Bezinning 313: Geloven is doen 2 1
Matteus 25,31-46 = Christus-Koning A-jaar

Het Woord
Jezus zei: ‘Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen,
zal Hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor Hem worden samengebracht
en zal Hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; de
schapen zal Hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. Dan zal de koning tegen de groep rechts van
zich zegen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de
grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want Ik had honger en jullie gaven Mij te eten, Ik
had dorst en jullie gaven Mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen Mij op, Ik was naakt,
en jullie kleedden Mij. Ik was ziek en jullie bezochten Mij, Ik zat gevangen en jullie kwamen naar Mij
toe.” Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien
en te eten gegeven, of dorstig en U te drinken gegeven? Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien
en opgenomen, U naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat U ziek was of in de
gevangenis zat en zijn we naar U toe gekomen?” En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie:
alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat
hebben jullie voor Mij gedaan.”
Daarop zal Hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn
ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. Want Ik had honger en jullie
gaven Me niet te eten, Ik had dorst en jullie gaven Me niet te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie
namen Mij niet op, Ik was naakt en jullie kleedden Mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en
jullie bezochten Mij niet.” Dan zullen ook zij antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij U hongerig
gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor U
gezorgd?” En Hij zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze
onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor Mij niet gedaan.” Hun staat een eeuwige
bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.’

Een woord bij het Woord
Bij dezelfde evangelist vinden we een parabel over het onkruid en de tarwe (Matteus 13,24-30). Jezus
zegt daarin dat de scheiding tussen beide pas bij ‘de oogst’, dat is het laatste oordeel, zal gebeuren. Het
onkruid verdwijnt in het vuur, het graan in de schuur. Welnu, in deze parabel over de schapen en de
bokken gaat het over die scheiding. Het is in beide parabels uiteindelijk een of-of-verhaal.
Alle volkeren verschijnen voor de Mensenzoon, die ook Koning en Heer wordt genoemd. Vele mensen
hebben Jezus echter nooit in hun leven ontmoet. Velen leefden namelijk vóór Jezus. Slechts een
minderheid van Jezus’ tijdsgenoten ontmoette Hem en na Zijn dood en verrijzenis verscheen Hij
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slechts aan enkelen. En toch zegt Jezus heel verrassend dat de ‘schapen’ – er is geen reden om te
denken dat het niet alle schapen zijn – goede dingen voor Hem gedaan hebben. Ze reageren dan ook
niet begrijpend. Het antwoord van Jezus openbaart Zijn voorkeursliefde: ‘Mijn geringste broeders-enzusters.’ Hij neemt hun lot zozeer ter harte, dat Hij zich radicaal met hen verbindt. Hun lot is Zijn lot,
hun ervaringen Zijn ervaringen, hun leed Zijn leed, hun geluk Zijn geluk. Het is de betrokkenheid van
de Goede Herder, van de liefdevolle Moeder, van de uiterst zorgzame Vader. Waar Jezus zoeken? In
de geringsten. Het is helder en duidelijk.
Deze parabel zet ons aan tot een tussentijdse evaluatie van ons leven. Natuurlijk breiden we de normen
best uit van zes tot een langere lijst, die we bevoorbeeld vinden in de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens van 1948. De evaluatie betreft best ons handelen. Want geloven is doen. Onze
Koning heeft alles gedaan wat Hij kon. Nu is het aan ons.

Het Woord in mijn leven
Ontmoet ik Jezus Christus in de mensen die het meeste lijden? Wat doe ik al om hun behoeften te
lenigen? Wat ik heb ik nodig om vol te houden? Wat doet de groep waartoe ik behoor voor hen? Wat
zou ik meer kunnen en moeten doen?

Bidden met het Woord
Heer,
men vraagt ons:
‘Waar is Uw God?’
Uw antwoord is eenvoudig:
in de mensen die zwaar lijden.
Geef dat wij U zoeken in hen,
ons laten raken door hun lijden
en in actie schieten
om hun leven te verbeteren.
Zend Uw Geest naar elke mens
van de hele wereld.
Breng hen tot concrete daden
met een diepe positieve impact
op het leven van de armsten.
Als we U, de Koning, zo volgen,
zult U ons de eeuwige vreugde geven. Amen.
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