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MATTEÜSJAAR A 2019-2020 
TIJD DOOR JAAR 34 
22 november 2020 

(Mt. 25, 31-46) 

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs 
 
31  Wanneer de Mensenzoon komt,  

bekleed met zijn heerlijkheid en rondom Hem alle engelen,  
dan zal Hij plaatsnemen op de troon van zijn heerlijkheid.  

32  Alle volkeren zullen vóór Hem bijeengebracht worden,  
en Hij zal ze van elkaar scheiden,  
zoals een herder de schapen van de bokken scheidt.  

33  De schapen zal Hij aan zijn rechterhand opstellen,  
de bokken aan zijn linkerhand.  

34  Dan zal de koning tegen hen die aan zijn rechterhand staan zeggen:  
`Kom, gezegenden van mijn Vader,  
neem het koninkrijk in bezit  
dat vanaf het begin van de schepping voor jullie klaar ligt.  

35  Want Ik had honger en jullie hebben Me te eten gegeven,  
Ik had dorst en jullie hebben Me te drinken gegeven,  
Ik was vreemdeling en jullie hebben Me opgenomen.  

36  Ik was naakt en jullie hebben Me gekleed,  
Ik was ziek en jullie hebben naar Me omgezien,  
Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar Me toe.''  

37  Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden:  
`Heer, wanneer hebben we U hongerig gezien  
en U te eten gegeven,  
of dorstig en U te drinken gegeven?  

38  Wanneer hebben we U als vreemdeling gezien  
en U opgenomen, of naakt en hebben we U gekleed?  

39  Wanneer hebben we U ziek of in de gevangenis gezien  
en zijn we naar U toe gekomen?''  

40  De koning zal hun antwoorden:  
`Ik verzeker jullie,  
alles wat je voor één van deze minste broeders van Mij hebt gedaan,  
heb je voor Mij gedaan.''  

41  Dan zal Hij zich ook richten tot hen die aan zijn linkerhand staan  
en tegen hen zal Hij zeggen:  
`Ga weg van Mij, vervloekten, naar het eeuwige vuur,  
dat aangelegd is voor de duivel en zijn engelen.  

42  Want Ik had honger en jullie hebben Me niet te eten gegeven,  
Ik had dorst en jullie hebben Me niet te drinken gegeven,  
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43  Ik was vreemdeling en jullie hebben Me niet opgenomen,  
Ik was naakt en jullie hebben Me niet gekleed,  
Ik was ziek en zat in de gevangenis  
en jullie hebben niet naar Me omgezien.''  

44  Dan zullen ook zij antwoorden:  
`Heer, 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?''  

45  Dan zal Hij hun antwoorden:  
`Ik verzeker jullie,  
alles wat je niet voor één van deze minsten hebt gedaan,  
heb je ook niet voor Mij gedaan.''  

46  Zij zullen naar de eeuwige straf gaan,  
maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven.' 

KBS Willibrord 1995 

CHRISTUS KONING, HEER VAN AL WAT LEEFT 
 

Enkele elementen om de boodschap te verstaan. 
We zetten voor deze laatste zondag door het jaar de voornaamste bronnen waaruit we 
commentaar putten, op een rijtje.  
 

*Paul KEVERS: Christus, Koning van het heelal (pag. 160-163) 
 

 1) “Het feest van Christus, Koning van het heelal, vormt het slotakkoord van het liturgisch 
jaar. Alle schriftteksten van de woorddienst geven daar ieder op een eigen wijze vorm 
aan.” 

 2) Om tot het evangelie te komen wijst de auteur ons eerst op de laatste zin van de 
eerste lezing voor deze zondag: Ez 34,15-17: “Wat jullie betreft, mijn schapen, dit zegt 
God, de Heer: Ik zal rechtspreken tussen het ene schaap en het andere, tussen rammen 
en bokken.” 

 3) “Die slotzin van de eerste lezing wordt door Jezus opgenomen in de evangelietekst over 
het ‘laatste oordeel’. 

 4) De tekst van het evangelie vandaag “vormt het slotakkoord van de vijf grote 
toespraken van Jezus (Bergrede, zendingsrede, parabelrede, Kerkrede, rede over de 
eindtijd).” 

 5) “Hij laat glashelder zien waar het in de christelijke levensvisie en in heel de Schrift 
uiteindelijk om gaat.”  

 6) “Jezus spreekt in klare taal over het eindoordeel, waarbij het enige criterium de 
concrete daden van menselijkheid en medeleven zijn.” 

 7) “Die daden van solidariteit worden …. concreet gemaakt: hongerigen spijzen, dorstigen 
laven, vreemdelingen opnemen, naakten kleden, zieken en gevangenen bezoeken. Het 
zijn liefdewerken die in een vergelijkbare samenhang op verscheidenen plaatsen in het 
Oude Testament voorkomen.” 
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 8) “De woorden van Jezus liggen dus helemaal in de lijn van de Bijbelse en Joodse traditie. 
Hij geeft er een universele draagwijdte aan door ze toe te passen op ‘alle volken’. 

 9) Hij benadrukt: 
  * de liefdewerken gebeuren volstrekt belangeloos; 
  * de rechtvaardigen zijn er zich helemaal niet van bewust dat ze ‘iets bijzonders’ 

gedaan hebben; 
  En Jezus: hij identificeert zich met ieder van die geringsten van de medemensen. 
 
*Jan LAMBRECHT: Mt 25,31-46 (pag. 91-93) 
 
 1) “De perikoop over het laatste oordeel vormt het derde deel van de matteaanse 

eschatologische rede. Het oordeel wordt er voorgesteld in een plastische scène. De 
rechtsprekende Koning is er de centrale figuur.” 

 2) “Wat heeft de evangelist Matteüs naar alle waarschijnlijkheid bedoeld?  
  a) Wanneer de Mensenzoon (Jezus) op het eind van de tijd terugkeert, zal hij alle 

volkeren oordelen, heidenen en joden, ook christenen, alle mensen zonder 
onderscheid. 

  b) Het enige en beslissende criterium is de houding die de mens aangenomen heeft 
tegenover de ‘minsten’. 

  c) Dat zijn de lieden zonder aanzien, de verstotenen, gevangenen, zieken, hongerigen, 
de armen van deze wereld. Alle mensen zijn broeders en zusters van Jezus; de armen 
zijn de geringsten van hen.  

  d) Het wonderlijke bij het universele oordeel zal zijn dat de mensen niet wisten, zich 
niet realiseerden hoe ze in de medemens met hun liefde of haat (of 
onverschilligheid) eigenlijk Christus zelf raakten: zie verzen 40 en 45: ‘al wat je één 
van deze minste van mijn broeders gedaan hebt (niet gedaan hebt) heb je mij 
gedaan (niet gedaan)’. 

 3) Boodschap 
 3.1 “De perikoop spreekt dus over het zinvolle en de vruchtbaarheid van alle 

naastenliefde. Deze verklaring is rijk aan beloften voor het verborgen goed dat, waar 
ook ter wereld, in welke tijd ook, door welke mensen ook, geschiedde, of geschieden 
zal. 

 3.2 Wij christenen die deze tekst beluisterd hebben, zijn wel degelijk op de hoogte, nu 
reeds. De parabel opent ons de ogen. De beslissende momenten van ons leven liggen 
daar waar wij dit het minst zouden verwachten, in de zorg voor de zwakken. (zie naar 
Jezus en de wetgeleerde over de barmhartige Samaritaan – (Lc 10,25-37). 

 3.3 De geschiedenis, het heden, wordt derhalve door de Jezus van Matteüs 
geëschatologiseerd. Het gedragspatroon van de mens op aarde heeft doorslaggevend 
belang. Tijd en eeuwigheid worden verbonden, meer bepaald de ethische houding van 
de mens op aarde en zijn uiteindelijk, eschatologische bestemming.” 

 3.4. Vragen: 
   *Is de liefde van mens tot mens het enige dat in laatste instantie bij het oordeel 

belang heeft? 
   *Is de hedendaagse confessionele vervaging een goede zaak, zolang de universele 

liefde jegens de naaste maar beklemtoond blijft?  
Ø Maar Jezus bij Matteüs verklaart ook 
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*In Mt 10,32-33: “Als iemand partij kiest voor mij bij de mensen, zal ook ik 
partij kiezen voor hem bij mijn Vader in de hemel. Wie mij verloochent 
tegenover de mensen, die zal ik ook verloochenen tegenover mijn Vader in de 
hemel” 
*En het criterium is christologisch: het al dan niet aanvaarden en belijden van 
Christus: Mt 12,30: “Wie niet met mij is, is tegen mij en wie niet met mij 
bijeenbrengt, verstrooit” 

ü Het heeft blijkbaar geen zin deze tweesporigheid: spanning tussen 
christologie en ethiek, op de spits te drijven.  

ü De christelijke ethiek kan ons niet ontslaan van de belijdenis van Jezus 
als de Christus. Matteüs heeft het in het laatste oordeel geenszins over  
a-confessionle medemenselijkheid.” 
 

------------------------------------------------------- 
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