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De gemiddelde leeftijd is verrassend laag vandaag. 
De gemiddelde leeftijd van ons hier, zoals wij aanwezig zijn in deze oecumenische viering. Met bijna 
alle jongeren van het diaconale project in Moldavië in ons midden. En ook die van de mensen op wie 
de actie Solidaridad zich dit jaar richt. “De jeugd geeft de toekomst”, is de leus. 
 
Niet alleen de ervaring en kennis van ouderen zijn belangrijk voor de wereld, zegt Solidaridad. Ook 
de hoop en de durf  en de creativiteit van jongeren. Zij zien wegen die ouderen niet zien. Ouderen 
zijn vaak gewend aan bekende gewoonten en structuren. En laten die niet makkelijk los. Als ze het 
land altijd op een bepaalde manier hebben bebouwd, zullen ze het niet zomaar anders gaan doen. 
Maar soms is verandering nodig. 
 
Dat blijkt wel uit het verhaal van Ishwar. Zijn vader is sojaboer in India. Het is hard werken om 
voldoende te oogsten en het gezin te kunnen onderhouden. Meestal lukt het net niet. Op een keer 
sloot zijn vader een lening af die hij met de volgende oogst terug wil betalen. Toen die oogst 
mislukte, was hij de wanhoop nabij. 
Hij gaf toen aan Ishwar de vrijheid iets nieuws uit te proberen. Ishwar stelde voor de gok te wagen en 
het land op een duurzame manier te gaan bewerken. Dus afwijken van de gebaande paden; iets 
anders doen dan wat jarenlang het beste had geleken… Er was lef voor nodig om dit te doen. 
Het pakte goed uit. Het land werd een voorbeeldbedrijf voor een duurzaamheidstraining. Andere 
boeren en boerinnen volgden. De nieuwe wijze van werken bracht alleen maar voordelen. De lening 
kon afbetaald worden. 
Afhankelijkheid van een goede oogst is er nog steeds. Maar Ishwar is optimistisch: als er weer wat 
aanpassingen moeten komen, dan doen we dat toch? 
 
Zijn verhaal straalt moed uit en vitaliteit, energie en wilskracht. Net als de ogen van het meisje op de 
poster dit jaar. 
Het is wel lastig om daar dan zo’n moeizaam verhaal bij te lezen. Ik bedoel de woorden uit het 
evangelie van Matteüs.  “Wanneer de Mensenzoon komt, bekleed met zijn heerlijkheid en rondom 
Hem alle engelen, dan zal Hij plaatsnemen op de troon van zijn heerlijkheid.” En dan, dan komt het: 
het grote oordeel. De schapen die van de bokken gescheiden zullen worden. Wit van zwart. Goed 
van kwaad. Het grote oordeel dat zoveel mensen angst inboezemt. Ook ons? 
 
Laten we meteen maar even duidelijk stellen: ‘goede mensen’ en ‘slechte mensen’ bestaan niet. Zo 
zitten mensen niet in elkaar. Geen mens is puur wit – en ook niet puur zwart. Wit en zwart – het zijn 
twee kanten in onszelf. Twee aspecten van iedere mens. 
Oké. Dat is helder. En nu – wat zeggen deze woorden dan over ons? Met de schapen vragen we: 
“Wanneer hebben we U hongerig gezien en U te eten gegeven, of dorstig en U te drinken gegeven? 
Wanneer hebben we U als vreemdeling gezien en U opgenomen, of naakt en hebben we U gekleed? 
Wanneer hebben we U ziek of in de gevangenis gezien en zijn we naar U toe gekomen?” En met de 
bokken vragen we natuurlijk ook het omgekeerde: wanneer hebben we dat allemaal niet gedaan? 
Waar gaat het om, God? Hoe bedoelt u eigenlijk: “alles wat je voor één van deze minste broeders 
van mij hebt gedaan, heb je voor mij gedaan”? 
 
De profetie van Ezechiël werpt hier licht op. Een specifiek licht. Het licht van de herder die voor zijn 
schapen zorgt. Dat is God: zo zorgt hij voor mensen. Zo bekommert hij zich om ons. “Het 
verdwaalde dier zal ik zoeken, het verlaten dier terughalen, het gewonde dier verbinden, het zieke 
dier sterken.” 
Het is de meest pure vorm van liefde, die God ons hier voorleeft. Het is een liefde die niets 
terugverwacht. Een liefde die kan geven zonder te rekenen op een wederdienst. De herder 



waardeert het schaap om wie en wat het is. Niet om wie of wat het kan worden, of om wie of wat 
het belooft te zijn. Zo gaat God met mensen om. En zo leert hij ons op onze beurt lief te hebben. 
 
Iemand wees me erop dat er iets heel aparts is met deze liefde. Wanneer je zo liefhebt als God, 
belangeloos en zonder te rekenen op iets wat jou teruggegeven wordt, heb je niet meer in de gaten 
dat je liefhebt. Vandaar dat al die schapen aan de rechterkant van de troon zo verbaasd zijn. Ze 
begrijpen niet wanneer dat dan is gebeurd: “Wanneer hebben we U hongerig gezien en U te eten 
gegeven, of dorstig en U te drinken gegeven? Wanneer hebben we U als vreemdeling gezien en U 
opgenomen, of naakt en hebben we U gekleed? Wanneer hebben we U ziek of in de gevangenis 
gezien en zijn we naar U toe gekomen?” 
Ze hebben het niet gedaan om in de gunst te komen. Ze hebben het niet gedaan om er een goed 
gevoel van te krijgen. Ze hebben het niet gedaan om aan verwachtingen van anderen te voldoen of 
omdat ze zich schuldig voelden. Ze deden het in complete vrijheid. Ze deden het gewoon omdat ze 
het deden. Dit is vrije liefde. Die niet zichzelf zoekt. Die niet zelfbewust is. 
 
En die bokken dan? Die mensen aan de linkerkant van de troon? Het zijn dezelfde die door Ezechiël 
de ‘vette en sterke’ dieren worden genoemd. Zij zijn minstens zo verbaasd. “Wanneer hebben we u 
hongerig gezien of dorstig of als vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis en hebben we u 
niet geholpen?” 
En ja, zo kan het zijn. We hebben allemaal lief. Maar niet al onze liefde is even puur. Soms gaat die 
meer uit van een soort contract. Zo gaat dat soms tussen partners. “Ik zorg voor een warm en 
gezellig thuis, als jij mij trouw blijft.” Ook naar God toe hebben we vaak zulke gedachten. “Ik 
probeer goed te leven, dan krijg ik van God een beloning in de vorm van geluk.” “Ik bid elke avond, 
dan word ik snel weer beter.” 
Deze liefde is niet vrij. Altijd ben je met behulp van een ingewikkelde weegschaal aan het rekenen. 
Vroeg of laat loopt dit verkeerd af. Dan voldoet de ander niet meer aan de voorwaarden. Of je 
trouwe partner komt iemand tegen een aantrekkelijker voorwaardenpakket biedt. Of God blijkt niet 
aan je voorwaarden te voldoen – en zo raak je meer en meer van hem vervreemd. 
 
Deze liefde is niet vrij. God leert ons juist in vrijheid lief te hebben. Zoals de herder die voor zijn 
schapen zorgt. Dan hoeft de Mensenzoon niet meer te komen – dan is hij er al. 
 
Net nadat ik dit verhaal in Matteüs had gelezen kwam ik deze week bij iemand op bezoek. Ze heeft 
een zwakke gezondheid. Fysiotherapeut, huisarts, thuiszorg, alles komt er over de vloer. Veel kan ze 
niet meer. Toch had ik gehoord dat haar buurvrouw zoveel steun van haar ondervindt. Dat vertelde 
ik haar. Ze was stomverbaasd. “Van mij?” 
 
Dat is de liefde die God leert. Die komt vrij in je op en die geef je, zonder iets terug te verwachten en 
zonder er verder erg bij na te denken. Zo kan het gaan wanneer je in Moldavië je handen uit de 
mouwen steekt om aan een kinderopvangcentrum te bouwen. Zo kan het omgekeerd ook gaan 
wanneer je daar van een kind, dat bijna niets heeft van zichzelf, zomaar een armbandje krijgt. Zo 
kan het ook gaan voor Ishwar, die sojaboeren weer hoop geeft en die verwonderd merkt hoe blij ze 
met hem zijn. Het is God zelf die liefheeft door jou heen, door de ander heen. 
 


