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EVANGELIE 28E ZONDAG door het jaar A (11 oktober 2020) 
Matteüs 22: 1-14 (Willbordbijbel 1995) 
 

1 Opnieuw sprak Jezus tot hen in gelijkenissen:   
2  “Met het koninkrijk der hemelen gaat het als met een koning  

die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon.   
3  Hij stuurde zijn slaven om de gasten te roepen  

die voor de bruiloft genodigd waren,  
maar ze wilden niet komen.   

4  Hij stuurde weer andere slaven met de opdracht:  
“Zeg tegen de genodigden:  
Kijk, ik heb mijn maaltijd bereid,  
mijn ossen en het mestvee zijn geslacht,  
en alles staat gereed.  
Kom naar de bruiloft.”   

5  Maar ze trokken zich er niets van aan  
en gingen hun eigen weg,  
de een naar zijn akker, de ander naar zijn handel.   

6  De overigen grepen zijn slaven vast,  
mishandelden en vermoordden hen.   

7  De koning werd woedend.  
Hij stuurde zijn soldaten,  
liet die moordenaars ombrengen  
en hun stad in brand steken.   

8  Toen zei hij tegen zijn slaven:  
“Het bruiloftsmaal is klaar,  
maar de genodigden waren het niet waard.   

9   Ga nu dus naar de kruispunten van de wegen,  
en nodig iedereen die je maar tegenkomt uit voor de bruiloft.”   

10  Die slaven gingen naar de wegen  
en brachten iedereen mee die ze tegenkwamen,  
slechten en goeden;  
en de bruiloftszaal liep vol met gasten.   

11  Maar toen de koning binnenkwam en de gasten zag,  
merkte hij iemand op die geen bruiloftskleding aan had.   

12  Hij zei tegen hem:  
“Vriend, hoe ben je hier binnengekomen zonder bruiloftskleding?”  

Hij wist niets te zeggen.   
13  Toen zei de koning tegen de dienaren:  

“Bind hem aan handen en voeten  
en werp hem in de uiterste duisternis.”  

Het zal daar een gejammer zijn en een tandengeknars.   
14  Immers, velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitgekozen.’  
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Acclamatie op het evangelie 
28e  Zondag door het jaar – jaar A 

 
 

Matteüs 22, 1-14 
Het Rijk der hemelen gelijkt op een koning die een 
bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaars 
uit om allen te roepen die hij had uitgenodigd, maar zij 
wilden niet komen. 
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In leven geroepen zijn wij  
door jouw onvoorwaardelijke liefde. 
Jij nodigt ons uit deel te nemen 
aan dit bruiloftsmaal. 
Vurig hoop Jij dat wij  
binnengaan in jouw liefde. 
 


