Bezinning 762: De glorie van de Heer 5 1
Matteus 25,31-46 = Christus Koning A-jaar 2

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.’

Stilte bij het Woord

1

Kortrijk, 14 november 2017.
Deze tekst wordt ook gelezen op maandag van de 1° week van de veertigdagentijd, 8 maart H. Johannes a Deo,
16 juni H. Lutgardis, 4 juli H. Elisabeth van Portugal, 11 november H. Martinus van Tours en heiligenfeesten.
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Een woord bij het Woord
Jezus vertelt deze parabel aan het einde van zijn vijfde redevoering in het Matteusevangelie.
Hierna volgt het verhaal over Jezus’ lijden, dood en verrijzenis. Het is dus een zeer belangrijke
parabel.
Tot tweemaal toe wordt in het begin gesproken over de glorie van de Mensenzoon. Niet het
kwade en niet de dood zullen uiteindelijk overwinnen maar de Mensenzoon. En niet op een
zwakke manier, maar in grote glorie. Er kan geen twijfel bestaan. Het goede zal overwinnen. Gods
Rijk zal gevestigd worden en wel in de eeuwigheid. En dat Rijk zal universeel zijn.
De taal past geheel in deze apocalyptische rede. Er wordt gesproken in een sterk zwart-wit-beeld.
Men ontvangt ofwel het eeuwig koninkrijk, of men belandt in het eeuwige vuur. Met dergelijke
scherpe woorden wil men de ernst aantonen van de boodschap. De mensen in nood daadwerkelijk
helpen is een absoluut belangrijke opdracht voor de christenen en zelfs voor elke mens.
De normen om het grote geschenk te ontvangen betreffen niet het wekelijks naar de eucharistie
gaan en zelfs niet of men Jezus gekend heeft, in Hem geloofd heeft … Maar wel wat men gedaan
heeft voor mensen in miserie. God wil dat elke mens menswaardig leeft, werkelijk elke mens. Er is
dus nog heel veel werk te doen, want velen leven in diepe ellende, zowel op materieel als moreel
vlak.

Het woord in mijn leven
Geloof ik dat God uiteindelijk het goede zal laten overwinnen op het kwade? Wat doe ik al voor
mensen in nood? Wat zal ik eventueel nog meer doen? Ontmoet ik Jezus in de geringste mensen
en hun nood? Welke gevolgen heeft dat?

Bidden met het Woord
Heer Jezus,
U bent de Mensenzoon
die ons leven weegt
op het einde van de tijd.
U weegt het
op basis van onze daden:
wat we doen voor mensen in nood,
vooral voor de geringsten.
Juist hen noemt U Uw broers en zussen.
Leer ook ons hen te beminnen
als onze broers en zussen
en vanuit onze liefde
tot daadwerkelijke hulp komen.
Doordring ons van Uw visioen
van een wereld op orde
voor elke mens. Amen.
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