
 
 
 
                                            Openbaring 21:27  

 

het woord van de week 
 

 

En in haar zal niets onreins binnenkomen, en niemand, die gruwel en 
leugen doet, maar alleen zij, die geschreven zijn in het boek des 

levens van het Lam.  
 
Eens werd de sopraan Ruthanna Metzgar niet alleen gevraagd om op de 
bruiloft van een miljonair te komen zingen, maar zij en haar man waren ook 
uitgenodigd voor de receptie en voor het banket daarna.  De receptie op zich 
was indrukwekkend, veel exotische hapjes en drankjes, maar het was vooral de 
hele ambiance er om heen die op haar en haar man diepe indruk maakte. Op 
het hoogtepunt stonden bruid en bruidegom op om naar de feestzaal te gaan. 
De gasten werden gevraagd te volgen.  
 
Iemand met een schitterend gebonden boek begroette de gasten boven aan de 
trap en vroeg vriendelijk naar de naam. Ruthanna antwoordde beleefd terwijl ze 
ook de naam van haar man noemde. De man zocht in het boek en concludeerde 
dat noch haar naam, noch die van haar man in het boek stond, misschien dat 
ze haar naam even kon spellen? Rustig en duidelijk spelde Ruthanna haar 
naam. De man zocht opnieuw en antwoordde dat de namen niet in het boek 
stonden en dat degene waarvan de naam niet in het boek voorkwam ook niet 
aan het banket kon deelnemen. Ruthanna gaf aan dat ze tijdens de 
bruiloftsceremonie had gezonden en dat zij en haar man speciale gasten 
waren. Het mocht niet baten. De man zei dat het hem speet maar de namen 
moesten in het boek staan, anders kon hij hen niet toelaten. Gedecideerd maar 
resoluut riep de man vervolgens een van de obers. Voor een moment 
overwoog Ruthanna naar de bruidegom te rennen, maar zag plots de lange rij 
gasten achter haar en haar man op de trap staan wachten en liet het idee weer 
even snel varen. De ober kwam en de man vroeg hem om Ruthanna en haar 
man naar beneden te begeleiden. De ober liet de lift komen en liet hen 
voorgaan de lift in. Toen de deuren van de lift opengingen en Ruthanna en haar 
man de lift in waren gestapt, drukte hij op de G van garage.  
 
Op weg naar huis vroeg haar man wat er kon zijn misgegaan. Ze antwoordde 
dat zij had vergeten de RSVP (Répondez s’il vous plaît - graag antwoord) terug 
te sturen - ze moest immers tóch zingen!?!  Ineens barste ze in tranen uit. Niet 
omdat ze het banket had gemist, maar omdat ze zich op dat moment plotseling 
tot in al haar vezels realiseerde hoe het moest zijn als straks de bruiloft van het 
Lam aanbreekt en menigeen denkt zondermeer aan het banket, het 
bruiloftsmaal van het Lam, toegelaten te zullen worden, maar uitkomt dat niet 
op de uitnodiging is gereageerd - de RSVP is niet teruggestuurd -  en daarom 
hun naam niet staat in het boek des levens van het Lam.  
 
En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des 
Lams (Openb. 19:9). Is Uw, jouw naam geschreven in het boek des levens van 
het Lam? Of is de gelijkenis van de verontschuldigingen zoals in Lucas 14:15 
e.v. op uw, jouw leven toepasbaar? Hij klopt nu aan de deur van je hart (Openb. 
3:20)! Het feest kan elk moment losbarsten! 


