Bezinning 314: Veel werk aan de winkel 3 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
In deze parabel zit een sterk zwart-wit-contrast, een of-of-redenering. Er worden twee duidelijk van
elkaar afgescheiden groepen gevormd: de schapen rechts, de bokken links. Wie goed heeft gedaan
voor de geringste mensen en de groep van mensen die dat niet heeft gedaan. Jezus wil zijn leerlingen,
ons incluis, zo sterk mogelijk motiveren om de nood van de geringste mensen te verhelpen.
De Mensenzoon, de Koning, de Heer wenst een diepgaande relatie met de schapen. Zo sterk, dat ze
zijn koningschap erven en dus delen in Zijn glorie. Zelfs in het eeuwige leven. Het is iets om naar uit
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te kijken en er alles voor te doen om tot de rechtvaardigen en gezegenden van de Vader te behoren. In
deze parabel wordt één sleutel gegeven: goed doen voor wie in nood verkeert.
Ons godsbeeld kan ferm dooreen geschud worden door het tweede gedeelte van de tekst. Viermaal is
er sprake van een relatiebreuk van de kant van de Koning: ‘Ga heen – weg van Mij – vervloekten –
naar het eeuwige vuur’. En op het einde gaan de bokken naar de eeuwige straf. Het is apokalyptische
taal. Het gaat immers over het essentiële. Over dat waar het in het leven op aankomt. In Jezus’ ogen
lukt een leven als we de armen helpen. Het mislukt als we dat niet doen. Toch mogen we blijven
geloven in de barmhartige en milde God, de God van de vergiffenis. In een discussie tussen de
atheïstische filosoof Etienne Vermeersch en kardinaal Godfried Danneels zei Vermeersch: ‘De hel
bestaat niet.’ Waarop de kardinaal antwoordde: ‘De hel bestaat, maar is leeg.’
Iemand richtte de focus op het allerbelangrijkste van deze parabel: ‘Als ik mijn leven en de realiteit
vergelijk met deze parabel, is er nog veel werk aan de winkel.’ En dus: de handen uit de mouwen!
Het Woord in mijn leven
Welke geringste broeders-en-zusters van de Heer help ik werkelijk? Op welke manieren beantwoord ik
aan Jezus’ verlangen om een diepgaande relatie met mij op te bouwen? Op welke plaats in het
continuüm tussen totaal barmhartig en mild en anderzijds uiterst streng en hard bevind mijn godsbeeld
zich? Wat zal ik (nog meer) doen voor de armsten?
Bidden met het Woord
Barmhartige, milde, goede,
vergevingsgezinde Vader,
mensen vragen ons wel eens
waar Gij te vinden zijt.
Uw antwoord is duidelijk:
in de armste mensen.
Don Bosco en de andere heiligen
hebben U in hen gevonden
en ze zijn in actie geschoten.
Help ons dat we hetzelfde doen:
hongerigen eten geven,
dorstigen laven,
vreemdelingen warm onthalen,
naakten kleden,
zieken en gevangenen bezoeken. Amen.
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