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Schriftlezing: Matteüs 25:31-46 
 
 
Gemeente van onze Heer, 
 
Hebt u ook zo’n moeite met dat tweede gedeelte van onze schriftlezing? Dat eerste stuk, dat gaat er 
wel in: de trouwe gelovigen krijgen wat ze verdienen, de hemelse zaligheid. Ja toch? ‘Neem deel aan 
het koninkrijk, dat al sinds de grondlegging van deze wereld voor jullie bestemd was’ (vs. 34). Dat 
klinkt ons als muziek in de oren.  
 
Maar dan dat tweede deel: ‘Vervloekt… verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur …!’ (vs. 41) 
Nee, alsjeblieft, dat kunnen we niet aanhoren.  
 
Nou, ik heb het voor u opgelost. Ik heb een klein nieuw bijbeltje voor u meegenomen. ‘De Westerse 
Bijbel’ heet het, ‘geknipt voor de 21e-eeuwse consument’ staat eronder. Dat lost het probleem 
radicaal op, kijk maar: gewoon de schaar erin! Ons verhaal staat er ook in, maar alleen de eerste helft 
natuurlijk. De tweede helft is weggeknipt! Zo zijn al die aanstootgevende passages verwijderd. Het 
voorwoord zegt het klip en klaar: eindelijk een bijbel zonder al die vervelende politieke passages, en 
die teksten die op je geweten spelen. Gewoon een bijbel die je zonder gevaar kunt lezen, die troost 
biedt en een warm gevoel.  
 
Ik hoef u hopelijk niet uit te leggen dat het om vette ironie gaat. Dat het creatieve knipwerk bedoeld 
om ons iets duidelijk te maken. Wat? Nou, daar gaat het vanmorgen om.  
 
Want de vraag is natuurlijk wel serieus: waarom moet er altijd ook die andere kant zijn, die negatieve 
kant, die ‘verdoemenis’? Waarom kunnen we het niet bij die eerste helft laten, ons blijmoedig 
koesteren in de warmte en de liefde van God, zoals Jezus het zegt tot de ‘schapen’. Dat kan niet, 
omdat de bijbel een boek is dat gaat over de echte wereld. Niet de rozengeur-en-maneschijnwereld 
die we ons dromen maar de harde wereld waarin mensen voor elkaar soms een wolf zijn. Daar moet 
paal en perk aan gesteld worden.  
 
Hadden we ook de eerste lezing gelezen, uit Ezechiël (34:11-17), over de verkeerde herders, dan 
hadden we het thema nog breder gezien. De profeet spreekt daar namens God een streng oordeel 
uit over de ‘herders die zichzelf weiden’, de leiders die het om zichzelf te doen is en niet om de 
mensen die aan hun leiding en zorg zijn toevertrouwd. Die hun onderdanen uitbuiten in plaats van er 
voor hén zijn. Je ziet meteen een bepaald type politici voor je, dat hoef ik niet in te vullen… Maar het 
gaat niet alleen om dat soort mensen, het komt overal voor, in bedrijven, organisaties, kerken, 
gezinnen zelfs: mensen die het uiteindelijk gaat om hun eigen voordeel, en die anderen manipuleren 
om daaraan bij te dragen. 
 
Dat kan niet zo blijven. God stelt daar paal en perk aan. Hij neemt zelf het herderschap over, en 
ontneemt die foute herders het herderschap. Hij neemt het op voor de schapen die in de knel 
komen.  
 
Dat is de achtergrond van deze gelijkenis, het oordeel van de Mensenzoon, tot en met die woorden 
over het scheiden van bokken en schapen. En toch biedt het verhaal zoals Matteüs het vertelt iets 
nieuws. Het is hier de Mensenzoon die het oordeel velt. Jezus dus. Hij neemt de rol van Rechter op 



zich, die in het Oude Testament altijd in handen van God is. Hij doet dat namens God, maar hij doet 
het ook namens de slachtoffers! 
 
Nu weet ik dat veel mensen een grote innerlijke weerstand tegen dat oordeel hebben. Misschien zit 
‘m dat vooral wel bij de oudere generatie: ‘oordeel’ doet denken aan preken van vroeger, hel en 
verdoemenis; of aan het opgeheven vingertje van de moraliserende dominee; of minstens riep het 
iets op van angst, angstige onzekerheid, die je telkens weer bekruipt: zou het wel goed zitten met 
mij? En zou dat nu de bedoeling zijn, dat wij levenslang die angst voor het eindoordeel bij ons 
dragen? Zou ons dat betere mensen maken? Niet eerder krampachtige?  
 
Jongeren die ik er ooit over sprak, waren beduidend positiever! Eentje herinner ik mij: die geloofde 
niet dat het echt zo zou zijn, zo’n laatste oordeel, maar de gedachte zou best wel positief kunnen 
werken! Immers, als mensen geloven dát er zo’n laatste evaluatiemoment is, zullen ze zich vast beter 
gedragen en zich nog weleens achter het oor krabben, voordat ze een wandaad begaan. Die jongere 
die dat bedacht, realiseerde zich vast niet dat ruim 200 jaar geleden een Verlichtingsdenker (Voltaire) 
precies hetzelfde zei, en velen na hem trouwens: God als stok achter de deur is helemaal zo gek niet, 
best goed – voor de anderen! Want wie dit zegt gaat ervan uit dat hijzelf zo’n aansporing niet nodig 
heeft.  
 
Is dat zo? Eigenlijk zou het niet nodig moeten zijn, die stok achter de deur. Eigenlijk zouden we dat 
mondkapje vanzelf moeten dragen, zonder dreiging met € 95 boete – zelfs als je zelf niet zo’n 
behoefte aan zo’n ding hebt, dan draag je het uit voorzorg, voor de veiligheid van anderen; in 
Frankrijk heten die dingen masque de solidarité! En zo meer, van het verkeer tot de belastingmoraal. 
Al dat gedrag dat onze samenleving zo neerhaalt, dat graaien, van winkeldiefstal tot mensen die al 
veel hebben en nóg meer moeten, de bonussen, de niet opgegeven neveninkomsten: dat doe je toch 
niet? Zo wil je toch niet zijn? Ja, zo zou het moeten. Maar de praktijk is helaas anders. Regels zijn 
méér dan nodig, want dat innerlijk geweten doet het lang niet altijd. 
 
Met dát in gedachten zet Matteüs een verhaal neer dat behoorlijk zwart-wit is, en radicaal. Hij 
versimpelt de zaak, hij vergeet een heleboel. Een gelijkenis – en dat is dit – is nooit een complete 
schets van het hele menselijk leven: één aspect wordt eruit gelicht. En dat is hier: het gaat om de 
vruchten. Dat punt wil Matteüs maken: het gáát ergens over in je leven, het is niet onverschillig wat 
je doet en het laat God niet onverschillig wat je doet. En: hij oordeelt niet naar geloof, maar naar 
daden! Daar zitten wij als protestanten wel even mee in de knoop. Maar je kunt er moeilijk onderuit: 
dit hele gedeelte is volkomen horizontaal.  
 
Komt geloof er dan niet aan te pas? Nou... De Messias komt twee keer in het verhaal voor: als 
Rechter – Hij is het die rechtspreekt namens God – maar óók als de minste van je broeders of zusters. 
Hij zegt immers tegen de schapen, dat zij Hem hebben opgezocht in de gevangenis, Hem hebben 
bezocht toen hij ziek was, Hem hebben geholpen toen hij gebrek had. Hem. Ze zijn verbaasd. Ze 
hadden Hem niet herkend. Maar Hij was het wel. Hij liet zich ontmoeten in de gedaante van die 
minste en geringste mensen. Zo staat het er: wat je aan die minsten hebt gedaan, heb je aan mij 
gedaan. Dus niet ‘daar ben ik blij mee, dat heb je ook voor mij gedaan’, nee, veel directer: Hij is het 
gewoon, die minste zuster of broeder. In de ogen van de dakloze, de bootvluchteling, de gewetens-
gevangene, daarin zie je die van Christus.  
 
In het Rijksmuseum hangt een serie van zeven schilderijen. De ‘Werken van barmhartigheid’, van de 
Meester van Alkmaar (1504). Telkens zie je een scene uit ons verhaal: de naakten krijgen kleren, de 
hongerigen brood, de zieken staan in de rij voor de dokter. Allen zijn gekleed in kleren van rond 1500, 
de tijd van de schilder. Maar steeds staat er een merkwaardige langharige figuur tussen met een 
bruine mantel – zoals men in die tijd Jezus zag. Zo naïef mag je dit verhaal zien: Jezus staat er gewoon 



tussen, in de rij voor de voedselbank. ‘Midden onder u staat Hij die gij niet kent’ – in de minste 
mensen wil hij gekend zijn.  
 
Nu gaat het erom, of je de Messias zó wilt herkennen, niet als Koning – want dat is geen kunst – maar 
als bedelaar, als zieke en gevangene. Dat, en niets anders, is de maatstaf. Dat is geloof in de Messias, 
en ware trouw aan God en zijn geboden. Niet een levensbeschouwing, niet heel veel Bijbelkennis, 
diepe gedachten of opzichtige vroomheid, maar er zijn voor de mensen die dat het meest nodig 
hebben, dáár komt het op aan. 
 
Als u zich nu ergert aan dat oordeel, bedenk dan dit: het gaat om die minste zusters en broeders, het 
gaat om die verdwaalde schapen. Dáár zet Jezus zich voor in. Zwart-wit. En dan moeten we het niet 
wagen om die ene helft die ons niet goed uitkomt eruit te knippen! Want dan laten we die minste 
broeders en zusters in de kou staan. Immers, amnestie op het verkeerde moment, dat speelt de 
daders in de kaart.  
 

* * * 
 
Natuurlijk spreekt het evangelie ook over vergeving. Als dat er niet was, dan waren we nergens. Maar 
vergeving is niet, zand erover en mooi weer spelen met de daders ten koste van de slachtoffers. 
Vergeving is niet de garantie vooraf dat God het toch allemaal wel door de vingers ziet. Vergeving is 
een gave die het slachtoffer kan schenken, die God kan schenken. Geen recht, geen automatisme.  
 
Er is nog meer te zeggen. Mijn ervaring is, dat soms de verkeerde mensen zich dit verhaal aantrek-
ken: zij die allang genoeg doen voor anderen, die geen eind weten aan hun inzet. Alsjeblieft, wees 
niet strenger voor jezelf dan God ooit zal zijn! 
 
Andere vraag: is het oordeel definitief? Krijgt een mens dan geen nieuwe kans? Jezus spreekt zelf van 
zeventigmaal zevenmaal een nieuwe kans geven, dus daar zou ik maar gerust op zijn. Bovendien: het 
verhaal is niet symmetrisch: bij de schapen staat er dat zij het koninkrijk binnengaan dat al van de 
grondlegging der wereld voor hen bestemd is; dát heeft God ons toebedacht, daar zijn we voor 
bedoeld. Voor de bokken staat er niet iets soortgelijks, natuurlijk niet. Niemand is op voorhand 
bestemd voor de verdoemenis, het idee! En ook over de eeuwigheid van het oordeel moeten we het 
nog eens hebben. Andere keer. 
 
Voor nu is dat ene van belang: weten dat de Mensenzoon zich tot het einde solidair heeft verklaard 
met de minste mensen – en dat wij dus ook geen andere keus hebben dan dat te doen, willen we hem 
volgen. En dat andere, en dat vul ik aan uit heel de bijbel, profeten en Paulus en waar niet al: dat we 
dat mogen doen als gewaarschuwde mensen, maar toch met een onbezwaard hart, vrij van angst, 
gedreven door de Geest en door de liefde van Christus. 
Amen. 
 


