
Verwerking bij de preek over Lukas 14,15-26 

 

In de gelijkenis over de uitnodigingen valt op dat de gastheer woedend wordt over de excuses. 

Dat komt omdat het keurig verpakte beledigingen zijn: “Ik mag jou niet echt en ik zie jou 

feest niet zitten. Ik ben niet van plan met jou aan een tafel te zitten en ik hoop dat het hele 

feest in het water valt.” Omdat Jezus hier met de gastheer God bedoelt, komt de vraag op wat 

het toch is dat mensen God buiten hun leven willen houden. De dood en de uitvaart van Peter 

R. de Vries laten zien dat wij ineens alles aan de kant kunnen zetten. Peter R. de Vries stond 

voor wat we belangrijk vinden. Hoe kan het dat er mensen zijn die niet belangrijk vinden wie 

God is en wat Hij belooft te brengen: de nieuwe wereld waar gerechtigheid woont? Intussen 

maakt Jezus ook duidelijk dat God doorzet. Het feest komt er. Nieuwe mensen zullen komen. 

Maar wie nu beslist weigert, loopt straks ook echt het feest mis. Hier wordt gezinspeeld op de 

hel, ook al werkt Jezus dat niet uit. Onze keuze hier en nu doet ertoe.  

 

* 

 

Vragen en citaten ter overdenking of bespreking (alleen of in een groep): 

 

1 De gastheer ontsteekt in woede (14,21) Kun je Gods woede plaatsen, past het in het idee 

dat je over Hem hebt? Waarom wel, waarom niet? 

 

2 “… tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen…” (14,18.19.20) Wanneer heb jij 

voor het laatst heel je agenda om gegooid omdat er iets heel belangrijk voor je was? Wat was 

er van zoveel waarde voor je? 

 

3 Bespreek onderstaat citaat aan de hand van de volgende vragen: wat vind je terecht of waar 

in deze tekst? Waar verschil je van mening? Hoe zou je Armand iets duidelijk kunnen maken 

over wat Jezus zegt in de gelijkenis van de uitnodigingen?  

 

“Ik ben niet gelovig, maar ik denk wel dat er een centrale bron bestaat. Iets groters waar je 

energie uit kan halen. Ik noem het ‘de Ene’. Hoe ik het echt moet omschrijven, weet ik niet. Er 

hangt iets omheen. De een noemt het God, de ander Allah. Nou, ik geloof nergens in. Ik geloof 

in persoonlijke grootsheid. Ik geloof dat er heel veel kracht in mensen zit. Kijk maar naar 

mensen die nog nooit gefietst hebben. Die fietsen tijdens de Alpe d’HuZes zes keer omhoog, 

terwijl ze een dag later nog geen twintig kilometer kunnen fietsen. Maar tijdens het evenement 

houden ze het vol. Volgens komt dat omdat we maar zo’n klein stukje van onze energie 

gebruiken. Er zit overal energie en iedereen reageert op energie. Er moet iets centraals zijn. 

Iets hogers dat je raakt.”  

(Armand, in: Gabriël van den Brink, Eigentijds idealisme: een afrekening met het cynisme in 

Nederland. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2012, 50). 

 

4 Niemand van de eerst genodigden zal op het feest zijn. (14,24) Ervaar je de gelijkenis als 

een verontrustende boodschap voor jezelf? Waarom wel, waarom niet? 

 

 


