Mattheus 25: 31-46: “Waar leef je voor?”.
Orde van dienst:
Votum en groet
Psalm 42: 1 (berijming 1774: “’t Hijgend hert, …”.)
Wet voor kinderen
GK 131: 1, 4 “Barmhartig Vader….”
Gebed
Kinderen: Zeven werken van Barmhartigheid.
Zingen: “God kent je vanaf het begin”.
Doop
Bij de doop: Psalm 105: 5
Lezen: Mattheus 25: 31-46
Preek
Nieuw liedboek 1008 (“Rechter in het licht verheven..”)
Bevestiging Daan en Roland
Bij de zegen: Nieuw Liedboek 416: 1, 2, 3 “Ga met God…”
Gebed
Collecten
Slotlied: “Breng dank aan de Eeuwige”.
zegen
-----------------Kinderen: Zeven werken van Barmhartigheid.
Preek
Wat is het doel van je leven? Wat geeft je leven zin? Waar ben je naar op weg?
Ja, dat is nogal een vraag, hè, op een vroege zondagmorgen: “Waar leef je eigenlijk voor?”.
Leef je om rijk te worden? Of beroemd? Of om gewoon veel te genieten?
Misschien zeg je: “Ik weet het niet. Ik denk nooit zo aan de toekomst. Ik heb mijn school. Mijn
Playstation. M’n baantje. Ben al blij als ik uit bed kom! ;-)”
Of je zegt: “Ik word vaak geleefd”.
“Het is zo druk om me heen. Zoveel dat ik vandaag moet doen. Zoveel wat om aandacht
schreeuwt. Aanbiedingen. Vluchtelingen. Dreigende berichten over het milieu. Mijn kinderen.
Ik ben al blij als ik weet wat we gaan eten!”.
Weet u: daarom vind ik een zondag zo’n mooi geschenk. Even een dag stilte.
Niet naar school. Niet naar je werk. Geen files. Liefst ook even geen mails, geen TV, geen
boodschappen. Gewoon rust. In alle rust ontbijten. Een paar uur in de kerk zijn en daar
gewoon kunnen zitten in een lekkere stoel. Luisteren naar de muziek. Samen tot God
bidden.
Luisteren naar de mooiste boodschap, die deze wereld maar kan horen.
Even de tijd en de luxe om stil te staan bij die grote vraag: “Waar leef ik eigenlijk voor? Hoe
gaat het met mij? En met mij en God? Met mijn huwelijk? Mijn geloof? Mijn toekomst?”.
We zijn erg bevoorrecht!
Even terug naar de vraag: Wat is het doel van je leven?
Deze week zag ik een reclame van Randstad op TV.
Dia.
Randstad Uitzendbureau. Daar kunnen mensen je helpen om werk te vinden.
En daar hoorde ik een mooie uitspraak.
De reclame gaat over de vraag wie je nu echt bent en wie je wilt worden. Over je talenten en
over uitdagingen. Over je dromen.
Dia.
En dan wordt er gezegd: “Wie je bent wordt niet zozeer bepaald door waar je vandaan komt.
Het wordt meer bepaald door waar je naar toe wilt. Het leven is geen rechte weg. Je zult je
eigen pad moeten kiezen”.

Nou, over deze uitspraak zouden we een half uur over kunnen mediteren!
Je kunt het oneens zijn met deze uitspraak en zeggen: “Ja, maar wacht even, waar ik
vandaan kom, mijn opvoeding, mijn gezin, mijn school, mijn ervaringen in dit leven, ja, die
hebben mij gevormd. Zo ben ik geworden wie ik ben.
En dat is natuurlijk zo.
Alleen al de kleur van je huid heb je meegekregen van je ouders en het land waar je
vandaan komt. Een Hollander is blank en een Afrikaan is bruin.
En als je vluchteling bent en als je hebt gezien hoe wrede mannen je vader of moeder voor
je ogen vermoordden….ja, dat heeft jou natuurlijk getekend.
En dat is waar.
Maar zo’n uitspraak kan je ook heel passief maken, heel fatalistisch.
Een slachtofferrol.
Dia.
Daarom is die aanvulling best wel goed: “Wie jij bent wordt meer bepaald door waar je naar
toe gaat”. Nu ben je dit. Maar: wat wil je graag zijn? Je kunt ook zelf nog iets van je leven
maken! Je kunt kiezen.
Vandaar die vraag: “Wat is het doel van jouw leven?”.
Dia
En dan komt Jezus je leven binnen en vertelt: “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….”.
De profeet Daniel ziet dit al in een visioen. Eeuwen voor de komst van Jezus. Hij ziet dan
God als een “oude wijze” op de troon zitten.
Dia
Niet als een gerimpelde bejaarde met een grijze baard, maar als de eeuwige God.
Machtig en sterk: “Zijn kleed was wit als sneeuw, zijn hoofdhaar als zuivere wol. Zijn troon
bestond uit vuurvlammen, de wielen uit laaiend vuur. Een rivier van vuur welde op en
stroomde voor hem uit. Duizend maal duizenden dienden hem. Tienduizend maal
tienduizenden stonden voor hem. Het hof nam plaats en de boeken werden geopend….”.
En dan ziet hij iemand op de wolken van de hemel aankomen, die er uit ziet als een mens.
Een mensenzoon. Zoon van Eva. En aan deze mens wordt macht gegeven en eer en het
koningschap.
Jezus vertelt: “Wanneer de mensenzoon komt, de rechter….”.
Hoe vind je dat?
Dat er een rechter komt met een oordeel?
Bedreigend?
Dia.
In de vorige eeuw is het Internationaal Gerechtshof in Den Haag opgericht. In 1946.
Daar worden oorlogmisdadigers en wrede dictators berecht.
Wat goed dat dat gebeurt en dat misdadigers dus niet gewoon hun gang kunnen gaan. Dat
kwetsbare mensen bescherming krijgen. Dat er recht wordt gedaan. De beulen kunnen maar
niet doen wat ze willen. Ze komen een keer voor de rechter. Op aarde of in de hemel.
Recht is een van de meest diepe verlangens van mensen.
God doet recht.
Hij beschermt door zijn recht armen, weduwen en wezen.
Het Oude Testament is er vol van.
Jezus komt terug als koning en als rechter.
Dat is de stip op de horizon.
De toekomst.
Dat geeft mij heel veel rust. In een wereld vol kwaad is er een rechter. Alle volken komen
voor de rechter. Gelukkig!
Ja, misschien dat die rust ook meteen weer wordt weggenomen.

Want er staat, dat Jezus de schapen en de bokken van elkaar gaat scheiden. De schapen
mogen in de hemel komen, het eeuwige leven, maar de bokken gaan naar de hel, eeuwige
bestraffing.
Wat moet je daarmee?
Het klinkt zo dreigend. Zo hard. Eeuwige bestraffing!
En wie zegt, dat ik in de hemel kom? Het maakt me bang.
Ja, voor de joden van die dagen was het wel helder: als je je aan de wetten van Mozes
houdt, dan kom je in Gods Koninkrijk.
En al die mensen, die de wet niet houden, ja, die gaan verloren.
In onze tijd kunnen mensen zeggen: “Ik geloof niet en ga niet naar de kerk, maar ik heb altijd
keurig geleefd. Niemand kwaad gedaan. Netjes mijn werk gedaan. Nooit gestolen of zo. Dus
als er een hemel bestaat, dan komt dat wel goed.”
Maar, ja, hoe weet je dat zo zeker?
Jezus tekent het beeld van een herder en zijn kudde.
De hele dag heeft hij met zijn schapen en geiten opgetrokken. Op zoek naar water en gras.
’s Avonds komen ze weer samen terug bij de stal.
Dan worden de schapen en de bokken, de geiten, weer van elkaar gescheiden. Allebei in
een apart hok.
De mensen kenden dat wel. Zagen het iedere dag.
Nou, zo zal ook Jezus op een dag de mensheid scheiden.
Niet in arm of rijk of blank of zwart. Geleerd of ongeschoold. Soenniet of Sjiiet.
Nee, Jezus heeft een ander criterium.
Hij zegt tegen de rechtvaardigen: “Ik had honger en jullie gaven mij te eten.
Ik had dorst en jullie gaven mij water.
Ik was een vreemdeling en jullie namen mij gastvrij op in je huis.
Ik had geen kleren meer en jullie gaven die aan mij.
Ik was ziek en jullie zochten mij op.
Ik zat in de gevangenis en jullie bezochten mij.
Voor jullie is het Koninkrijk van mijn vader.”
De rechtvaardigen reageren verbaasd: “Maar wij hebben u helemaal niet gezien?”.
En ook de onrechtvaardigen reageren verbaasd: “Wij hebben U helemaal niet in de
gevangenis gezien of naakt of hongerig of op de vlucht….”.
Alsof ze zeggen willen: “Als we geweten hadden dat U het was, ja, dán hadden we u wel
geholpen!”.
Zoals in onze dagen alle mensen Jezus wel zouden eren, als zij hem in al zijn glorie zouden
zien afdalen op de wolken. Wie zou er niet buigen!
Alle twijfel en cynisme zou smelten als sneeuw voor de zon.
Zelfs de meest kritische cabaretier of de meest onverschillige jongere zou buigen voor deze
stralende koning! Ze zouden het wel uit hun hoofd laten om te spotten of flauwe grappen te
maken over Jezus of het geloof van christenen.
Als je voor zijn hemelse troon staat…..
Maar dat is nu precies het punt. Jezus zegt: “Als je niet barmhartig was voor al die
onaanzienlijken, dan was je dat ook niet voor mij”.
Het kernwoord is hier het kleine woordje “onaanzienlijken, minsten”.
Heb je de armen geholpen, de vluchteling, de gevangene…..?
Waarom noemt Jezus juist hen?
Omdat zij niets terug kunnen geven.
Dus als je hen eten geeft of water of kleren of onderdak, dan doe je dat uit liefde. Uit
barmhartigheid. Niet om er zelf beter van te worden.
Zoals God ook opkwam voor de arme, de weduwe, de wees, de vreemdeling.

Zoals Jezus ook altijd de zwakken opzocht. De zieken. De zoekers. De blinden. De
melaatsen. De hoeren en slaven. Hij omarmt en zegent kinderen.
Al die mensen, waar anderen op neerkeken. Trots. Bang om hun welvaart te moeten delen.
Jezus identificeert zich met de “onaanzienlijken”. En schaamt zich daar niet voor.
Hij sterft voor hen aan een kruis.
Wordt zelf onaanzienlijk. Een slaaf. Hij is de koning van de barmhartigheid.
Kort gezegd: Jezus zal de volken verdelen in mensen vol zelfliefde en mensen vol
naastenliefde. In egoïsten, die alleen voor zichzelf leefden en hun eigen geluk hebben
gezocht. En mensen, die vol liefde het geluk van anderen hebben gezocht.
Zo eenvoudig is het.
En dat is ook de hemel, de nieuwe aarde: een wereld vol liefde.
En dat is de hel: een wereld vol egoïsme.
En je mag dus kiezen.
God stuurt geen mensen naar de hel. Hij wil mensen daar juist van verlossen. Hij vindt het
vreselijk als mensen verloren gaan. Daarom gaf Hij Jezus aan het kruis.
Je bent geen slachtoffer. Je kiest er in dit leven zelf voor.
En wat is dat ook in onze dagen actueel.
We zien hoe er gevochten wordt tegen de prostitutie. Tegen de keiharde vrouwenhandel. De
pijnlijke vernedering van vrouwen. Van kinderen.
Het is een hel.
Maar we zien ook mannen vrouwen misbruiken. Naar porno kijken. Naar de wallen gaan.
“Ach”, zeggen ze, “ze doen het toch vrijwillig?!”
We zien vluchtelingen in duizenden de grenzen overkomen. Bang voor oorlog en geweld in
Syrië en Irak. Op de vlucht voor honger. Bang om te sterven.
Op zoek naar een betere toekomst voor hun kinderen.
Of op de vlucht voor wrede vervolging.
We zien een kind van drie jaar dood liggen op het strand.
En velen willen helpen. Geven geld. Gaan zelfs naar Griekenland of Hongarije om te helpen.
Stellen hun huis open.
Maar anderen kijken weg: “Sluit de grenzen. Zeg nee!“, roepen ze in hun keurige kostuum.
Of mensen roepen: “Ze hebben zelfs dure mobieltjes! Ze zijn helemaal niet arm! Wat moeten
ze hier? Onze banen en onze appartementen?”.
Op een dag komt Jezus terug op de wolken.De mensenzoon.
Maar nu niet meer in zwakheid. Onaanzienlijk. Die tijd is voorbij.
Hij komt nu met kracht en in grote heerlijkheid. Met tienduizenden engelen. Stralend als de
zon. En alle volken worden voor zijn machtige troon geleid.
Jij en ik.
Dat is de stip op de horizon. Dat is onze toekomst. Jezus komt terug.
Wat doe je daarmee?
Dia.
Denk aan de woorden van Randstad: “Wie je bent wordt niet zozeer bepaald door waar je
vandaan komt. Het wordt meer bepaald door waar je naar toe wilt. Het leven is geen rechte
weg. Je zult je eigen pad moeten kiezen”.
Want dat is wat Jezus hier doet: Hij stelt je voor de keus.
Je kunt kiezen.
Leven voor jezelf en je eigen geluk.
Of anderen laten delen in jouw liefde en geluk?
Waar leef je voor?

Amen.

