Don Bosco

Bezinning 58: Het feest gaat door 11
Matteus 22, 1-14 = 28° zondag A-jaar

Het Woord
Daarop vertelde Jezus hun opnieuw een gelijkenis: ‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met
een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaren erop uit om de
bruiloftsgasten uit te nodigen, maar die wilden niet komen. Daarna stuurde hij andere dienaren op
pad met de opdracht: “Zeg tegen de genodigden: “’Ik heb een feestmaal bereid, ik heb mijn stieren
en het mestvee laten slachten. Alles staat klaar, kom dus naar de bruiloft!”’ Maar ze negeerden hen
en vertrokken, de een naar zijn akker, de ander naar zijn handel. De overigen namen zijn dienaren
gevangen, mishandelden en doodden hen. De koning ontstak in woede en stuurde zijn troepen erop
af, hij liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. Vervolgens zei hij tegen zijn
dienaren: “Alles staat klaar voor het bruiloftsfeest, maar de gasten waren het niet waard genodigd te
worden. Ga daarom naar de toegangswegen van de stad en nodig voor de bruiloft iedereen uit die je
tegenkomt”. De dienaren gingen de straat op en brachten zoveel mogelijk mensen samen, zowel
goede als slechte. En de bruiloftszaal vulde zich met gasten voor de maaltijd. Toen de koning
binnenkwam om te zien wie er allemaal aanlagen, zag hij iemand die zich niet in bruiloftskleren
gestoken had, en hij vroeg hem: “Vriend, hoe ben je hier binnengekomen terwijl je niet eens een
bruiloftskleed aanhebt?” De man wist niets te zeggen. Daarop zei de koning tegen zijn hofdienaars:
“Bind zijn handen en voeten vast en gooi hem eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en
knarsetandt. Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren.”’

Een woord bij het Woord
Deze moeilijke parabel heeft een eenvoudige kern: God biedt een bruiloftsmaal aan en ondanks
zware tegenstand gaat het feest toch door. Er is al direct tegenwind: alle genodigden willen niet naar
het feest komen. Wat mensen niet zouden doen, doet God wel: hij stuurt een tweede uitnodiging, nu
met meer woorden en meer aandrang: ‘Kom dus naar de bruiloft!’ De tegenstand wordt erger en wel
in twee stappen. Sommigen geven prioriteit aan hun financieel-economische zaken. Maar anderen
maken het drama compleet: ze mishandelen en doden de boodschappers. Wat is het toch dat mensen
zich sluiten voor de vreugde, voor het feest, voor het mooie en goede dat God wil geven, voor zijn
blijde (!) boodschap?
‘Velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren’: het is een mysterieuze uitspraak. Matteus schrijft voor
christenen, die vooral uit het jodendom komen. Hij zegt hun: ‘Sommige joden hebben niet willen
deelnemen aan het feest, dat God hun door Jezus aanbood. Maar jullie moeten niet denken dat jullie
er zijn, omdat God allen en dus ook jullie roept. Je moet het feestkleed aanhebben, symbool voor de
diepe, innerlijke bekering’. Het feestkleed staat voor de nieuwe mentaliteit, die vruchtbaar wordt in
daden van liefde en goedheid. En vooral voor het geloof en de overgave aan God.
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Het zou dus volkomen verkeerd zijn vers 7 zo uit leggen, dat het God was die in het jaar 70 het
Romeinse leger naar Jeruzalem en heel Palestina stuurde om de joden te straffen voor het doden van
zijn Zoon. Matteus wil in geen enkel opzicht aanzetten tot haat tegen onze broeders en zusters uit
het jodendom. Nogmaals: zijn christenen komen uit het jodendom en bovendien zou dergelijke
bewering ook niet stroken met het godsbeeld van Jezus en het hele evangelie. God is geen God van
wraak en doodslag, maar van liefde en dienstbaarheid. Jezus zei toch zelf op het kruis: ‘Vergeef het
hun’.

Het Woord in mijn leven
Welke beslommeringen sluiten mij voor de vreugdevolle en zelfs feestelijke uitnodiging van God?
Ga ik van harte binnen in het huwelijksfeest voor zijn Zoon? Ben ik een feestelijke mens? Draag ik
het nieuwe kleed van diepe innerlijke ommekeer? Bewerkt mijn levenswandel vreugde bij de
mensen die ik ontmoet?

Bidden met het Woord
Goede Vader,
dank U wel voor de uitnodiging
voor het feestelijke bruiloftsmaal.
Uw rijk is vreugde.
Zend ons om mensen in uw naam uit te nodigen
om aan uw feest aan te zitten,
zowel slechten als goeden.
En laat ons niet afhaken
als er tegenwind komt.
Want Gij staat er garant voor
dat het feest doorgaat. Amen.
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