
 
 
 
 
 
 

 

                        Jos Douma, 22 maart 2009 
                                     Matteüs 25:31-46 
 

De HEER doet recht aan de 
verdrukten, de HEER geeft 
brood aan de hongerigen, 

de HEER bevrijdt de 
gevangenen, de HEER 

opent de ogen van blinden, 
de HEER richt de 

gebogenen op. 
Psalm 146:7-8 

 

JEZUS EN DE ARMOEDE 
IN DE WERELD 
 
 
 
 
Het is vandaag ‘Zondag voor kinderen in 
armoede’. Dat is een thema dat echt past 
bij het koninkrijk. Want Jezus is 
gekomen om het koninkrijk nabij te 
brengen, en in dat koninkrijk gaat Gods 
bijzondere aandacht uit naar: wezen, 
weduwen, blinden, lammen, gevangenen, 
onderdrukten, kinderen, armen, zieken. 
De mensen die vaak niet zo in tel zijn in 
een wereld die gericht is op succes en op 
grootse projecten mogen van Jezus op 
bijzondere belangstelling rekenen (zie 
ook: Luc. 4:18-19). 
 

De Mensenzoon komt 
Jezus begint zijn verhaal met een blik op 
de toekomst. Eerst zien we hem, de 
Mensenzoon, omstraald door luister en 
omringd door alle engelen zittend op 
een glorierijke troon. Wat een 
overweldigend beeld (vgl. Opb. 14:1-3 
en 19:5-8). Deze indrukwekkende glorie 
van Jezus Christus vormt de context van 
het oordeel dat Jezus als rechter uit gaat 
spreken. Er klinken woorden van genade 
en zegen (voor de schapen aan de 
rechterhand) en woorden van oordeel en 
vloek (voor de bokken aan de 
linkerhand). Het is niet gemakkelijk om 
naar deze woorden te luisteren omdat ze 
zo helder en confronterend zijn: het 
loopt uit op eeuwig leven of je leven 
loopt dood in eeuwige bestraffing. Altijd 
als we luisteren geldt dan dit: kijk naar 
hem die spreekt! Wat wil hij? Wat is zijn 
diepe verlangen? ‘God heeft zijn Zoon 
niet naar de wereld gestuurd om een 
oordeel over haar te velen, maar om de 
wereld door hem te redden’ (Joh. 3:17). 
De scherpe boodschap over het einde 
maakt deel uit van Gods geheime 
reddingsplan. Elke crisis is een kans en 
elk confronterende Bijbelgedeelte ook! 
 

Ik had honger 
De mensen aan de rechterhand van 
Jezus luisteren verbaasd toe als hij zegt: 
‘Ik had honger en jullie gaven mij te 
eten’. Het is opvallend hoe groot de 
tegenstelling is tussen de hemelse glorie 
van waaruit de Mensenzoon deze 
woorden spreekt en de aardse 
armoedigheid waarop Jezus de aandacht 
vestigt. Juist in de gebrokenheid, het 
lijden, de onmacht, de kwetsbaarheid 
van deze wereld blijkt het koninkrijk 
gestalte te kunnen krijgen. Het is voor de 
kerk, die een teken van het koninkrijk 
wil zijn, belangrijk om te herontdekken 
dat de voorkeur van de hemel niet 
uitgaat naar geslaagde projecten en 
succesvolle mensen en grote getallen, 
maar naar wat in mensenogen vaak niet 
in tel is. 
 

Zeven koninkrijkswerken 
De klassieke zeven werken van 
barmhartigheid openen een liefdevol 
perspectief op het koninkrijksleven dat 
we in de Geest mogen leiden: 1. De 
hongerigen voeden, 2. De naakten 
kleden, 3. De dorstigen laven, 4. De 
doden begraven (door een paus 
toegevoegd in 1207), 5. De gevangenen 
bezoeken, 6. De zieken verzorgen, 7. De 
vreemdelingen herbergen. De ‘arme 
kinderen’ staan er niet tussen, maar het 
zal helder zijn dat ieder mens in welke 
nood dan ook, dichtbij of ver weg, recht 
heeft op diaconale zorg en liefde! 
 

Nieuwe visie 
Jezus opent hier een nieuw perspectief. 
Vaak vragen we ons af waar we Jezus 
zien (want we willen hem graag zien, 2 
Kor. 3:18). We zien hem niet alleen in 
zijn glorie (met de ogen van ons hart) 
maar ook in zijn vernedering, nog steeds, 
telkens als een naaste in nood op onze 
weg komt. We zien Jezus in de ogen die 
ons aankijken en waarin een hulpvraag te 
lezen staat. Wat ik doe voor een naaste 
in nood, doe ik voor Jezus! - Leef met 
deze gedachte in je hoofd en je hart je 
alledaagse leven, en er zullen zich 
voortdurend stukjes koninkrijk 
aandienen. 
 

Stap in mijn leven 
Deze slogan heeft Compassion gekozen 
om de ‘Zondag voor kinderen in 
armoede’ onder de aandacht te brengen. 
Tegen de achtergrond van Matteüs 
25:31-46 kunnen we dit ook lezen als 
een uitspraak die uit Jezus’ mond komt. 
Hij zegt niet alleen ‘Kom naar mij’ en 
‘Kom tot inkeer’ en ‘Luister naar mij’ 
maar ook: ‘Stap in mijn leven’. Deze 

uitspraak kunnen we in twee 
betekenissen beluisteren: 
1. Het leven in zijn gebrokenheid 

In ieder mens in nood op deze 
aarde komt Jezus ons tegemoet. De 
vragende ogen van een kind in 
armoede, van een gevangene in de 
gevangenis, van een weduwe in 
eenzaamheid, van een zieke in het 
ziekenhuis, van een dakloze op 
straat, van een collega in een 
rouwproces zijn de ogen van Jezus: 
hij kijkt ons aan en nodigt ons uit 
om in zijn leven te stappen en het 
goede te doen. 

2. Het leven in zijn volheid  
Het leven van Jezus heeft tegelijk 
een veel diepere betekenis: het is 
‘het eeuwige leven’, of kortweg ‘het 
leven’, of ook: ‘het koninkrijk van 
de hemel’. ‘Stap in mijn leven’ 
betekent dan: kies voor het 
koninkrijk, laat de volheid van leven 
(Joh. 10:10) stromen in je bestaan, 
laat je vervullen met de Geest van 
het koninkrijk - en verbindt dat met 
wat je dagelijks tegenkomt aan 
behoefte aan hulp en zorg en 
aandacht en troost.  

 
 
 
 
 

 

Voor een geloofsgesprek� 

1. Lees Matteüs 25:31-46. Wat treft je 
hier het meest? 

2. Hoe heb jij te maken met de 
armoede in de wereld? Wat doe je 
eraan? 

3. Spreek door over de zeven werken 
van barmhartigheid. Bedenk 
situaties waarin je zelf zo’n werk 
van barmhartigheid hebt gedaan. 

4. Wat vind je gemakkelijker: Jezus 
zien in zijn glorie of Jezus zien in 
de om hulp vragende medemens 
in nood? 

5. ‘Stap in mijn leven’ zegt Jezus 
tegen je. Hoe kun je stappen in zijn 
‘leven in volheid’ (Joh. 10:10)? 
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