
Liturgie ochtenddienst over Lucas 14,1-24 (transscript)  
-GKv Loppersum-Westeremden, 30-11-2014 

Welkom en mededelingen door ouderling 

Komen tot de Here 
Voorzang, LB 117,1 ‘Hoe zal ik U ontvangen’ 
Stil gebed 
Votum/zegengroet 
Aanbidding: 
-Opw 407 ‘O Heer, mijn God’ 
-Psalm 80,1.8.10 ‘O herder, die uw volk’ 
Wet van God 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

Luisteren naar de Here:  
Bijbellezing(en), zie onder  
Zingen Psalm 56,5-6 (OB) ‘Ik roem in God’ 
Verkondiging, thema, zie onder 
’Amen’-zang, LB 117,4-5 ‘’k Lag machteloos gebonden’ 
  

Geven aan de Here: 
Dank- en voorbedegebed 
Aankondiging overige mededelingen en bestemming collecte 
Inzameling gaven 

Gaan onder de zegen van de Here 
Zingen Opw 428 ‘Genade, zo oneindig groot’ 
Zegen 

Leesgedeelte(n): Luc 14,1-24 
Tekst: Luc 14,1-24 
Preekthema: ‘Als het evangelie in de kerk centraal staat, stappen we uit ons veilige 
wereldje!’ 
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We zijn als gemeente bezig met een prekenserie en de vraag is deze: wat gebeurt er als de 
kracht van het evangelie kan werken en vrij mag komen in onze gemeente? 
Misschien denk je; heb ik iets gemist? 
Het evangelie, staat in Romeinen 1:16, dat is Gods reddende kracht voor wie geloven, dus 
daarom als het evangelie centraal staat in de kerk kun je net zo goed zeggen; als de reddende 
kracht van God als die centraal staat in de kerk. 
En dan staat in Romeinen 1:16 niet; het is Gods reddende kracht voor mensen die niet 
geloven, opdat ze gaan geloven gaan geloven, nee, het is Gods reddende kracht voor mensen 
die geloven. 
Maar waarom hebben ze die kracht dan nodig? 
Nou, heel simpel; om dagelijks te groeien in geloof, om te groeien in het besef dat je al Gods 
kind bent want ik vergeet dat zo vaak, om te groeien in liefde, om te groeien in 
barmhartigheid, om te groeien in vergevingsgezindheid, om God meer te aanbidden, om kerk 
te zijn zoals de Here Jezus dat wil en vul maar aan, Gods reddende kracht voor wie geloven. 
Om kerk te zijn, daar moeten we steeds weer in groeien, iedere dag tot aan de jongste dag, het 
is niet een punt dat je zegt klaar, en er is ook niet een punt dat je zegt nu is het goed, nee het 
is altijd goed, we worden gered op grond van het evangelie, van wat Jezus heeft gedaan, niet 
op grond van hoe goed wij zijn maar ook niet afgekeurd op hoe slecht wij zouden zijn, de 
Here God oordeelt alleen naar wat Hij zelf heeft gedaan in de Here Jezus. 
Gods reddende kracht voor wie geloven, om een gemeenschap te zijn die stap voor stap 
worden vernieuwd naar het beeld van de Here Jezus en als de Here dat zegt in Romeinen 
1:16; de reddende kracht voor wie geloven, dan is dat dus Gods kracht en niet onze kracht. 
Dan zegt de Here daarmee; dat kun je niet zelf, het evangelie is niet iets wat jij kunt hanteren, 
wat jij kunt managen, nee, het is Gods reddende kracht voor allen die geloven. 
Gods kracht blijft Gods kracht en die wordt niet van ons zoals in Jesaja ergens staat 
geschreven; Mijn eer is Mijn eer en die geef Ik niet aan een ander. 
De Here wil Zijn eer van Zijn verlossingswerken. 
We zijn op zoek naar het antwoord op de vraag; wat gebeurd er als het evangelie centraal 
staat? 
Om het heel kort te zeggen, wat hebben we in de afgelopen 5 weken gezien? 
In de eerste preek gaat het om mensen, het gaat om mensen, want de Here God is een God 
die mensen opzoekt, Genesis 3; Adam en Eva lopen bij de Here vandaan, Adam waar ben je? 
Tweede wat we hebben gezien is dat als de Here God mensen opzoekt dan zet Hij ze bij 
elkaar, dan zijn we een gemeenschap, dan delen we vanuit het evangelie ons leven met elkaar 
en dan zijn we een gemeente waarbij we een tool als kleine groepen/groeigroepen kunnen 
gebruiken om ons leven met elkaar te kunnen delen, samen op te lopen, samen elkaar te 
bemoedigen, samen te huilen, samen te lachen, samen te bidden, samen plezier te maken. 
Drie, dan zijn we een gemeenschap de beseft dat onderlinge verbondenheid dat dat goed is, 
dat de Here dat heel belangrijk vindt, want wat hebben we gezien; zonde maakt van ons ego’s 
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die hun eigen weg gaan, genade maakt van ons mensen die nederig genoeg zijn om open te 
staan voor een ander, door de Heilige Geest, niet vanuit onszelf. 
Vier, we hebben gezien als het evangelie, als Gods kracht werkt, als het ons mag veranderen, 
als we daarvoor open willen staan, dan zijn we een aanbiddende gemeente. 
Vorige week hebben we dat gezien; een gemeente die aanbidt in Geest en in waarheid en als 
je dan een lied neemt dat je dan de waarheid van die woorden in je hart laat komen en dan 
dat je voor God zingt en Hem aanbidt. 
Vandaar gaan we verder met wat we hebben gelezen in Lucas 14. 

Thema: Als het evangelie centraal staat in onze gemeente, dan stappen we uit ons veilige 
wereldje!’ 
1. Weet je voor jezelf dat de toegang gratis is?, vss 16-17. 
2. Wat zijn jouw bezwaren om te komen?, vss 18-20. 
3. Ben je nederig genoeg om gewone mensen uit te nodigen? 

1. 
Weet je voor jezelf dat de toegang tot het feest, dat dit gratis is, dat het evangelie gratis is en 
dat je uitgenodigd bent? 
Hoofdstuk 14 van Lucas, vers 16 en 17, zie je het staan; Jezus vervolgde:’ Iemand wilde een 
groot feestmaal geven en nodigde tal van gasten uit. Toen het tijd was voor het feestmaal, 
stuurde hij zijn dienaar naar de genodigden om tegen hen te zeggen: “Kom, want alles is 
klaar.”  
En het gaat me om die woorden: Kom, want alles is klaar. 
Het gaat in deze gelijkenis om hoe het zal zijn in de komende wereld, in het koninkrijk van 
God zoals de Here Jezus dat hier noemt in vers 15. 
De Here Jezus die vertelt hoe het zal zijn in zijn rijk, in de hemel, bij Hem Thuis als de hemel 
op aarde komt, als de Here hier de hemel gaat brengen, hoe zal het dan zijn? 
Dan zal het feest zijn. 
Degene die hier een groot feest wil geven is de Here zelf en zet je gedachten eens open; als 
God een feest wil geven wat denk je, reken er op dat dat een feest zal zijn! 
Dan zullen de feestjes die je de laatste tijd hebt gegeven of die je hebt meegemaakt, die zullen 
erbij verbleken, schraal bij afsteken. 
Daar is niet lekker eten, nee, daar is onvoorstelbaar heerlijk eten, daar is de wijn en het bier 
niet gewoon zoals jij het nu koud in de schuur hebt staan, maar de wijn en het bier is daar 
onwijs goed. 
Wat ik alleen maar wil zeggen, ik wil u niet laten denken aan het bier wat nu koud in de 
schuur staat, maar dat u beseft wat voor feest God geeft en dat alle feesten die u tot nu toe 
hebt meegemaakt er schraal bij af zullen steken. 
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Op het feest van de Here daar wordt gedanst, daar is iedereen vrolijk en blij en hier, hoeveel 
verdriet is er nog hier. 
Dat wordt een feest waarbij alle feesten niets bij zijn. 
Dat heeft de Here bij het begin van Zijn werk op aarde laten zien; toen was Hij op een bruiloft 
en de wijn was bijna op en toen heeft hij wijn geven, en gezorgd dat de wijn heel goed was. 
Waarom deed Hij dat, dat deed Hij niet omdat Hij heel populair wilde zijn en Ik zal eens een 
wonder doen waardoor Ik er goed opsta, nee, de wonderen in het evangelie zijn altijd tekenen 
van het koninkrijk. 
Dan gaat het er niet om wat Jezus allemaal kan als grote tovenaar, dan gaat het erom hoe zal 
het straks worden. 
De Here Jezus wilde laten zien dat God straks een feest gaat geven, Hij wilde laten zien dat de 
mensen zijn uitgenodigd op het feest wat zijn Vader straks gaat geven. 
De eerste vraag is; wat heb je nodig om op dat feest te komen, wanneer mag je naar binnen? 
Het antwoord is; als je nederig genoeg bent en het daarbij te laten, dat je uitgenodigd bent, 
dat staat in vers 16; Kom want alles is klaar. 
Volgende week vieren we het avondmaal en daarin zie je hetzelfde: Kom want alles is klaar. 
Dat is de boodschap van het evangelie en dat betekent; alles is klaar, de uitnodiging is 
gegeven en je bent welkom! 
Neem je de uitnodiging aan? 
Het evangelie is voor zondige mensen, mensen die weten dat ze mogen komen, alles is klaar 
zoals Jezus dit zegt en daar laat ik het bij. 
Wat betekent dat; nou als je veel in de kerk komt dan kan het zijn dat er een stuk moralisme 
bij is gekomen, dat er in je geloofsleven een stuk moralisme komt en dat is dit; ik moet goed 
zijn, ik moet beter mijn best doen, mijn gebedsleven staat op een laag pitje en dat is niet oké, 
dat vindt de Here niet goed, ik lees te weinig uit de Bijbel, ik ga te weinig naar de kerk. 
Voortdurend denken; ik ben niet oké, ik ben niet goed genoeg, God vindt mij niet goed 
genoeg, ik ben niet welkom. 
Als dat zo zou zijn, dan zou er staan; bereidt u voor,het feest gaat straks beginnen, ben je 
genoeg voorbereidt, nee, er staat; kom want alles is klaar! 
Geen voorbereidingen nodig want alles is klaar, je bent welkom, dat zegt de Here God. 
God zegt; kom nu, want alles is klaar, dat zegt Hij nu op dit moment in je leven, je hebt geen 
tijd om je leven te beteren want kom nu, want je bent nu namelijk welkom. 
Het feest van Gods koninkrijk is dus niet een feest waarbij je afspreekt wie wat meeneemt, je 
kunt je niet voorbereiden en de vraag is of je de uitnodiging die je nu krijgt gewoon 
aanneemt. 
De toegang is gratis, je kunt niets meebrengen, er wordt niet gevraagd om jezelf nog te 
veranderen want daar krijg je geen tijd voor. 
Het koninkrijk van God is dus iets, zegt de Here Jezus steeds, dat je moet ontvangen, dat je 
moet durven ontvangen. 
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Durf jij, durft u op dit moment te zeggen; ik ben uitgenodigd, ik mag komen dus ik ga naar 
dat feest, durf je dat te zeggen? 
Dat betekent dat ik er zeker van ben dat ik daar kom op dat feest. 
Stel dat je nee zegt, dan zou mijn vraag nou aan jou, aan u zijn; waarom zeg je nee, daar ben 
ik niet zeker van? 
Als je nee zegt dan heb je niet begrepen dat genade gratis is, dat genade, dat het evangelie 
voor zondaars is, dan zeg je dus op de uitnodiging van het feest; ik kan me niet voorstellen 
dat alles als klaar is, ik moet mijn leven nog op orde brengen, ik moet vast betalen. 
Het evangelie is voor mensen die hun leven niet op orde hebben, dat is de gelijkenis, het 
evangelie is voor mensen die hun leven niet op orde krijgen, want ze maken de schuld juist 
iedere dag groter. 
Het evangelie is voor zondaars die twijfelen, die het zich iedere dag weer moeilijk maken; van 
alles moet ik doen….maar de Here die zegt; kom, alles is klaar! 
Ben je nederig om dat te accepteren, om van jezelf te zeggen; ik ben welkom. 
Waarom in deze preek, als het gaat om gemeente naar buiten te zijn, waarom zolang stil 
staan bij; weet je dat je welkom bent? 
Nou hierom; als je dat niet zeker weet en je hebt contact met een niet christen, op welke wijze 
dan ook en dat hebben dan tal van u, of je het nu zegt of niet, als je het niet zeker weet dan zal 
de ander dat aanvoelen, dan zal de ander dat aanvoelen dat het voor jou geen groot feest is 
maar een grote last, terwijl die hier ziet dat het een feest is. 
Als je niet die nederigheid hebt, het is voor mij, grote zondaar, voor mij die nog vasthoudt 
aan allerlei boosheid, dan zal een ander dit merken, dan zal een niet gelovige buitenstaander 
niet graag aannemen en niet begrijpen dat genade een feest is. 
En mensen die denken  dat ze te goed zijn, voor hen heb je eigenlijk geen boodschap want die 
denken; ik moet mijn leven eerst eens op orde brengen en dan heb je dus geen boodschap 
voor ze. 
De boodschap in deze gelijkenis van de Here Jezus is; je moet nederig worden, trots staat je 
in de weg. 
Wij hebben allemaal de neiging om te zeggen; ik ben fout geweest en daarom mag ik niet 
komen, omdat er niemand van me houdt in de kerk, omdat ik zo gekwetst ben daarom doe ik 
niet mee, maar de Here Jezus die zegt; kom! 
En de vraag is welke stem klinkt harder; die van de Here Jezus of die van je gevoel? 
Dat was het eerste punt, de Here Jezus die zegt kom, alle dingen zijn klaar! 

2. 
Het tweede is dit: wat zouden je bezwaren zijn om te komen? 
Dat zie je in vers 18-20 staan: Maar een voor een begonnen ze zich te verontschuldigen. De 
eerste zei; ‘Ik heb net een akker gekocht, die ik beslist moet gaan bekijken. Tot mijn spijt kan 
ik de uitnodiging niet aannemen.’ En een ander zei: ‘ Ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga 
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ze keuren. Tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen.’ Weer een ander zei: ‘Ik ben 
pas getrouwd en daarom kan ik niet komen.’ 
Wat is hun reactie; ze hebben de uitnodiging gekregen en het feest begint op een later 
moment en dan komen ze niet. 
Wat is de reden, wij denken; zo reageert een niet christen, maar dat is niet zo, want hier staat: 
degene die de uitnodiging kregen namen de uitnodiging uiteindelijk niet aan, ze weigeren om 
te komen. 
We moeten hiermee uitkijken, we moeten dus niet denken dat een atheïst iemand is die de 
uitnodiging niet aanneemt, zelfs mensen die de uitnodiging hebben gekregen kunnen, als het 
puntje bij het paaltje komt, de uitnodiging niet aannemen, niet komen naar het feest. 
Wat is er aan de hand, vers 18, blijkt dat ze allerlei andere belangrijker zijn gaan vinden; werk 
enzovoort enzovoort, dat zie je daar staan. 
We hebben in de afgelopen weken gezien dat de kerk die groep mensen is. Genesis 3, die 
opgezocht zijn door de Here en zijn gevonden. 
We hebben gezien, dat staat in Openbaring, dat de Here Jezus op het witte paard door de 
wereld gaat met het evangelie, Hij ontmoet mensen daar waar ze zijn, daarom de uitnodiging 
ook nu aannemen, Hij nodigt ze uit om te komen. 
Hoe kan het dat deze mensen niet komen? 
Ze hebben het veel te druk, staat er, ze hebben zo hun leven en Jezus is vervelend. 
Jezus verstoort hun veilige, aangeharkte, comfortabele leventje, Hij is te irritant en daarom 
willen ze niet komen. 
Wij hebben zo onze eigen veilige, aangenamen, comfortabele wereldjes; je hebt je huis, je 
bent bezig om je wereldje op te bouwen en dat kan zo belangrijk zijn, zegt de Here Jezus hier, 
dat je de uitnodig uiteindelijk niet accepteert. 
Dat je het niet accepteert dat anderen jou storen, dat God jou stoort; geen verrassingen wil ik, 
geen veranderingen wil ik en dan komt Jezus en dan zegt Hij: mag ik de belangrijkste zijn? 
Mag ik belangrijker zijn dan jouw toko, dan jouw mooie huis, als je  Mij volgt dan is dat 
zichtbaar in het gene waar jij je tijd en je geld in steekt. 
En we zien hier in de verzen 18-20, dat velen hun tijd en hun geld steken in dingen die 
langzamerhand belangrijker zijn geworden dan hun od, want ze hebben de uitnodiging 
gekregen en nu slaan ze het af. 
Eerst uitgenodigd en nu geen zin meer om te komen. 
De Here Jezus zegt in Openbaring 2; hun liefde is bekoelt, ze houden uiteindelijk niet meer 
van de Here, dat is het punt, het gaat om het hart. 
Paulus zegt ergens; er is iemand bij mij geweest, Demas, en die heeft me verlaten en het was 
liefde voor de wereld waarom hij mij verlaten heeft, ten diepste was het de liefde voor de 
Here waarom hij me verlaten heeft, daar ontbrak het aan. 
Zo kunnen we ook een veilig wereldje in de kerk opbouwen; je kunt op zondag zo bezig zijn 
met hoe het moet gaan tijdens de kerkdienst, netjes en veilig, zoals je gewend bent, dat je 
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nooit toekomt aan die stap waarvoor de Here je roept en wat is die stap waarvoor de Here je 
roept? 
De bedoeling van iedere zondag is dat God je uit je eigen kleine wereldje haalt, dat bedoel ik 
niet negatief, maar dat God je uit je eigen wereld haalt en je ogen openzet voor Zijn grote 
wereld, voor Gods koninkrijk, een wereld die groter is dan Hij en dat je komt in bekering en 
berouw. 
Dat is altijd waar de Here je toe roept; dat je komt in berouw en geloof; Here u hebt me 
gewezen op mijn zonde en het spijt mij. 
Zo vernieuwt de Here je geloof. 
Als je zo hier niet zit en je alleen maar bezig bent met gaat het zoals ik het wil, gaat het zoals 
we het afgesproken hebben, dan luister je met je hoofd maar dan komt het nooit tot in je hart. 
Is het wel gereformeerd genoeg wat gezegd wordt, kunnen Gerwin zijn preken wel door de 
beugel, het gaat erom gereformeerd te worden in je hart, veranderd te worden in je hart, 
ongeloof af te leggen: Here geef mij meer geloof, ik hef mijn handen op naar U, want mijn 
handen zijn leeg, dat is de juiste houding. 
De vraag was; wat zijn uw bezwaren om te komen op de uitnodiging van Jezus? 
Heb je het te druk met jezelf, is je leven volgestampt, is je agenda vol en is Jezus te vervelend? 
De Here Jezus wil de eerste zijn en accepteert geen tweede plek, andere dingen moeten lager 
op de prioriteitenlijst. 
Je komt op voor je eigen veilige wereldje die jezelf hebt opgebouwd, is het een muur waar 
Jezus niet meer doorheen kan breken? 
De boodschap van dit gedeelte is hard; als Hij niet bovenaan staat, dan ben je wel 
uitgenodigd maar je komt zelf niet. 
De vraag voor dit punt is deze; is Jezus de eerste, is God de belangrijkste in je leven? 
En zeg niet te snel ja met vrome woorden, maar denk na; wat is voor mij op dit moment in 
mijn leven heel belangrijk, waar leef ik voor en datgene wat belangrijker is dan God, belijdt 
Hem dat, want dat is zonde; dingen belangrijker maken dan God. 

3. 
Derde punt; zijn we nederig genoeg om heel gewone mensen uit te nodigen voor het feest? 
De Here Jezus nodigt uit voor een feest en, dat hebben we gezien, dat feest is voor gewone 
mensen; ik mag komen, ik heb geen rechten, ik mag komen. 
De vraag is deze; zijn wij nederig genoeg als kerkmensen, om gewone mensen van de straat 
uit te nodigen, om erbij te willen hebben? 
De Here God gaat de wereld rond en nodigt mensen uit om op zijn feest te komen. 
De kerk is die groep mensen die uitnodigend mogen zijn. 
We hebben gezien; je bent uitgenodigd en twee; geen uitvluchten, maak Jezus de 
belangrijkste in je leven, aanvaardt de uitnodiging en het derde wat er gezien is; zijn wij wel 
nederig genoeg om heel gewone mensen uit te nodigen voor dat feest? 
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Want dat zie je gebeuren hier in Lucas 14: als degene die geroepen zijn niet willen komen, 
allemaal uitvluchten hebben ze, wat laat de Here God dan doen? 
Hij laat de armen, de blinden, die laat Hij komen, die laat Hij halen en dat is belangrijk, de 
kreupelen en de verlamden. 
Hij laat ze halen, ga erop uit, zegt Hij en laat ze halen, wat betekent dat voor ons? 
Beter gezegd; hoe werkt dat voor ons? 
Zo, wij bidden vaak dat mensen mogen komen bij ons, en dan bedoelen we vaak ons 
kerkgebouw, dat ze onze kerkgebouw weten te vinden, maar wat we doen is dat we passief 
zijn; we hopen dat ze hier komen. 
Gebeurt dat? Nee. 
Want mensen die God niet kennen hebben tegenwoordig niets meer met een kerk, argwaan, 
problemen, ze hebben niet meer met een kerk, met ene gebouw. 
Wat voor ons heel gewoon is, zondags naar de kerk gaan, wat voor ons heel veilig is, is voor 
mensen die God niet kennen heel onveilig, heel raar. 
De tijd dat mensen de kerk opzoeken is voorbij, maar het past ook niet bij de Here want wat 
zegt de Here over het feest? 
Ga erop uit, de Heer van het feest zoekt mensen op; bij de viskraam, daar waar ze wonen, 
gewoon. 
De vraag voor ons is; zijn we vol liefde voor God genoeg, zijn we nederig genoeg om uit ons 
eigen veilig kerkelijk wereldje te stappen waar we het goed hebben samen? 
Waar we het ook zo goed hebben samen dat we elkaar uitnodigen voor een verjaardag, het 
gaat om een feest en wat nodigen we uit? 
Onze vrienden en familie, maar de uitnodiging is hier ook aan niet gelovigen gegeven. 
Nodig eens een keer niet alleen je familie uit, maar ook eens mensen die God niet kennen. 
Wie heb je uitgenodigd voor Kerst? 
Zit het huis dan weer vol met familie of is er een stoel leeg voor degene die Christus nodig 
heeft? 
Wie nodig je uit, zou je die kring niet groter kunnen maken, iemand uit de straat. 
Waarom, wat is het doel, moet je dan gelijk het kerstevangelie uitleggen? 
Helemaal niet, goede kalkoen, heerlijke wijn en heb het gezellig en misschien leg je dan later 
het evangelie uit, dat is het doel, daarom uitgenodigd tot het feest. 
Wat hebben we gezien? 
Het evangelie is voor zondaren zoals ik en u, het evangelie is altijd goed nieuws voor mensen 
die het verkeerd gedaan hebben en daarom laat de Heer allen uitnodigen voor het feest; de 
armen, de drugsverslaafden, de hoer, de jihad strijder, de bankier, noem ze maar op, allen 
worden uitgenodigd en ze komen op de oproep naar het feest. 
Voor deze Heer ben je nooit te slecht, iedereen is welkom , want Jezus offer is genoeg. 
De vraag voor ons is deze; durven we het aan met de Heer? 
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In Filippenzen staat dat de Heer alle glorie bij Zijn Vader had en Hij heeft het allemaal 
losgelaten, Zijn eigen veilige comfortabele wereldje heeft Hij losgelaten. 
Waarom, om ons op te zoeken. 
Hebben wij een hart als onze Vader, hebben wij een hart als de Zoon? 

Laten we daarom bidden. 
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