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“Ik zie, ik zie...”
Costa Rica

Jezus vertelt hier over het moment dat de Men-
senzoon komt in al Zijn heerlijkheid. Het is een 
groots gebeuren, alle engelen zijn om Hem heen 
en alle volken van de aarde verzamelen zich om 
Zijn troon. Hij gaat deze grote mensenmassa 
scheiden in twee groepen en Hij vergelijkt dit 
scheiden met hoe een herder de schapen van 
de bokken scheidt. Nu leken in die tijd schapen 
en geiten qua vacht veel op elkaar, dus je had 
een geoefend oog nodig om ze te herkennen en 
te kunnen scheiden. 

Daarna spreekt de Mensenzoon de beide 
groepen aan. Opvallend is dat Hij vanaf dit punt 
Koning wordt genoemd. Vanuit Zijn heerschap-
pij nodigt Hij de mensen aan Zijn rechterhand 
uit om deel te nemen aan Zijn Koninkrijk, wat al 
voor hen is bestemd voor de grondlegging van 
de wereld. En Hij verbindt dit aan al het goede 
dat de mensen voor Hem hebben gedaan. Maar 
zowel rechtvaardigen als de onrechtvaardigen 
geven aan dat ze Jezus nooit hongerig, dorstig, 
als vreemdeling, naakt, ziek of in de gevangenis 
hebben gezien. Ze zien hierin niet wat Jezus ziet, 
daarom legt Hij het uit. Alles wat je voor deze ge-
ringste broeders hebt gedaan, dat heb je voor 
Mij gedaan. 

De betekenis van ‘geringste broeders van Mij’ 
(vers 40) of ‘deze geringsten’ (vers 45) is niet 
helemaal duidelijk. Het kan duiden op alleen de 
gelovigen die broeders werden genoemd (zie 
ook Markus 3:35), maar het woord ‘broeder’ 
werd ook voor volksgenoten gebruikt en kan in 
die zin ook algemener opgevat worden.

Daarna spreekt de Koning ook tot de groep aan 
Zijn linkerhand. Zij hebben juist nagelaten om het 
goede voor hun broeders en daarmee voor de 
Mensenzoon Zelf te doen. En de uitkomst is heel 
scherp: zij zullen gaan in de eeuwige straf (vers 
41 spreekt daarbij ook over het eeuwige vuur), 
maar de rechtvaardigen zullen het eeuwige 
leven ingaan. Dit kan veel vragen bij de jongeren 
oproepen. Zowel de moeite met een eeuwige 
bestraffing, als de angst voor een één op één 
consequentie van wat je doet in je leven. Dat 
Jezus het hier zo scherp formuleert, laat zien 
dat het om iets heel belangrijks gaat. Het maakt 
daadwerkelijk verschil hoe wij met de mensen 
om ons heen omgaan. 

Tegelijkertijd zijn wij niet volmaakt, de Enige die 
dit ten volste heeft gedaan is Jezus Christus 
Zelf. Zijn liefde ging zelfs zover dat Hij Zijn le-
ven heeft gegeven, zodat wij het eeuwige leven 
mogen binnengaan. Dat de rechtvaardigen ook 
door genade binnengaan, blijkt uit het feit dat ze 
niet beseffen dat ze al die goede dingen hebben 
gedaan. Het is genade dat we eeuwig bij Hem 
zullen zijn én het doet er toe hoe we leven. 

Daarom worden de jongeren aangemoedigd om 
te kijken naar de ‘geringsten’ om hen heen. Om 
te zien, wat Hij ziet!


