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‘En de dienstknecht zeide: Heere, 
het is geschied, gelijk gij bevolen 

hebt, en nog is er plaats.’ 
-

Lukas 14:22
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De Evangeliemaal ti jdDe Evangeliemaal ti jd

De Heere Jezus is door iemand uitgenodigd om te ko-
men eten. Vol enthousiasme roept de gastheer het uit: 
‘Zalig is hij die brood eet in het Koninkrijk van God’ 
(Luk. 14:15). Als reactie op deze uitroep vertelt de 
Heere Jezus een gelijkenis over een andere maaltijd. 
Deze gelijkenis ken je waarschijnlijk onder de naam 
‘De gelijkenis van het grote avondmaal’.
De Heere Jezus zegt in Johannes 14:2: ‘In het huis 
Mijns Vaders zijn vele woningen.’ In Zijn huis zijn er 
nog veel beschikbare ruimten voor hen die genodigd 
worden om tot Hem te komen. De deuren van Zijn 
huis zijn nog niet gesloten, en jij kunt nog toegang 
krijgen om tot Christus te komen.

Hoe weet ik zeker dat ik tot Hem mag komen?
Omdat Christus het Zelf zegt. Dan kun je er dus echt 
van op aan. Steeds als je het Evangelie hoort, is het 
alsof de Heere Jezus de tafel dekt en je uitnodigt de 
maaltijd te gebruiken. Wat is jouw antwoord op Zijn 
uitnodiging om te komen?
Veel mensen zitten nog altijd stil. Ze weigeren tot 
Christus te komen. Ze willen het liefst in hun ei-
gen huis van de zonde blijven. Ze willen het liefst 
mee blijven doen met alles wat de wereld hun biedt.  
Anderen zijn gelukkig wél gekomen. Zij zijn op-
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gestaan en hebben de roepstem van de Heere ge-
volgd. En zo hebben ze gezeten aan de tafel van het 
Evangelie.

Wat is dat, de tafel van het Evangelie?
Een maaltijd is een belangrijk moment. Samen zit je 
rondom de tafel en je hebt een gemeenschappelijk 
moment met elkaar. Met de tafel van het Evangelie 
moet je denken aan de gemeenschap met de Heere 
Jezus. Dat gebeurt door Zijn Woord. Het is alsof je 
door het lezen van Zijn Woord samen met Hem bent.
Zelfs jij, die Zijn uitnodiging tot nog toe in de wind 
hebt geslagen, leest nu deze blijde boodschap: Er is 
nog plaats in Zijn huis! Gods knechten hebben het 
grote voorrecht gekregen de deuren van Christus’ 
huis voor jou te openen en je uit te nodigen om bin-
nen te komen.

Is het echt zo erg om buiten Zijn huis te zijn?
Dat is vreselijk. Het betekent dat je buiten Zijn ver-
bond en huisgezin leeft. En daarbij moet je goed be-
seffen dat de tijd eindig is. De uitnodigingen om tot 
Hem te komen, zouden weleens snel kunnen ver-
stommen. Nu klinkt Zijn stem nog: ‘Er is nog plaats!’
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Christus ’  stemChristus ’  stem

Hoort iedereen de roepstem van Christus op dezelf-
de manier?
Je stelt een goede vraag. Deze uitnodiging klinkt in 
de oren van de duivelen als een ontzaglijke stem. 
Zij sidderen omdat zij weten dat er voor hen nooit 
meer plaats is in Christus’ huis. Zij hebben als eer-
sten God verlaten. Zij zien wel dat er een maaltijd 
wordt klaargemaakt, maar zij worden nooit meer 
uitgenodigd.

Waar kan ik in de Bijbel lezen dat er voor hen geen 
plaats meer is?
In het Bijbelboek Judas vers 6 staat: ‘En de engelen, 
die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun  
eigen woonstede verlaten hebben, heeft Hij tot het 
oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder 
de duisternis bewaard.’

Zijn er nog anderen die de stem van Christus op deze 
manier horen?
Helaas wel. De zondaren die inmiddels niet meer op 
aarde, maar in de hel zijn, horen een andere stem.  
Zij weten dat er wel plaats was, maar ook dat er voor 
hen nu geen plaats meer is tot in eeuwigheid. Zij heb-
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ben de gelegenheid gehad toen zij leefden. Toen zij op 
aarde waren, luisterden ze niet naar de uitnodiging 
van de Heere Jezus om tot Zijn huis te komen. 
Weet je wat zo erg is? Dat deze mensen – en jongeren 
– met anderen in de kerk hebben gezeten die wel in 
de hemel zijn. Maar wat zij nu alleen maar horen is:  
‘Er was plaats.’ Toen er voor hen plaats was, zochten 
zij alleen de wereld en volgden hun begeerten. Nu is 
de deur voor hen gesloten. En voor altijd zal er een 
stem zijn die tegen hen zegt: ‘Er was plaats.’
Tot jou komt er een vreugdevolle en gezegende stem 
die zegt: ‘Er is nog plaats!’ Zondaar, je bezit niets, tot 
nog toe heb jij Christus verdriet gedaan. Bedenk dat, 
ondanks dit, de deur voor jou nog niet is gesloten. 

Afwi jz i ngAfwi jz i ng

Op welke manier laat de Heere Jezus zien dat  
Hij mij nodigt?
Christus wordt je in Zijn Woord aangeboden. Maar 
veel mensen zeggen: ‘Wij willen niet dat Deze over 
ons Koning zij’ (Luk. 19:14). Ook jij hebt mogelijk 
tot nog toe niets met Hem te maken willen hebben. 
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Ik heb dat zo niet letterlijk gezegd, hoor.
Nee, misschien niet letterlijk, maar je hebt je keuze 
met je leven laten zien. Is dat niet even erg? En be-
denk, dat als Hij had gedaan wat jij hebt gevraagd,  
je onherstelbaar verwoest was geweest.

Er is nog plaa ts om het verbond  Er is nog plaa ts om het verbond  
te ondertekenente ondertekenen

Wat is een verbond?
Een verbond is een overeenkomst tussen twee par-
tijen. De afspraken werden op papier gezet. Als er 
meerdere mensen bij betrokken waren, werd dat pa-
pier rondgestuurd, zodat mensen hun namen erop 
konden zetten. God heeft in Zijn genadeverbond 
ons ook een brief gegeven. Daarnaast heeft Hij Zijn 
knechten erop uitgestuurd om rond te gaan en zoveel 
mogelijk handtekeningen te verzamelen van mensen, 
zodat zij in het verbond mogen deelnemen.

Een genadeverbond? Wat is dat precies?
In het paradijs had God met Adam een verbond op-
gericht. Dat heette het werkverbond. In dat verbond 
stond geschreven dat wij het eeuwige leven kon-
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den verdienen als wij Hem gehoorzaam zouden zijn.  
Om dat te kunnen doen mochten wij niet eten van de 
boom der kennis des goeds en kwaads. Ook had God 
de straf afgekondigd. Als wij wel zouden eten, moes-
ten wij voor eeuwig sterven.

Maar Adam at.
Ja, en in Adam jij ook. Daardoor bleef alleen de straf 
van dat verbond over. Adam verscheurde het ver-
bond met God. 

Hoe kon dat weer goedkomen?
Ondanks onze ontrouw door Adam, heeft God een 
nieuw verbond opgesteld. Dat heet het genadever-
bond. Daarin staat dat iedereen die werkelijk in Hem 
gelooft, alsnog het eeuwige leven krijgen kan. Alleen 
nu niet meer door verdienste, maar door genade. 

En hoe gaat dit verbond op papier dan rond?
De Heere heeft het geloof verbonden met Zijn 
Woord, de Bijbel. Die gaat rond in de wereld.  
Ook Zijn dienstknechten komen overal om uit deze 
Bijbel te preken dat er nog redding mogelijk is door 
het geloof. ‘Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat 
Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het 
eeuwige leven hebbe’ (Joh. 3:16). Velen hebben hun 
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naam al onder deze brief gezet. En, er is nog plaats! 
Geloof dat dit waar is. Aanvaard dit verbond want er 
is nog ruimte om je naam eronder te schrijven.

Er is p laa ts voor berouw en bekeri ngEr is p laa ts voor berouw en bekeri ng

Blijkbaar heb ik genade nodig. Wat heb ik verkeerd 
gedaan?
Je bent dwaas geweest. Je hebt gezorgd voor je  
eigen verwoesting. Je hebt gezondigd, en juist de 
zonde zal je verwoesten als die niet ongedaan wordt 
gemaakt.

Maar, dat kan ik blijkbaar niet zelf?
Pas op, want het is gemakkelijk om je hierachter te 
verschuilen. De Heere eist dat het weer goedkomt. 
Trouwens, het kan ook. Nu nog wel, straks niet meer. 
Zolang je leeft, is er nog plaats voor berouw en beke-
ring. In de hel niet meer.
Denk eens even aan Ezau. Hij wilde het eerstgeboor-
terecht niet hebben. De waarde van Gods verbond 
met Abraham en Izak zei hem niets. En een plaats van 
berouw heeft hij niet gevonden, zie Hebreeën 12:17.
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Is er voor mij wel een plaats voor berouw?
Jazeker! Ezechiël moest het volk die plaats aanwij-
zen. ‘Keert weder, en bekeert u van al uw overtredin-
gen, zo zal de ongerechtigheid u niet tot een aanstoot 
worden’ (Ez. 18:30). Zelfs de slechtste mag binnen-
komen. Christus staat, en klopt op de deur van het 
hart. ‘Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop; indien ie-
mand Mijn stem zal horen en de deur opendoen, (…) 
Ik zal met hem avondmaal houden en hij met Mij’ 
(Openb. 3:20). Misschien wil jij niets met de Heere 
te maken hebben en luister je niet naar Zijn stem.  
Toch roept Hij jou. 

Hij kan mij ook overslaan.
Zeker, en dat is rechtvaardig. Hij heeft jou ook  
helemaal niet nodig. Daar moet je maar eens over 
nadenken. En toch nodigt Hij je om tot Hem te ko-
men. ‘Er is nog plaats!’ Hij heeft een huis, dat nog 
vol moet worden. Velen heeft Hij ontvangen die bij 
de grootste boeven van de wereld hoorden. En Hij 
heeft plaats voor meer van zulke mensen. Hij roept 
het jou toe: ‘Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij 
komen; en die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwer-
pen’ (Joh. 6:37).


