
zondag 15 november 2020 in het Kruispunt 
(corona-condities) 

 
 
 
lezing oude testament (lector) Ezechiël 34, 11-17 

 

11 Dit zegt God, de HEER: Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf voor ze zorgen. 12 Zoals 

een herder naar zijn kudde op zoek gaat als zijn dieren verstrooid zijn geraakt, zo zal ik naar 

mijn schapen op zoek gaan en ze redden, uit alle plaatsen waarheen ze zijn verdreven op een dag 

van dreigende, donkere wolken. 13 Ik zal ze uit alle volken terughalen en uit alle landen 

bijeenbrengen, ik zal ze naar hun eigen land laten terugkeren. Op de bergen van Israël en bij de 

waterstromen zal ik ze weiden, overal in het land waar mensen wonen. 14 Ik zal ze laten grazen 

op een goede weide, ook hoog in de bergen van Israël zullen ze gras vinden; op Israëls bergen 

zullen ze rusten op groen grasland en in een grazige weide. 15 Ikzelf zal mijn schapen weiden en 

ze laten rusten - spreekt God, de HEER. 16 Ik zal naar verdwaalde dieren op zoek gaan, verjaagde 

dieren terughalen, gewonde dieren verbinden, zieke dieren gezond maken - maar de vette en 

sterke dieren zal ik doden. Ik zal ze weiden zoals het moet. 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.  
 
piano/zanggroep Liedboek 23 c   Mijn God, mijn herder... 
 
lezing nieuwe testament (lector) Matteus 25, 31-46 
 
31 Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal 

hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. 32 Dan zullen alle volken voor hem worden 

samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de 

bokken scheidt; 33 de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. 34 Dan zal de 

koning tegen de groep rechts van zich zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en 

neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. 

35 Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik 

was een vreemdeling, en jullie namen mij op, 36 ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek 

en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” 37 Dan zullen de 

rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten 

gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? 38 Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien 

en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? 39 Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de 

gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?” 40 En de koning zal hun antwoorden: “Ik 

verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn 

broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” 41 Daarop zal hij ook de groep aan zijn 

linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat 

bestemd is voor de duivel en zijn engelen. 42 Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten, 

ik had dorst en jullie gaven me niet te drinken. 43 Ik was een vreemdeling en jullie namen mij 

niet op, ik was naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie 

bezochten mij niet.” 44 Dan zullen ook zij antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig 

gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor u 

gezorgd?” 45 En hij zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze 

onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan.” 46 Hun staat een 

eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.’ 
 



piano/zanggroep Liedboek 1008  Rechter in het licht verheven... 
 
uitleg en overweging 
 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

---visueel--- 

 

Wij zijn visueel ingestelde mensen tegenwoordig.  

Saaie lange teksten kunnen we moeilijk aan,  

er moet een plaatje bij,  

voor de opluchting van het verhaal. 

 

De meeste mensen kijken tegenwoordig  

ook liever naar een filmpje,  

of een animatie dan dat ze teksten lezen.  

 

We kijken elke dag vele honderden malen  

op een of ander display,  

en daar is altijd iets in beweging  

of minstens een gekleurd plaatje.  

 

In corona-tijd hebben we, dat weet u, als kerken  

ook allemaal snel geleerd hoe je  

van onze kerkdiensten niet alleen maar geluid,  

maar bewegend beeld kan uitzenden.  

Dat is toch een beetje wat de tijd van ons vraagt.  

 

Visuele mensen zijn we,  

maar misschien toch ook weer niet. 

 

 

Want als je een middeleeuwse kerk binnenloopt,  

kijk je dan nog naar de figuren  

uit steen gehouwen, links en rechts van je,  

en boven je?  

Of zijn het gewoon versierde stenen? 

 

Die figuren hebben allemaal wat te vertellen.  

 

En de mensen in de middeleeuwen gingen wel kijken  

naar deze figuren, en ze kenden de boodschap  

die daarmee tot hen kwam.  

 

De mensen waren toen nog niet zo overladen met  

een veelvoud van beelden en animaties,  



zoals wij, en daardoor hadden ze waarschijnlijk  

meer aandacht voor de figuren op en in hun kathedralen. 

 

 

---ingang--- 

 

Bij veel middeleeuwse kerken zie je een uitbeelding  

van de wereldrechter Christus buiten,  

boven de ingang.  

 

De evangelielezing van vanmorgen heeft een weg gevonden  

naar de ingang van veel kerken. 

 

U ziet hier het westportaal van St Etienne in Metz 

 

 
 

Met aan de ene kant de schapen  

en aan de andere kant de bokken. 

De goede kant en de slechte kant. 

 

Dat was een uitbeelding die dreigend boven je aanwezig was,  

als je de kerk binnenging.  

 

Dat is geen toeval 

dat dit tafereel zo vaak boven de ingang  

aan te treffen is. 

 

Voor de ingang van die kerk zaten de bedelaars.  

 



De kerkgangers van toen hadden al een boodschap gehoord  

voordat ze de kerk binnenkwamen:  

of je leven goed terechtkomt,  

of je bij de schapen of de bokken wordt gerekend 

dat heeft te maken met wat je hier en nu doet.  

 

Zie je de behoeften van de bedelaar - of loop je door? 

Je beslist daarover met je gedrag - nu! 

 

 

In onze tijd zitten de bedelaars zelden meer  

voor de ingangsdeur van de kerken.  

 

Het is lastiger geworden:  

er zijn bedelaars die geen bedelaars zijn,  

maar bedriegers.  

Het wantrouwen gaat een rol spelen. 

 

Niet dat er geen ellende is,  

geen mensen die geholpen moeten worden,  

in tegendeel,  

onze media confronteren ons er elke dag mee,  

maar: het is allemaal veel complexer dan in de tijd van Jezus. 

 

 

En dat is nog niet het enige waar we moeite mee hebben in deze tekst.  

 

We, dat is dan het groepje dat me donderdagmiddag  

op weg heeft geholpen  

met de gedachten over deze tekst. 

 

We hebben moeite met de absolute tegenstelling,  

met hemel en hel, met zwart-wit. 

 

 

---zwart-wit--- 

 

We houden niet van zwart-wit, we willen nuance, 

we willen maatwerk en  

niet alles over een kam geschoren, 

wij willen weten: 

hoe is het dan zo gekomen,  

wat heeft een rol gespeeld? 

 

Maar we horen hier alleen maar beslissing,  

we horen niets over mensen van goede wil en bedoeling,  

niets over verzachtende omstandigheden... 



 

Het gaat om wat je doet. Punt. 

 

Geen enkel woord over dat we  

het van Gods genade moeten hebben 

dat zijn liefde groter is dan zijn rechtvaardigheid 

dat hij onze fouten en onze zonden vergeeft. 

 

Het gaat om wat je doet. 

Je leest niets over geloven hier,  

het is een horizontaal verhaal  

over naastenliefde en de consequentie daarvan,  

niets verticaals aan. 

 

- de werken van barmhartigheid... 

 

 

 

---liefde--- 

 

De ingang van m.e. kerken hield het vaak niet alleen  

bij een nuchtere weergave van onze tekst.  

 

Er werden behalve een engel ook vaak  

grimmige gestalten aan toegevoegd,  

duivelsfiguren.  

Bedoeld om schrik aan te jagen.  

Enge figuren, wilde speculaties.  

 

Dat maakte dat de mensen die figuren die ze boven zich zagen  

misschien nog wel meer op hun ziel lieten inwerken  

dan de ogen van de bedelaars op de grond,  

voor hun voeten.  

 

Dan is het misschien ook maar beter om niet te kijken,  

zou je denken.  

 

°°° 

 

We laten ons vandaag niet meer zo makkelijk  

schrik aanjagen door dreigende beelden  

van hemel en hel.  

Dat werkt niet meer bij ons. 

 

Maar als de waarschuwing met deze beelden bij ons niet zo werkt,  

als wij dus niet de goede dingen doen  

om straf te vermijden  



- wat zijn dan wél onze motieven om het goede te doen?  

 

Is dat omdat we aardig gevonden willen worden misschien?  

 

Of omdat we willen uitdrukken dat alleen langs deze weg  

een betere wereld kan ontstaan?  

 

Is het verbondenheid met de hulpbehoevende?  

 

Medelijden?  

 

Of is het de Geest van God die in ons werkt,  

de liefde van Jezus die ons bezielt? 

 

De woorden van Jezus waren niet bedoeld om af te schrikken.  

Dat durf ik denk ik wel te zeggen.  

 

Ze waren bedoeld door Jezus om op te wekken  

het goede te doen en naar mensen om te zien.  

 

Om te doen waarvan iedereen wel weet dat het goed is:  

God liefhebben met heel je hart  

en de naaste als jezelf.  

 

Om liefde op te wekken. 

 

 

 

---wat wij doen--- 

 

Geloof in God wordt zichtbaar in de liefde voor de behoeftigen.  

De mensen in de tekst, die verwonderd vragen  

wanneer ze dan iets gedaan of gelaten hebben,  

lijden niet aan geheugenverlies,  

maar ze hadden niet door  

dat wat ze deden of achterwege lieten  

met God te maken had.  

 

Ook die het goede niet deden dachten  

dat hun relatie met God geheel in orde was. 

 

Alles wat wij doen heeft met God te maken. 

Alles wat wij doen uit liefde zal liefde van God een kans geven. 

Alles wat wij achterwege laten zal onverschilligheid versterken. 

 

In mensen die hulp nodig hebben,  

waar onze ogen ze ook waarnemen,  



is niet alleen de onrechtvaardigheid van de wereld zichtbaar,  

maar ook Jezus zelf.  

 

Hij is tegenwoordig in de zwakken, de armen, de daklozen, de behoeftigen.  

Het is ook zijn leven dat aan de orde is.  

Het is ook zijn lijden dat voor onze ogen verschijnt.  

Het is ook zijn ongeluk en tegenslag 

 waar wij mee te maken hebben.  

 

En het is niet pas iets van het eind der tijden.  

 

Als we vandaag iemand helpen, maken we al  

een heel klein stukje waar  

van Gods rechtvaardige wereld.  

 

En als we ons vandaag al afsluiten  

voor het bieden van hulp  

houden wij deze wereld  

als plek van onrecht en roekeloosheid mede in stand.  

 

Waarschijnlijk is dát een boodschap die wij beter  

dan de mensen in de tijd van de Bijbel kunnen bevatten:  

dat we Jezus tegenkomen in de behoeftigen.  

 

Voor de beginnende gemeente in de tijd van Matteüs was dat moeilijker.  

Men had de spoedige terugkomst van de Heer verwacht,  

maar hij kwam maar niet.  

 

Zodat de vraag rees: hoe kunnen we hem dan  

tegenkomen nu geloven iets van de lange adem wordt?  

 

Dit is het antwoord: in de behoeftige mensen.  

 

Beide groepen realiseren zich niet dat wat zij doen  

- of laten -  

rechtstreeks met Jezus te maken heeft.  

 

Wij kunnen dat beter snappen, we doen het veel langer dan zij  

met een geloof dat het moet hebben  

van de lange adem.  

 

Van werken van barmhartigheid op de weg naar het koninkrijk. 

 

Dit verhaal roept ons op om te zien naar elkaar,  

zeiden we in het groepje.  

In tijden van corona is dat misschien nog wel meer nodig dan "gewoon".  

 



Om zien naar elkaar, want, ach:  

 

- er zijn zoveel dingen waar een mens honger of dorst naar heeft: 

contact,  

bezoek,  

een goed woord,  

een gebaar van liefde,  

tonen van aandacht,  

respect en erkenning.  

 

Gevangenen zijn er niet alleen in de gevangenissen,  

er zijn mensen gevangen in zich zelf,  

of hun situatie,  

of hun verleden,  

of in eenzaamheid, teruggetrokken.  

 

Er is zoveel behoefte... 

 

Laten wij leven met open ogen, 

laten wij barmhartig zijn 

ieder mens die wij ontmoeten 

verwijst ons naar God zelf. 

 

ZZZ.145: 

Slechts het brood dat wij te  

eten gaven zal ons verzadigen. 

Slechts de gevangene die wij 

verlosten zal ons bevrijden. 

Slechts het gewaad dat wij 

wegschonken zal ons bekleden. 

Slechts de zieke die wij 

bezochten zal ons genezen. 

Slechts het water dat wij 

te drinken gaven zal ons verkwikken. 

Slechts het woord dat leed 

verzachtte zal ons troosten. 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
 
 
stilte 
 
piano/zanggroep Liedboek 992   Wat vraagt de Heer... 
 


