Bezinning 319: God zegent met goedheid en kracht 4 1
Matteus 25,31-46 = Christus Koning A-jaar
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
Zou God niet intens hopen dat de groep bokjes aan de linkerzijde heel, heel klein zal zijn? Meer nog:
dat daar niemand zal staan? Hij gunt toch het eeuwig leven aan elke mens? Zo heeft Hij zijn schepping
bedoeld. Ik mag dit hopen, samen met God.
Zeker, er is heel wat te doen tijdens ons leven om de nood van medemensen te lenigen. Onze
dienstbaarheid is absoluut noodzakelijk. Want geen mens mag honger of dorst lijden, te weinig kledij
hebben of als vreemdeling behandeld worden. Geen mens mag in zijn basisrechten geschonden
worden. En toch kunnen we met al onze inzet de hemel niet verdienen. Hoe zouden we? God zal het
eeuwig leven geven aan hen die dienstbaar zijn geweest. Het eeuwig leven is puur geschenk, het
grootste.
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Deze gebedsbezinning kwam tot stand vanuit een lectio divina in de abdij Bethlehem te Bonheiden. Met dank aan mijn
medebroeder met wie ik op 3 december 2014 rond dit evangelie samen kwam.
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Iedere mens kan goed doen want God zegent ons. God heeft dus al veel gedaan voor de mensen en Hij
blijft veel goed doen. Hij geeft ons de kracht om de anderen te dienen.
De dienstbaarheid is een centrale opdracht voor elke gelovige, voor elke mens. Het zou onze tweede
natuur moeten zijn, een aangeleerde reflex. Zien we een nood bij een ander, we schieten in actie.
Het Woord in mijn leven
Hoop ik dat alle mensen zullen delen in Gods eeuwig leven? Help ik andere mensen om hun welzijn?
Geloof ik dat God het eeuwig leven schenkt, als een grote gave? Breng ik Gods zegen over aan
anderen? Hoe doe ik dat? Is dienstbaarheid mijn tweede natuur geworden?
Bidden met het Woord 1
Heer, Gij die Alles zijt,
in Uw grote Liefde roept Ge Uw Schepping
deel te hebben aan Uw Eeuwige Liefde.
In Uw Zoon, het mens geworden Woord,
Uw mens geworden Liefde,
biedt U ons aan om Uw Liefde
in Uw Schepping, het Al,
te doen gebeuren.
Gij laat uw Liefde aan mij gebeuren!
Blijf me ‘omarmen’ en raken
zodat ik liefde kan worden:
liefde die ongevraagd, ongeacht, de wereld draagt.
Geen van uw schepselen mag toch verloren gaan? Amen.
Bidden met het Woord 2
Mensenzoon en Koning
van het eeuwig leven,
Uw Vader zegent de mensen
vanaf de eerste sabbat
tot het laatste moment van de tijd.
Door ons te zegenen
maakt Hij ons goed en krachtig.
Geef dat we altijd waakzaam zijn
om de nood van de ander te zien
en hem met concrete daden te dienen.
Ban honger en dorst,
naaktheid, ziekte en gevangenschap
uit onze wereld, Uw schepping.
Laat niemand een vreemde zijn,
want U hebt ons als broeders en zussen geschapen.
Houd het visioen levend bij ons:
het goddelijk leven met U,
de Vader en de heilige Geest,
het grote feest van liefde, vrede en vreugde,
dat Gij nu al viert in Uw eeuwigheid
en waarin wij zullen mogen delen,
voor eeuwig. Amen.
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