen komen, jullie worden verwacht. Niet af laten weten.”
Dat deden ze in die gelijkenis. Daar hadden ze allemaal smoesjes.
Nu is het zo dat Jezus heel veel mensen uitnodigt, maar ook wij hebben allemaal smoesjes. Wij hebben

“En hij zond zijn slaaf uit tegen het uur van de maaltijd om
tot de genodigden te zeggen: Komt, want het is nu gereed.
En zij begonnen zich allen opeens te verontschuldigen ..”

Lucas 14 : 17, 18a



smoesjes om niet naar Jezus toe te komen. “Ik heb het te druk.” “Ik heb geen tijd.” “Ik heb het toch
goed?" "Ik heb genoeg, ik hoef niet meer…” Maar de Heer heeft het beste voor ons klaargemaakt. En als
je dan niet komt, nodigt Hij anderen uit. Dan nodigt Hij mensen uit die het níet van zichzelf verwachten.
Dan nodigt Hij mensen uit die níet rijk zijn. Hij zegt: “Ga maar naar de armen, de kreupelen, de blinden,
naar de verlamden en naar de mensen in de bijstand die het van Mij verwachten en ga ook maar naar de
zwervers. Er mag geen plek aan Mijn tafel onbezet blijven.”

Nu, die mensen hebben wel zin in een feestje. Want het leven van die menen ziet er niet zo mooi uit. Wij
noemen ze wel eens een keer “de kneusjes uit de samenleving”. Die mensen weten dat ze het van Jezus
moeten verwachten. En als dan de feestzaal nóg niet vol is, gaan ze de straat op. Want Jezus wil
feestgangers aan Zijn tafel. De puzzel moet af. En er zijn heel veel stukjes nodig, die misschien niet
lijken te passen, maar er wel bijhoren.
En als je dan die tafel ziet… Een stelletje ongeregeld! Je denkt: die had ik niet verwacht. Dat waren
mensen, die kwamen niet op eigen initiatief. Ik denk dat ze het ook niet gedurfd zouden hebben om aan
te bellen aan dat huis: “Mogen we de maaltijd meemaken?” Nee,  ze voelden zich niet waardig. Ze
voelden zich minderwaardig. Ze hadden, moet je rekenen, ook de uitstraling, de kleren niet. En ze
hadden het geloof niet en hun karakter en hun kerkelijkheid niet, nee, ze hoorden er niet bij. Ze durfden
niet. Ze hadden misschien nooit gedacht dat ze ooit aan die tafel zouden komen. Ze hadden nooit
gedacht gast te mogen zijn aan het feestmaal van de Koning. En tóch gebeurt het… Zo wil de Koning dat
nu eenmaal.

Begrijpt u wat dat voor ons betekent? Wij denken ook dat wij het allemaal zelf kunnen. Misschien dat we
niet zo hoog van de toren moeten blazen en een toontje lager moeten zingen. “Ik leef toch goed? Ik geef
iedereen wat hij nodig heeft. Ik geef ook nog wel eens een keer in de collecte wat extra’s. Ik doe wat ik
allemaal wil. God zal toch wel een plaatsje voor mij hebben? Ik heb altijd iedereen het zijne gegeven.
Dan komt het toch wel goed?"
En dát blijft nu de vraag... God kijkt nooit naar je goede werken. God kijkt niet naar je uitstraling en God
kijkt ook niet naar je vroomheid. Al kom je misschien met de Kerstdagen wel vijftien keer in de kerk.
Nee, God kijkt naar je hart.

De deur van God staat nóg open, maar dan moet je wel klein worden. Op weg hier naartoe heb ik het
meegezongen: “Genade Gods, zo rijk en vrij, die poort staat open ook voor mij…” Want God wil ons erbij
hebben. Maar dan moet je wel klein worden. Dan moet je wel door de knieën gaan. En je moet
ontdekken: ik ben machteloos, maar God is bij machte om mij erbij te betrekken. En je ontdekt dat je
misschien wel een doodgewoon mens bent, maar dat je uitgenodigd wordt door de Koning. Dat je
misschien wel een randfiguur bent, maar dat je een duwtje in de rug krijgt van die grote Koning: “Kom
nu maar…”

En dát staat nu in dit Woord, dat Jezus Christus gekomen is om te zoeken en te redden wat verloren
wás. Er staat niet: “…. wat verloren ís.” Gelukkig niet. Er staat: wat verloren wás. Door de komst van
Jezus word je teruggebracht. Daarom is Kerstfeest het feest van de verwondering. Op Gods feest is
iedereen welkom. Jezus nodigt je vandaag uit en Hij vraagt het heel persoonlijk: “Willen jullie op Mijn
feest komen? Willen jullie bij Mij horen?”

“Toen werd de heer des huizes toornig en zei tot zijn slaaf:
Ga aanstonds de straten en stegen der stad in en breng de

bedelaars en misvormden en blinden en lammen hier.”

Lucas 14 : 21b



Lieve mensen, dan hoop ik niet dat u smoesjes hebt. Want smoesjes betekenen eigenlijk dat je niet wilt.

Daarom, hoe is het nu met u en met mij? Misschien dat je vandaag eens moet nagaan: hoe ga ik nu met
God om? Lees ik nog wel in mijn Bijbeltje? Of heb ik het te druk? Want de kinderen vergen zoveel tijd en
de relatie met mijn vrienden vind ik veel belangrijker. En jongeren zeggen tegen me: “Als ik mijn
diploma binnen heb, dán zal ik wel werk maken van het geloof."
Nee, hoe zit dat nu met ons vanmorgen? Jezus nodigt ons uit en dan staat er in de Bijbel in Openbaring
3 vers 20: “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar Mijn stem hoort en de deur opent, Ik
zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.”

Lieve mensen, de Here God wil samen met u door het leven. Dan de vraag vanmorgen: heb je de deur al
opengedaan om met Hem Kerstfeest te vieren? Dat moet. Dan word je een feestganger. Misschien
herken je je wel in die bedelaar die met hele zachte hand gedwongen wordt. Dan ga je toch maar op weg
naar het feest...  En langzaam maar zeker kom je erachter hoe rijk je eigenlijk wel bent.
Neem je die uitnodiging aan? Jezus wil dat álle mensen naar Zijn feest komen. Hij wil dat niemand
vergeten wordt. En wij mogen in de uitnodiging delen.

Ik vroeg aan de mensen: “Heb je die folder het hele dorp rond gebracht?” “Ja, iedereen heeft een
uitnodiging gekregen.” Want de Here God heeft feestgangers nodig. God wil dat je bij Hem hoort. God
wil dat je je bij Hem thuis voelt en dat je anderen gaat uitnodigen voor dat feest, zodat een ander ook
gaat ontdekken dat het leven met God een feest kan zijn.

Ik vind die buitenkant zo mooi, hè? Een prachtige vrouw, die kijkt naar iets moois en ze komt in het licht
te staan. Misschien is dat wel het wonder van Kerst: dat we mensen mogen uitnodigen om in het licht te
gaan staan, het licht van God. Kom dan… Kom binnen… Want het feest gaat beginnen.
Kijk nu eens om je heen. Wie zijn er nog niet? Wie moet ik uitnodigen voor dat eigen kerstgeschenk?
Je ziet daar ook een kruis van allemaal waxinelichtjes, het kruis van Jezus. Kerstfeest is het feest van de
Heer. Nodig daarom mensen uit en laat ze dat feest mee vieren. Dan ga je echt zingen: “… en breng
verdwaalden bij ons thuis. Reik hun de broederhand en meld hun: de Koning noodt je in Zijn huis.”
Uitnodiging: kom tot het Licht. Dan kom je echt in het Licht te staan. Amen.

“En de slaaf zei: Heer, wat gij hebt opgedragen, is geschied
en nóg is er plaats. En de heer zei tot de slaaf: Ga de wegen
en paden op en dwing hen binnen te komen, want mijn huis

moet vol worden.”

Lucas 14 : 22, 23

“Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar Mijn
stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en

maaltijd met hem houden en hij met Mij.”

Openbaring 3 : 20


