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Preek van ds H.U. de Vries, gehouden in de Goede Herderkerk te Amsterdam op zondag 28 augustus 

2022. 

Hoofdlezing: Lucas 14:1-11. 

Overige lezingen: Sirach 3:17-23 en 1 Korintiërs 1:26-31. 

 

Gemeente van Jezus Christus, 
 

Jezus is geen etiquette-deskundige. Mocht u zijn aanwijzingen met betrekking tot de juiste 

zitplaatsen aan tafel van vanmorgen hebben verstaan als etiquette-richtlijnen, dan moet ik u 

corrigeren. Wat Jezus ons voorhoudt, staat veraf van de ‘moderne manieren’ van Trouw-

medewerkster Beatrijs Ritsema. 

Ik vermoed dat de meesten van ons de ‘etiquette-interpretatie’ van ons evangeliegedeelte niet 

zullen zijn toegedaan. Veel waarschijnlijker is het, dat u Jezus’ aanwijzingen zult hebben 

verstaan als richtlijnen voor een leven in zijn navolging. Als Hij gekomen is niet om gediend te 

worden maar om te dienen, dan zullen ook wij in onze christelijke handel en wandel niet uit 

moeten zijn op de beste posities en de eerste plaatsen.  

Ja, ik geef u gelijk: de ‘navolgings-interpretatie’ van Jezus’ woorden snijdt houdt: zijn 

aanwijzingen zijn praktische leefregels voor de tegen de gangbare praktijk ingaande 

levenswijze van zijn volgelingen. Zij zullen erop gericht moeten zijn de ander hoger te achten 

dan zichzelf en daarom als genodigden van een feest niet onmiddellijk af moeten stevenen op 

de eervolste plaatsen.  

Het feest waarover Jezus het heeft, is een bruiloftsfeest. Op een dergelijk feest werd, 

overeenkomstig de gebruikelijke eetpraktijk in Jezus’ dagen, achteroverleunend gegeten. De 

ligbanken voor het consumeren van de feestmaaltijd, met dikwijls drie ligplaatsen naast elkaar, 

werden in een U-vorm opgesteld: twee tegenover elkaar staande rijen banken, met in het midden 

van het korte einde van de ‘U’ de gastheer – bij een bruiloftsfeest de bruidegom. De plaatsen 

links en rechts van de gastheer werden als de eervolste gezien; hoe verder van de gastheer af, 

des te minder de eer die aan de plaatsen werd toegekend. In onze moderne, egalitaire 

samenleving, waarin rangen en standen grotendeels zijn verdwenen en iedereen met een soms 

wel al te nivellerend ‘jij’ en ‘jou’ wordt aangesproken, kunnen we ons de gevoeligheden met 

betrekking tot standsverschillen wellicht nog maar moeilijk indenken, maar we hoeven niet 

eens zo heel lang terug te gaan in de tijd om het eerbetoon voor de geest te roepen dat de dokter 

genoot, de notaris, de dominee, de leraar en de rechter. 

In Jezus’ tijd was dat niet veel anders. Het behoren tot de hogere klassen, tot de in aanzien 

staande geslachten of beroepen, en soms ook tot de ouderdom, ging gepaard met het nodige 

eerbetoon. ‘Pas ervoor op’, leert Jezus zijn leerlingen, ‘dat de maatstaven van de wereld niet 

samenvallen met de maatstaven van Gods Koninkrijk. Ook al heb je een hoge functie of behoor 

je anderszins tot een aanzienlijke stand, eigen je op een bruiloftsfeest niets als vanzelfsprekend 

de zitplaatsen toe ter linker- en ter rechterzijde van de gastheer. Stel je voor dat er iemand is 

uitgenodigd met een nog hogere status dan jij (dergelijke mensen verschijnen immers meestal 

op het laatste moment; in ons land gebeurt dat nog steeds met gasten van het koninklijk huis), 

wat een afgang zal het dan zijn wanneer je, links of rechts van de gastheer zittend, krijgt 

ingefluisterd dat er een hogergeplaatste genodigde is verschenen. Dan zul je moeten opstaan – 

daar ergens aan de korte zijde van de U-vormige zetelopstelling – en tussen de lange rijen met 

andere gasten door een nog lege ligstoel zien te vinden, ergens aan het einde van de parallelle 

lange zijdes van de ‘U’. En dat terwijl alle gasten toekijken!’  

Ja, wat een afgang, gemeente! De relatief lange duur van deze blamage wordt door de evangelist 

Lucas met nadruk getekend, wanneer hij schrijft dat de terechtgewezen gast ‘met schaamte 

begint de laatste plaats in te nemen’ – hij moet eerst tussen de lange rijen door, voor hij 

eindelijk, met een steeds roder wordend hoofd, aan het einde daarvan ergens kan gaan 

aanliggen. 
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‘Doe het andersom’, adviseert de Heer, ‘neem genoegen met het eenvoudige. Je kunt veel beter 

aan het einde van de ligrijen plaatsnemen. Dan kan het je gebeuren dat de gastheer je daar ziet 

zitten en hij je alsnog uitnodigt voor een plek bij hem in de buurt. Met opgeheven hoofd kun je 

dan je ligstoel verlaten, om door de rijen heen, in het zicht van allen, je de eer te laten 

welgevallen die de gastheer je verlenen wil. Want wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.’ 

Ja, zo is het met de Heer vergaan toen Hij als dienaar door God verhoogd werd. Zo zal het ons 

vergaan wanneer wij zullen handelen in zijn navolging. 

Wat denkt u gemeente, is met deze navolgings-interpretatie de oproep van Jezus om tegen de 

gangbare, ik-gerichte praktijk van het dagelijks leven in te handelen, voldoende uitgelegd? Er 

zijn uitleggers die dat inderdaad vinden. We krijgen van de Heer een zinvolle richtlijn mee om 

in zijn spoor in ons bestaan van elke dag niet onze eigen eer te zoeken, maar tevreden te zijn 

met het eenvoudige.  

Maar ik denk dat we er daarmee nog niet zijn en dat het bruiloftsverhaal van vanmorgen nog 

een díepere bodem heeft. Want Jezus noemt het bruiloftsverhaal een gelijkenis, en zijn 

gelijkenissen hebben meestal betrekking op het aanbreken van Gods Koninkrijk, Gods nieuwe 

schepping waarin het leven geheeld is, de dood overwonnen en de gehavenden en ontrechten 

tot hun recht gekomen. Het mag dan ook geen wonder heten dat Jezus een bruiloftsfeest tot 

inhoud van de gelijkenis maakt. Dat is niet zomaar: dat heeft alles te maken die bijzondere 

bruiloft die in de Schrift steeds terugkomt: het verbond, de liefdesrelatie tussen God en zijn 

volk. Die liefdesrelatie was in het Oude Testament vastgelopen, ten tijde van de ballingschap, 

maar wordt met Jezus’ komst voorgoed hersteld: er staat een nieuwe tijd op aanbreken waarin 

joden en heidenen als het nieuwe volk rondom Jezus Messias ongestoord Gods verlossende 

liefde zullen mogen ervaren. Gods Koninkrijk of, anders gezegd, Gods nieuwe liefdesverbond 

is nabijgekomen. Deze waarheid vormt de diepere achtergrond van ons bruiloftsverhaal. Het 

Koninkrijk staat voor de deur, het bruiloftsfeest staat op aanbreken: kijk maar naar de 

waterzuchtige man die voorafgaande aan onze gelijkenis op de sabbat, de dag van Gods rust en 

de voorproef van zijn komende heil, genezen wordt: het is een voorproef van het Koninkrijk. 

En kijk ook naar de woorden waarmee de gelijkenis eindigt: ‘Wie zichzelf vernedert, zal 

verhoogd worden’, lees: door God, bij het definitief verschijnen van zijn bevrijdende 

heerschappij. Begin en einde van onze evangelielezing getuigen van één en hetzelfde: Gods 

komende heil, het heil van zijn Koninkrijk, het heil van zijn nieuwe verbond, staat voor de deur, 

ja, begint reeds door te breken. 

Maar daarmee krijgt de gelijkenis van vanmorgen een extra laag: zij roept ons niet alleen op 

om Jezus na te volgen in ons leven van elke dag, zij bepaalt ons bij iets dat minstens zo 

belangrijk is: hoe worden wij gewaardeerde gasten op Góds messiaanse bruiloft, hoe krijgen 

wij toegang tot zijn aanstaande Koninkrijk? Als Hij de Koning en de Bruidegom is en wij de 

gasten zijn die tot de bruiloft van zijn nieuwe verbond genodigd worden, hoe gaan wij dan met 

die uitnodiging om? Hebben wij het hoog in de bol en menen wij, evenals de zelfingenomen 

Farizeeën uit Jezus’ gezelschap, dat wij bij God een wit voetje hebben vanwege onze 

verdiensten, zodat wij aanspraak menen te kunnen maken op de hoogste plaatsen in zijn 

Koninkrijk? Dan lopen wij gerede kans op de dag van het oordeel ten aanschouwen van heel 

Gods volk een beschamend lage plaats te ontvangen of zelfs uitgesloten te worden: wie zichzelf 

verhoogt, zal immers vernederd worden. Of komen wij met lege handen naar de bruiloft van 

het nieuwe verbond, in de wetenschap dat de smalle poort van het Koninkrijk alleen 

toegankelijk is voor wie het niet van zichzelf, maar in alle eenvoud van God verwacht? Dan zal 

de koninklijke Gastheer, de goddelijke Bruidegom, ons op onze lage plaats toeroepen: ‘Vriend, 

kom dichterbij, hogerop!’ en zullen wij uit genade de eer ontvangen die hoort bij de kinderen 

van God.  
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Ziedaar de houding tegenover God, waartoe de gelijkenis ons vanmorgen impliciet oproept, een 

houding van gelovige eenvoud. ‘Wij hebben uit onszelf niets om ons op te beroemen’, hoorden 

wij Paulus in onze brieflezing van vanmorgen zeggen. Ons behoud danken wij alleen aan 

Christus, de voor ons gekruisigde en opgestane Heer, door wie wij uit genade voor God als 

gerechtvaardigde (vrijgesproken) en verloste mensen mogen gelden.  

 

Vandaag vieren wij de maaltijd van de Heer, de maaltijd waarin wij dankbaar gedenken dat 

Gods verlossing door Jezus Christus reeds aanbreekt in de vergeving van onze zonden en zich 

definitief zal openbaren wanneer Hij wederkomt. Hoe gaan wij aan die maaltijd van het 

goddelijke heil aan? In de farizese veronderstelling dat wij onze sporen voor God wel verdiend 

hebben en daarom mogen delen in de beste plaatsen van zijn Rijk? Of met een ootmoedige 

overgave, wetend dat ons heil honderd procent afhankelijk is van Gods genade in Jezus 

Christus, die wij slechts kunnen ontvangen met de open handen van het geloof? 

 

‘Maak mij recht eenvoudig, stil in den gebede, afgezonderd in uw vrede. 

 Maak mij rein van harte, dat ik uwe klaarheid schouwen mag in geest en waarheid. 

 Heer, laat mij even vrij als een adelaar stijgen, zo word ik U eigen.’1  

 

Amen. 

 
1 Lied 906:7. 


