
Matteus 22:1-14 

Vooraf 

Ons is steeds besig met koninkrykstyd in die kerkjaar. Ons fokus is om God se mense, in God se wêreld, 

onder God se heerskappy te wees. 

Agtergrond 

Matteus se evangelie is die jongste van die evangelies en wil vir Jode oortuig dat Jesus die 

lankverwagte Messias en Seun van God is. Die evangelie word in 4 dele verdeel: 

  Inleiding    Matteus 1:1-4:11 

 Jesus se reise deur Galilea   Matteus 4:12-20:34 

 Jesus in Jerusalem   Matteus 21:1-25:46 

 Jesus se sterwe en oopstanding  Matteus 26-28 

Die deel wat ons vanoggend lees is as Jesus in Jerusalem is. 

 

Iets oor gelykenisse: Gelykenisse was ’n erkende manier van onderrig. Dit was ’n verhaal oor 

alledaagse gebeure wat vertel is om ’n enkele boodskap oor te dra. Jesus gebruik gelykenisse om ’n 

defnitiewe reaksie by sy hoorders uit te lok.   

 

Die gelykenis van die bruilof wat ons gaan lees, kan soos volg ingedeel word: 

 Die uitnodiging word gemaak en verwerp (1-3) 

 Die uitnodiging word herhaal en gewelddadig verwerp (4-8) 

 Die uitnodiging word wyd uitgestuur (8-13) 

 'n Kort spreuk sluit die gedeelte af (14) 

  

Inleiding 

 

Daar was eenkeer ’n kunsuitstalling.  Die kunsuitstalling het baie 

balangstelling gelok en talle besoekers gelok. Veral een van die skilderye het 

aandag getrek. Dit was van ’n jong man wat besluiteloos tussen goed en 

kwaad gestaan het. Aan die een kant was ’n engel met ’n stralende gesig wat 

vir die jong man wink en ’n kroon na hom toe uithou. Aan die ander kant was 

’n pragtige vrou, skamel geklee wat ’n beker genot vir hom aanbied.  

 

Die sluitingsuur van die kunsgallery het nadergekom. Al die besoekers was al weg, behalwe een jong 

seun, wat oorweldig voor die prent gestaan het. Die kurator het verskeie pogings aangewend om hom 

te laat verstaan dat sluitingstyd aangebreek het, maar niks het gehelp nie. Eindelik het hy na die jong 

seun gestap en vir hom gesê dat die kunsgallery nou gesluit gaan word. Dit was asof die jong man uit 

sy slaap wakker word en hy het uitgeroep: “O, moet asseblief nog nie toesluit nie. Kom ons wag en 

kyk watter een sal wen.  

 

Die gelykenis wat Jesus vertel, is eintlik maar so ’n skildery wat hy voor sy luisteraars hou. Met sy 

verhaal skilder Hy die twee keuses wat hulle kan maak. ’n Keuse vir goed of sleg. Jesus wil met die 

verhaal ’n defnitiewe reaksie by sy hoorders uit te lok. Die skildery wat Jesus voor sy hoorders hou, is 



eintlik maar ’n afdruk van elkeen se eie lewe. Met die gelykenis wil Jesus hulle dwing om oorweldig te 

word deur hulle eie keuse. 

 

En voor ons onsself te maklik verontskuldig en ons verlustig in Jesus se hoorders se situasie, moet ons 

besef dat Jesus met hierdie gelykenis vanoggend ook dieselfde skildery van kies tussen goed en sleg 

voor ons kom hou. Daarom moet ons dalk ook vir ’n rukkie aandagtig en vasgevang sit en kyk na die 

skildery van ons eie lewe. Ook ons moet by ’n defnitiewe reaksie uitkom. Ons moet ook ’n keuse maak. 

 

1.  ’n Eerste keuse 

 

Ek het netnou gesê dat Jesus ten tye van die gelykenis se vertel in Jerusalem is. Dit is die week voor sy 

gevangeneming en kruisiging. ’n Paar dae te vore het hy triomfantlik Jerusalem op die rug van ’n 

donkie binne gery. Die week word gekenmerek deur konflik tussen Jesus en die Jodse leiers. Hulle was 

glad nie ingenome met wat aan die gebeur is nie. Hulle het gehoop op ’n politieke leier wat hulle sou 

bevry van die Romeinse juk en dit het al meer duidelik geword dat dit nie is wat Jesus kom doen het 

nie.  Hierdie konflik het juis uitgeloop op Jesus se kruisiging. 

 

Tog is Jesus besig om die Joodse leiers te probeer nader trek. Hulle is immers die leiers van die volk 

van God. Net in die vorige gedeelte het ons gesien hoe Jesus met nog ’n gelykenis hulle waarsku dat 

hulle die koninkryk van God gaan verloor. Jesus begeer dat hulle hulle fout sal raak sien en tot bekering 

kom. Daarom vertel hy die gelykenis van die bruilof. 

 

Die storie in kort is die van ’n koning wat vir sy seun ’n bruilof reël en al die belangrike gaste nooi. As 

die bruilofsfees gereed is, stuur hy sy slawe om die gaste te gaan haal. Die slawe word egter sleg 

behandel – selfs doodgemaak – en die gaste gaan voort met hulle eie sake. Die koning reageer deur 

hierdie genooides te straf en hulle stad aan die brand te steek.  Daarna word die mense op die strate 

bymekaar gemaak vir die bruilof. Hierdie mense was natuurlik nie sulke belangrike mense nie. Op die 

end maak hulle die saal vol vir die bruilofsfees. 

 

Die agtergrond wat ons help om die storie te verstaan is dat so ’n bruilof in die Bybelse tyd sewe dae 

geduur het. Vir die hele tyd is daar saamgekuier en geëet. Van elke gas is verwag om bruilofsklere aan 

te hê. Sonder die klere sou iemand nie die bruilofsfees kon bywoon nie. In die geval kan ons aanneem 

dat die gaste wat van die straat af genooi is – en daarom die armes sou wees – nie sulke bruilofsklere 

sou gehad het nie. Indien iemand nie sulke klere gehad het nie, sou die gasheer dit voorsien. Ons kan 

dus aaneem dat die koning sy gaste van bruilofsklere sou voorsien. Een gas het egter deurgeglip. Maar 

later meer daaroor. 

 

Hoe moet ons die gelykenis verstaan? In die gelykenis verwys die koning na God. Die seun verwys na 

Jesus. Die genooide gaste is die Joodse leiers. Die slawe wat uitgestuur word is Jesus se dissipels en 

volgelinge. Die mesne op die strate is die onbelangrike mense – hulle wat op die oog af nie deel van 

die koninkryk was nie.  

 

Met hierdie gelykenis is Jesus nog steeds besig om oor die koninkryk van God te praat. Hy wil die 

Joodse leiers waarsku dat hulle so besig is met hulle eie agenda dat hulle soos die genooides nie Jesus 

as die Seun van God wat deur God die wêreld gestuur is, raak sien nie. Hulle ignoreer eintlik Jesus se 



uinodiging om deel van die koninkryk van God te word. Jesus wil die Joodse leiers daarop wys dat hulle 

besig is om ’n keuse te maak teen die bruilofsmaal van die Lam. Hulle kies teen God. Dit terwyl hulle 

die eintlike voor-die-hand-liggende keuse is. Jesus nooi hulle om eerder vir Hom te kies. 

 

Jesus wil juis vir hulle wys dat die minder-voor-die-handliggende mense die regte keuse uitoefen. Hulle 

wat onbelangriker is – die mense op die strate – erken Jesus en kies vir Hom. Dit maak nie saak of hulle 

goeies of slegtes was nie. Hulle keuse vir Jesus is die belangrike. Hiermee wil Jesus beklemtoon dat die 

kriteria in die koninkryk is nie wie en wat jy is nie, maar wat jy kies. Dit was juis hierdie Joodse leiers 

se probleem. Hulle het geroem  en staatgemaak op hulle belangrikheid. 

 

Die feit dat die eerste genooides deur Jesus gestraf word, wys juis op die gevolge van die keuse. Dit is 

’n keuse met verreikende gevolge. ’n Keuse teen Jesus maak dat iemand die koninkryk van God 

heelmal misloop.       

 

Ongelukkig is dit wat in Jeruaslem gebeur het. Die Joodse leiers het Jesus se waarskuwing geïgnoreer  

en Jesus gevange geneem en laat kruisig. Hulle het die koninkryk van God wat Jesus gebring het 

misgeloop. Hulle het volhard met hulle eie aganda en teen Jesus gekies. 

 

Dit is gedane sake. Dit was hulle keuse en hulle moet die gevolge daarvan dra. Ons kan niks meer 

daaraan doen nie. Maar waaraan ons wel iets kan doen is ons eie keuse. Ons sit ook vanoggend voor 

die skildery van keuses en ons moet kies. Vir God, of teen God. Vir Jesus of teen Jesus.  

 

As ons voor die skildery sit, het ons die voorreg dat ons kan leer uit die Joodse leiers se foute. Ons hoef 

nie dieselfde fout te maak nie. 

 

Dalk het jy nog nooit gekies nie. Dan kry jy vanoggend die kans om vir die eerste keer reg te kies – vir 

God te kies. Dalk het jy al te vore gekies. Dan kry jy weer die kans om jou keuse in oënskou te neem 

en seker te maak dat dit steeds jou keuse is. 

 

Ons kan dalk dink dat ons keuse baie makliker is as die keuse wat dié waarvoor die Joodse leiers gestel 

is. Dalk is dit so. Tog vertel  die verhaal van een wat na sy grond toe is en die ander na sy werk toe, vir 

ons iets van die baie verleidinge wat jou keuse beïnvloed. Daar is baie dinge wat jou aandag kan aflei 

van die keuse. En nie almal noodwendig slegte goed nie. Dit kan selfs goeie dinge wees. Maar tog 

dinge wat jou weg lok van jou keuse. 

 

Ek wil terug kom by die vriend wat nie bruilofsklere aangehad het nie. Dit is nogal ’n moeilike en 

vreemde element van die verhaal. Miskien omdat hy as vriend aangespreek word. Miskien omdat 

niemand bruiloifsklere gehad het nie en dit in elk geval moes kry by die koning. Dit klink vir ons darem 

iewat hard teen die arme vriend wat op een of ander manier oorgeslaan is en toe uitgesmyt is. 

 

Hoe moet ons die paar verse verstaan? Hierdie deel van Jesus se gelykenis wil die verantwoordelikheid 

van elke persoon self om te kies, uitwys. Alhoewel hier duidelik in die gelykenis uitgewys word dat dit 

gaan oor die soewereine God wat mens begenadig, word die klem op eie verantwoordelikheid ook 

beklemtoon. Al het die koning bruilofsklere uitgedeel, moes die vriend seker maak hy ontvang die 

klere. 



 

Dit is juis wat in vers 14 staan: Baie is geroep, maar min is uitverkies. Dit gaan oor die feit dat elkeen 

die keuse het om te kies en verkeerd kan kies. 

 

Miskien is die maklikste om te sê dat dit honderd persent God se genade is dat ons kies vir God. Maar 

in dieselfde asem moet ons erken dat dit honderd persent ons verantwoordelikheid is om vir God te 

kies. En die twee honderd persente maak maar weer honderd. Ons verstaan dit nie altyd nie – maar 

dit is wat God se Woord ons leer. 

 

2. ’n Herhaalde keuse – daaglikse keuse 

      

Om die keuse uit te oefen vir God vra ’n eerste, doelbewuste keuse. Maar dan vra dit dat ons 

herhaaldelik daardie keuse uitoefen. Elke dag. Selfs in elke situasie elke dag. 

 

Eintlik gaan ons hele lewe oor keuses wat ons moet uitoefen. Van ons opstaan tot ons gaan slaap is 

dit keuses. Keuses of ons wil opstaan of nie. Hoe laat gaan ons opstaan. Wat gaan ons aantrek. Wat 

gaan ons eet.  So kan ek aanhou. 

 

En wat meer is. Elke keuse het ’n gevolg. ’n Goeie keuse het gewoonlik goeie gevolge. Swak keuses 

het swak gevolge. Daarom is ons keuses so belangrik. Deur reg te kies, bestuur ons die gevolge. 

 

Dit is so dat baie van die keuses nie so belangrik is nie.  Dit maak seker nie baie saak wat jy eet nie. 

Tog is daar baie belangriker keuses wat ’n baie groter effek het. En dit is die keuses wat ons elke dag 

moet maak. Dit is die keuses wat ons eerste keuse moet laat grond raak in die daaglikse lewe. Dit is 

klomp kleiner keuses wat uitdrukking gee aan die groot keuse vir of teen God wat ons gemaak het.  

 

Baie van die keuses wat ons uitoefen, doen ons onbewustelik. Ons oordink nie alles en besluit dan nie. 

Keuses uitoefen word maar deel van wie ons is en wat ons doen. Dit raak ’n outomtiese aksie.  Eintlik 

is ons keuses later ons lewenswyse. En dit is hierdie lewenswyse wat moet getuig van ons aanvanklike 

keuse. Soos ek netnou gesê het: dit bevestig ons eerste keuse en gee uitdrukking aan ons eerste keuse. 

 

Ek dink dit is nodig dat ons weer herinner word aan ons eerste keuse en dat ons sal fokus om elke dag 

se kleiner en dikwels baie minder belangriker keuses in lyn bring met ons eerste keuse. Ons moet 

voortdurend, elke dag en in elke situasie kies vir God. Deur elke oomblik reg te kies, laat ons God se 

koninkryk kom. Dan is ons God se mense in God se wêreld, onder God se heerskappy. 

 

Slot 

 

Ons staan vanoggend voor ’n skildery van ons lewe. Ons word 

gevra om ’n keuse te maak. Vir God of teen God. Vir Christus of 

teen Christus. Vir God se koninkryk of teen God se koninkryk. Vir 

goed of sleg. 

 

Kom ons kies nou opnuut weer vir God. 

Kom ons kies elke dag, elke oomblik van die dag vir God. 


