Don Bosco

Bezinning 65: Het eindoordeel
Matteüs 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
Jezus vertelt over een rechtszaak. Het is echter een eigenaardige rechtszaak: de Mensenzoon is
rechter en partij tegelijk. De engelen in het begin brengen Hem immers vanwege God de aanstelling
tot rechter. De Mensenzoon wordt verder in de parabel eerst Koning en nog verder Heer genoemd.
Het eindoordeel over mijn leven zal volgens deze parabel eigenaardig genoeg niet gebeuren op
basis van mijn geloof in de Vader, Jezus Christus en de heilige Geest, maar op basis van mijn
handelen. Geloof moet zich dus in concrete daden omzetten.
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Er worden zes verschillende sectoren van het leven genoemd. Er zijn er toch zoveel meer?! Onze
mensenrechten zijn veel uitgebreider. Maar zes, eens te meer. De zeven kan opnieuw niet ver weg
zijn.
Jazeker, de zeven, de sabbat: ‘Neem deel aan het koninkrijk’. Vanaf het begin van de schepping
was de zevende dag de dag van het genieten, de vooruitbeleving van het hemelse genieten, de
vereniging met God, dag van de rust. Zes dagen moet ik werken, d.w.z. mij inzetten voor de
kleinsten, de hulpelozen helpen. De zevende dag ben ik verenigd met mijn Schepper en dan, na dat
eindoordeel, wordt het een voor goed genieten bij mijn Heer, die Koning is.
Christus is Koning op een heel eigen wijze: Hij kiest resoluut voor de zwaksten, de rechtelozen, de
minsten. Wil ik iets voor Hem doen? Dan doe ik iets voor wie honger of dorst heeft… Er zijn er
zoveel die uitkijken naar mijn hulp.

Het Woord in mijn leven
Doe ik werkelijk iets voor wie honger en dorst heeft, voor de vreemdeling, voor de naakte, voor de
zieke en de gevangene? Doe ik dat om hen uit hun nood te helpen, opdat ze menswaardig zouden
kunnen leven? Geloof ik dat Christus mij daarvoor zal belonen met de eeuwige sabbatvreugde? En
dat dit allemaal heel ernstig is: de hulpelozen niet helpen is voor Christus geen optie!

Bidden met het Woord
Heer Jezus,
God heeft U tot Koning gemaakt
en tot Rechter over alle mensen,
ook over mij.
Ik bied U mijn daden aan,
die hulpelozen vooruit helpen.
Ik vraag U vergiffenis
wanneer ik dat nalaat.
Geef mij de kracht
om de rechtelozen te helpen,
elke dag van mijn leven. Amen.
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