
uit de bijbel, Mattheüs 22.

Het verhaal van een koning die het bruiloftsfeest voor zijn zoon geeft.
Alles is klaar. De gasten hebben een uitnodiging gehad, de feestzaal is versierd, de 

hapjes staan klaar en de feestmuziek is al van ver te horen.
Dan stuurt de koning zijn bediende erop uit om de mensen die uitgenodigd zijn te 

zeggen dat alles klaar is. Ze kunnen komen……….

Een gelijkenis,
want voor wie is dat rijk van god,
dat rijk van vrede nu eigenlijk?

De koning is erg teleurgesteld. Niemand die hij uitnodigde is gekomen.
De koning stuurt zijn bedienden weer weg. Iedereen die je tegenkomt 

moet je uitnodigen voor het feest, iedereen mag komen.
Het is niet erg als de mensen arm zijn, of blind of gehandicapt.

De feestzaal moet vol worden.
De bedienden gaan de stad in en vragen iedereen te komen.

Als ze wat later bij de koning komen en zeggen dat ze iedereen die ze tegen
kwamen gevraagt hebben te komen, zegt de koning, ga ook buiten de stad
de mensen vragen, want de feestzaal is nog niet vol. En zo gebeurt het!

Als de feestzaal vol is, loopt de koning de zaal door, genietend van de mensen om 
hem heen. Dan ziet hij een man die zich niet gekleed heeft op het feest.

“vriend, waarom heb jij geen feestkleed aan?”
Daar heeft de man geen antwoord op, daar heeft hij helemaal niet aan gedacht.
Hij kwam voor z’n eigen plezier en heeft niet aan de eer van de koning gedacht.

Zo mag hij niet blijven!
                                           Veel mensen krijgen een       

                                                                                uitnodiging, maar er komen 
uiteindelijk niet veel mensen in 
de feestzaal omdat ze zichzelf

belangrijker vinden.

Les 28: Kom op het feest.



                                                     

                                
Op mijn feest nodig ik 
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
                      uit

Helaas, al je genodigden hebben iets anders te 
                                

voorkant achterkant

doen.       
             
         
Wat doe 
je nu? 
Gaat het 
feest nog 
door? 
Ga je 
anderen 
uitnodigen?
Schrijf 
hiernaast 
wat jij 
gaat doen.

Mijn uitnodiging


