
Thema: Feest… 
Aanbidding…  
Psalmen voor nu psalm 57  
Votum en zegen 
GK 39 Als je bidt zal Hij je geven.  
 

Luisteren naar God.  
Gebed…  
Feestje 
Zingen: een parel in Gods hand..  
 
Weet je dat de Vader je kent  
Weet je dat je van waarde bent  
Weet je dat je een parel bent  
Een parel in Gods hand (2x)  
 
Ze zeggen allemaal je kan niks doen,   
je bent een oen. Ze trekken altijd aan mijn 
paardenstaart, ik ben niks waard !  
Nou heb ik weer de ranja omgegooid,   
ik leer het nooit. Mijn moeder luistert nooit als ik 
wat zeg. Ik heb altijd pech, ik ga maar weg.  
 
Weet je dat de Vader je kent  
Weet je dat je van waarde bent  
Weet je dat je een parel bent  

Een parel in Gods hand (2x)  
 
Ik snap alweer niks van die rare som, ik ben zo 
dom. Mijn bloes zit onder de spaghetti-mix, ik 
kan ook niks. Al noemt de hele klas mij 
sacherijn, ik mag er zijn. Al zeggen mijn 
broertjes steeds: wat stout ben jij.   
God houdt van mij, God houdt van mij.  
 
Ik weet dat de Vader mij kent  
Ik weet dat ik van waarde ben  
Ik weet dat ik een parel ben  
Een parel in Gods hand  
Een parel in Gods hand!

 
 
Drama 1: Als je geen uitnodiging krijgt…  
Lezen Lukas 19: 1-10  
 
Er was daar een man die Zacheüs heette, een rijke hoofdtollenaar. 3 Hij wilde Jezus zien, om te weten te 
komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van 
stuk. 4 Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij 
voorbijkwam. 5 Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar 
beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.’ 6 Zacheüs kwam meteen naar beneden en 
ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. 7 Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is het 
huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.’ 8 Maar Zacheüs was gaan 
staan en zei tegen de Heer: ‘Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik 
iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.’ 
9 Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van 
Abraham. 10 De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’ 
 
Preek: God laat je niet alleen staan!  
 
Zingen ‘Iedereen is anders’ 
 
Refr.  
Iedereen is anders, niemand is als jij 
iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij 
iedereen is anders, dat is nou eenmaal zo 
iedereen is anders, okido! (2x) 
 
Je bent misschien wat eigenzinnig 
alleen jouw manier is goed 
maar je moet goed begrijpen 
dat iemand anders het anders doet! 

want, ... 
 
Refr.  
 
God heeft ieder mens geschapen 
bijzonder en heel speciaal 
met een uniek karakter 
en zo verschillen we allemaal! 
 
Refr. 2x 

 
Drama 2. Als je uitnodigingen stuurt maar ze komen niet….   
Lezen Lukas 14:15-24 

 

 

 



 
Toen een van de anderen die aan tafel aanlagen dit hoorde, zei hij tegen hem: ‘Gelukkig al wie zal 
deelnemen aan de maaltijd in het koninkrijk van God!’ 16 Jezus vervolgde: ‘Iemand wilde een groot 
feestmaal geven en nodigde tal van gasten uit. 17 Toen het tijd was voor het feestmaal, stuurde hij zijn 
dienaar naar de genodigden om tegen hen te zeggen: “Kom, want alles is klaar.” 18 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.” 19 En een ander zei: “Ik heb vijf span 
ossen gekocht en ik ga ze keuren; tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen.” 20 Weer een ander 
zei: “Ik ben pas getrouwd en daarom kan ik niet komen.” 21 Toen de dienaar teruggekomen was, bracht 
hij zijn heer verslag uit. De heer des huizes ontstak in woede en zei tegen zijn dienaar: “Ga vlug de stad 
in en breng uit de straten en stegen de armen en kreupelen en blinden en verlamden hierheen.” 22 Toen 
de dienaar hem kwam melden: “Heer, wat u hebt opgedragen is gebeurd, en nog is er plaats, ” 23 zei de 
heer tegen hem: “Ga naar de wegen en de akkers buiten de stad en nodig iedereen met klem uit, want 
mijn huis moet vol zijn. 24 Ik zeg jullie: niemand van degenen die eerst uitgenodigd waren, zal van mijn 
feestmaal proeven.”’ 
 
Preek: De zaal komt wel vol… 
Zingen: Heel dichtbij  
 
Als ik met U wil praten 
hoef ik niet eerst te bellen 
of kaartjes te bestellen 
want u bent altijd vrij 
  
voor u ben ik geen nummer 
ik hoef niet in de rij 
want u bent heel dichtbij 
heel dichtbij 
  
als ik met u wil praten 
hoef ik u niet te mailen 
of met anderen te delen 
u bent er steeds voor mij 
  
 
 

 
Voor u ben ik geen nummer 
ik hoef niet in de rij 
want u bent heel dichtbij 
heel dichtbij 
 
U bent de Allerhoogste 
maar weet toch hoe ik heet 
en een ding weet ik zeker 
dat u mij nooit vergeet 
  
voor u ben ik geen nummer 
ik hoef niet in de rij 
want u bent heel dichtbij 
heel dichtbij 
  
Elke dag een beetje 
dichterbij 

 

De 10 woorden van leven.  
10 woorden van leven.  
 
Ken jij de tien woorden, de woorden een tot tien. 
Laat ze dan eens horen, dat wil ik wel eens zien! 
Deze woorden zijn gegeven als tien vriendjes voor het leven: 
Een is god, die maakt je vrij. Er is geen ander zoals Hij. 
Twee wil zeggen: God en jij daar horen echt geen beelden bij. 
Drie dat is Gods eigen naam, om met respect mee om te gaan. 
De dag van God is nummer vier, bevrijdingsdag voor mens en dier. Zodat je week’lijks even voelt hoe God 
de schepping heeft bedoeld. 
Vijf gaat om je ouders en jij, wees goed voor elkaar daar leef je bij. 
Maak niet dood, laat ze je horen, knoop dat heel goed in je oren. 
Een maatje is, zegt nummer zeven iets heel kostbaars in je leven. Dus luister goed naar dit gebod en maak 
wat heel is niet kapot. 
Acht zegt:stelen is niet cool, dan wordt het hier een beestenboel. 
Negen: laat dat vals gepraat, waarmee je anderen mensen schaadt. 
Tien zegt: vaar je eigen koers. Wees dan vrij en niet jaloers, op wat een ander heeft of kan, daar wordt je 
ongelukkig van. 
Dit zijn de tien woorden, de woorden een tot tien. Je hebt ze kunnen horen, iets om te doen misschien?  
  
Zingen psalm 98: 1+4  
 

Dank en gebed 

 



Dankgebed en voorbede 
Collecte 
Danklied GK 167   
 

Ga dan heen.… 
Zegen  
 
 

Samenvatting van de preek…FEEST  
 
He bah…ik krijg al weer geen uitnodiging…. 
Je bent jarig en wil natuurlijk een feestje geven voor je vriendjes of vriendinnetjes. Maar wie nodig je nu 
allemaal uit? Sommige kinderen mogen op alle feestjes komen. Andere kinderen mogen niet zo vaak 
komen op een feestje. Ik snap dat ook wel. Je kunt niet met iedereen vriendjes zijn. En niet alle kinderen 
kunnen komen. Je komt aan op school met je traktatie en je hebt de kaartjes bij je. Je gaat de kaartjes 
uitdelen. En weer krijgt dat ene jongetje of dat meisje geen kaartje.  
 
Het is wel goed om daar over na te denken. Als je een feestje geeft. Niet alleen wie zal ik vragen…. Maar 
ook wie moet ik niet vergeten. Je kunt bijvoorbeeld ook samen met iemand anders een feestje geven. Dan 
kun je bijvoorbeeld alle jongetjes uit de klas vragen. Of je geeft een feestje met heel de klas.  
 
Jij mag niet komen. Hoe voel jij je dan? Een jongetje op school zei het zo: ‘Dan voel ik me 
buitengesloten’. Ik hoor er niet bij want ze vinden mij een oen. Ze vinden mij vast niet leuk. Soms kun je 
er zelfs niet van slapen.  
 
Zacheus voelde zich ook zo. Hij was ook buitengesloten. Hij mocht er niet bij horen. Hij voelde zich wat 
verloren. Alleen. Weet je wat Jezus zegt: ‘Ik ben juist gekomen om de mensen die buitengesloten zijn, de 
mensen die verloren zijn, te zoeken en te redden. En Jezus gaat dan bij Zacheus eten. Hij geeft Zacheus 
aandacht en liefde. Dan zie je dat Zacheus helemaal verandert.   
 
De Here Jezus wil niet dat iemand buitengesloten wordt. De Here Jezus nodigt iedereen uit. Hij vergeet er 
niet één. Hij wil dat alle mensen gered worden.  
 

2. Ze komen niet….  
Stel je voor…jij geeft een feestje… Je hebt allemaal snoep gekocht en taartjes gemaakt. Feestmutsen, 
slingers. Om 1 uur begint het feestje. Om kwart voor één gaat de telefoon. Met Jan, ik kom niet want ik 
ga liever voetballen. Tringggg al weer de telefoon. Met Rebecca, ik kom niet want ik ga naar mijn oma. Zo 
gaat dat steeds maar door. Er komt niemand. Je bent heel verdrietig en boos.  
 
Jij woont in Nederland, en je bent ook een burger van het koninkrijk van God. De Koning is Jezus. Het 
koninkrijk van God is als iemand die een groot feest geeft thuis. Bij Koning Jezus horen is dus niet saai 
maar dat is feest. Er staat een groot feestmaal klaar. Er worden heel veel mensen uitgenodigd. En dan 
gebeurt het… De mensen hebben allemaal smoesjes…. Ik kan niet komen want…… Jezus nodigt heel veel 
mensen uit. Maar heel veel mensen hebben smoesjes. Ze verzinnen van alles om niet bij Jezus te hoeven 
komen. Ik kan vandaag niet. Ik heb even geen tijd. Ik ben te druk… Ik heb het heel goed, ik heb u niet 
nodig?   
 
En dan wordt de man heel boos. Ga dan maar de armen, de kreupelen en de blinden en de verlamden uit 
nodigen. En daar komen ze allemaal. Die hebben wel zin in feest. Die weten wel dat ze hulp en Jezus 
nodig hebben. En dan is de feestzaal nog niet vol en dan gaan ze gewoon de straat op. Want Jezus wil dat 
de feestzaal vol komt. De puzzel moet af. Er zijn heel veel stukjes nodig. En als mensen niet willen dan 
gaat hij wel anderen uitnodigen. Dan kijk je rond en dan denk je… wat een apart feest. Deze mensen had 
ik niet verwacht. Jezus nodigt jullie vandaag ook allemaal uit. Willen jullie op mijn feest komen? Willen 
jullie bij mij horen? Ik hoop niet dat jij ook allemaal smoesjes hebt. Want een smoesje is eigenlijk dat je 
niet wilt….  
 
Reageer 

1. Jezus wil dat alle mensen de uitnodiging voor zijn feest krijgen. Hij wil niet dat iemand vergeten 
wordt. Wij mogen Jezus helpen om die uitnodiging uit te delen.  

2. Geloof jij wel dat God wil dat alle mensen behouden worden?  

 



3. God kiest mensen uit dus we hoeven niet te evangeliseren.  
4. Jezus is gekomen om verlorenen te zoeken en te redden. Zoeken wij ook mensen op die verloren 

dreigen te gaan?  
5. Mensen die eerst uitgenodigd worden komen niet. Veel Israëlieten willen niet geloven in Jezus. Ga 

dan maar de straat op… iemand zei het zo: ‘Ik heb geen zin om steeds achter mensen in de kerk 
aan te lopen die niet willen feestvieren. Dan ga ik liever de straat op. Daar zijn veel mensen die 
wel zin hebben in een feestje’.  

6. Welke smoesjes verzin jij om niet bij Jezus te horen?  
7. Velen zijn geroepen, weinigen verstaan…. Versta jij ?  
8. De zaal komt echt wel vol, maar zal misschien wel vol zitten met mensen die wij niet verwachten.  
9. Deze week stond dit in een krant: Mechteld Jansen: ‘Evangeliseren is riskant, want stel je voor dat 

we er allerlei ‘Jezus-fans’ bij krijgen. Of stel je voor dat het evangelie vleugels geeft aan allerlei 
mensen in achterstandsituaties, die niet zoveel zin hebben in aanpassingen aan vijf-voor-tien 
geparfumeerde zondagsdienstbezoekers’.  

10. Wij overschrijden niet grenzen waarvoor Christus ons gewaarschuwd had, maar Christus 
overschrijdt grenzen die wij liever gehandhaafd zien.  

11. ‘Ik leer niet zoveel van kinderdiensten….’ 
 
 

 

 


