Leidingdeel Actieschets ‘Vrij of gebonden?’
A) Doel
1. Betekenis benoemen
Jongeren denken op deze avond na over de vraag waaraan ze denken als ze aan de toekomst
denken. Wat betekent de toekomst uiteindelijk voor hen: eeuwige vrijheid, of eeuwige
gebondenheid?
2. Actualiteit aangeven
Vragen over de toekomst kom je in het dagelijks leven tegen. Welke opleiding ga ik kiezen,
wat doen we volgende week, enzovoorts. Vragen over dé toekomst, het leven na dit leven,
worden misschien iets minder snel gesteld, maar zijn wel van wezenlijk belang!
3. Christus centraal stellen
Alleen door de Heere Jezus Christus kun je voor eeuwig vrij worden. Doordat Hij de straf van
de eeuwige gebondenheid gedragen heeft, zal een ieder die in Hem gelooft, eeuwig leven.
B) Achtergrondinformatie
Exegese Mattheüs 25:31-46
Vers 31
Gelijk na de gelijkenissen over de twee dienstknechten, de wijze en de dwaze maagden, en
de talenten komt deze pericoop. In weer andere bewoordingen, met weer andere beelden
tekent de Heere Jezus hier hoe Hij weerkomen zal als Rechter om een ieder te oordelen naar
zijn werken. We kunnen dit gedeelte nauwelijks een gelijkenis noemen. Het is meer een
beeldende beschrijving van het laatste oordeel. In het komen van de Zoon des mensen, komt
God Zelf. Jezus gebruikt hier de titel ‘Zoon des mensen’. Deze, in het OT al voorkomende
(Dan.7), term wordt alleen door Jezus Zelf gebruikt. Bij Mattheüs komt de titel vooral voor
als het gaat om het toekomstige handelen, de wederkomst. De wederkomst zal gepaard
gaan met heerlijkheid, met glorie, pracht, luister. Jezus komt niet zomaar, nee Hij komt in
Zijn heerlijkheid, de heerlijkheid die Hij ontvangen heeft bij Zijn hemelvaart. En al de engelen
komen met Hem mee; Hij zal vergezeld worden, zoals een koning vergezeld wordt door zijn
volgelingen. Ook dit gevolg wijst op Zijn ontvangen heerlijkheid. De Zoon des mensen zal als
Hij komt/gekomen is, plaatsnemen op de troon. De troon wijst op het koningschap, het
regeren van de Zoon. Deze troon is ook weer vol heerlijkheid en luister. Het beeld dat Jezus
hier schetst is vol van de heerlijkheid van de Heere.
Dan.7:13 ‘Ziet, er kwam Een met de wolken des hemels, als eens mensen zoon, en Hij kwam tot den Oude van
dagen, en zij deden Hem voor Denzelven naderen. En Hem werd gegeven heerschappij, en eer, en het Koninkrijk,
dat Hem alle volken, natieën en tongen eren zouden.’
Matt.16:27 ‘Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, met Zijn engelen, en alsdan zal
Hij een iegelijk vergelden naar zijn doen.’
Matt.19:28 ‘Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen
zal gezeten zijn op de troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalf
geslachten Israëls.’
1Thes.4:16 ‘Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods
nederdalen van den hemel.’

Vers 32
Als de Zoon des mensen plaatsgenomen heeft op de troon, worden alle volken van de hele
wereld voor de troon verzameld. Ieder mens zal voor de rechterstoel van Christus
geopenbaard moeten worden, om geoordeeld te worden naar zijn werken. Alle volken, dit
zijn alle mensen die ooit op deze wereld geleefd hebben. Dit veronderstelt de verkondiging
van het Evangelie in de hele wereld (vgl. 24:14). Een ongelooflijk grote groep mensen moet
dat zijn. En zij allemaal zullen op het moment van de wederkomst door God Zelf verzameld
worden voor de Zoon des mensen. Hij zal de mensen scheiden in twee groepen. Deze
scheiding zal dwars door de volken heenlopen. Zoals een herder uit de ene kudde van
schapen en bokken de schapen van de bokken scheidt, zal Hij de volken scheiden. Dit beeld
doet denken aan Ezechiël 34.
Het woord dat met ‘bokken’ vertaald is, kan ook vertaald worden met ‘geiten’. Dit kan dan
verwijzen naar de praktijk van een Palestijnse herder in Jezus’ dagen. Overdag werden
schapen en geiten samen geweid, maar ’s nachts hebben geiten warmte en schapen frisse
lucht nodig. Of we nu moeten vertalen met ‘bokken’ of ‘geiten’, het is in ieder geval duidelijk
dat er een scheiding gemaakt wordt binnen die ene kudde.
Jes.66:18 ‘Want Ik ken hun werken en hun gedachten; de tijd komt om alle volken en talen te vergaderen; zij
zullen komen en Mijn heerlijkheid zien.’
Matt.24:31 ‘En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn uitverkorenen
bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste.’
2Kor.5:10 ‘Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk
wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.’
Openb.20:11-12 ‘En ik zag een groten witten troon, en Dengene, Die daarop zat, van Wiens aangezicht de aarde
en de hemel wegvloden, en geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor
God; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat des levens is; en de doden werden
geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken.’

Vers 33
Jezus noemt Zichzelf de goede Herder, Die Zijn schapen kent, en voor hen zorgt. Zo zal Hij
hen het eeuwige leven geven, omdat ze Zijn schapen zijn, en Hem volgen. De Zoon des
mensen plaatst de schapen aan de rechtse kant, rechts van Hem, en de bokken links. Hier
vindt dus de scheiding plaats, het oordeel. Deze scheiding zal even duidelijk zijn als de
scheiding die een herder maakt tussen schapen en bokken. De schapen mogen naar rechts,
de plaats van voorspoed en heil, de bokken naar links, waar geen voorspoed en heil is.
Ps.23:1 ‘De HEERE is mijn Herder.’
Ezech.34:11 ‘Want zo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik, ja Ik zal naar Mijn schapen vragen, en ze opzoeken’.
Ezech.34:17 ‘Want gij, o Mijn schapen! De Heere HEERE zegt alzo: Ziet, Ik zal richten tussen klein vee en klein
vee, tussen de rammen en de bokken.’
Joh.10:11 ‘Ik ben de goede Herder.’
Joh.10:27-28 ‘Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij. En Ik geef hen het eeuwige
leven.’

Vers 34

Dan volgt de uitleg aan de schapen over hun plaatsing aan de rechterhand. De rechterhand
van God is een teken van Zijn almacht, verhevenheid, beschermende kracht en genade voor
Zijn volk (Ps. 16:11; 89:14; 118:15-16). De Zoon des mensen Die op de troon zit, is Koning.
(Deze verbinding tussen koning en herder komen we ook tegen in Ez. 34.) Hij regeert, en dat
blijkt ook nu Hij het oordeel voltrekt. De schapen blijken de door de Vader gezegende
uitverkorenen te zijn. Hier blijkt dat de Koning de Zoon van God is; Hij spreekt over ‘Mijn
Vader’. Door God gezegend betekent overladen te worden met Zijn weldaden. De schapen
mogen komen, om het Koninkrijk te beërven. Het Koninkrijk geeft de Koningsheerschappij
van God aan, en het daarbij behorende Rijk dat met Christus’ komst op aarde gekomen is en
met Zijn wederkomst voorgoed, volledig, volmaakt komt. Dit Koninkrijk mogen de schapen
als volgelingen, dienaren van de Koning beërven. Dit is mogelijk omdat ze door Christus’
offer kinderen zijn. Omdat ze kinderen zijn, zijn ze ook erfgenamen. Erfgenamen van het
Koninkrijk. Al voor de grondlegging van de wereld is deze erfenis voor de kinderen van God
bereid. Voordat de wereld geschapen werd, voordat zij ook maar geboren werden, had God
al besloten dat zij Zijn kinderen zouden zijn, dat zij door Christus Hem zouden toebehoren,
en dat ze het Koninkrijk der hemelen zouden beërven. Deze erfgenamen roept de Koning
binnen. Zij mogen het Koninkrijk ingaan.
Matt.5:5 ‘Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.’
Luk.24:29 ‘En Ik beschik u het Koninkrijk, gelijk Mijn Vader het Mij beschikt heeft.’
Rom.8:17 ‘En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en medeërfgenamen
van Christus.’
Mark.10:40 ‘Maar het zitten tot Mijn rechter- en tot Mijn linkerhand staat bij Mij niet te geven; maar het zal
gegeven worden dien het bereid is.’

Vers 35-36
In de verzen 35-36 geeft de Koning een toelichting bij de woorden van vers 34. Toen Ik
honger had, gaven jullie Mij te eten. Toen Ik dorst had, gaven jullie Mij te drinken. Toen Ik
een vreemdeling was, namen jullie Mij op. Toen Ik naakt was, bekleedden jullie Mij. Toen Ik
ziek was, bezochten jullie Mij. Toen ik gevangen zat, kwamen jullie naar Mij toe. De kinderen
van God hebben met hun daden laten zien dat ze Hem lief hadden. Ze betoonden
barmhartigheid, zoals God dat al in het Oude Testament geboden had. Ze brachten de wet in
vervulling, door God en hun naaste lief te hebben als zichzelf. Ze lieten hun geloof niet
zonder goede werken. Allerlei ‘gewone’ dingen worden genoemd als typerend voor de echte
gelovigen. Het is een levenshouding, die bepaald is door de liefde die de samenvatting is van
wet en profeten. Waar hier de aandacht op gevestigd wordt, is niet dat de rechtvaardigen al
deze dingen gedaan hebben, maar dat ze het aan de Koning Zelf gedaan hebben. Op een
bepaalde manier identificeert de Koning Zich hier met hen die in nood zijn.
Job 31:32 ‘De vreemdeling overnachtte niet op de straat; mijn deuren opende ik naar den weg.’
Jes.58:7 ‘Is het niet, dat gij den hongerige uw brood meedeelt, en de armen, verdrevenen in huis brengt? Als gij
een naakte ziet, dat gij hem dekt, en dat gij voor uw vlees niet verbergt?’
Ez.18:7 ‘En niemand verdrukt, den schuldenaar zijn pand wedergeeft, geen roof rooft, den hongerige zijn brood
geeft, en den naakte met kleding bedekt.’

Jak.2:15-16 ‘Indien er nu een broeder of zuster naakt zouden zijn, en gebrek zouden hebben aan dagelijks
voedsel; En iemand van u tot hen zou zeggen: Gaat henen in vrede, wordt warm, en wordt verzadigd; en
gijlieden zoudt hun niet geven de nooddruftigheden des lichaams, wat nuttigheid is dat?
Hebr.13:3 ‘Gedenkt der gevangenen, alsof gij mede gevangen waart; en dergenen, die kwalijk gehandeld
worden, alsof gij ook zelven in het lichaam kwalijk gehandeld waart.’

Vers 37-39
De kinderen van God worden hier ‘rechtvaardigen’ genoemd. Ze staan recht voor God en
behagen Hem met hun werken. Dit kan alleen doordat Christus voor hen gestorven is. Hij
heeft hun zonden gedragen, en zij hebben Zijn gerechtigheid ontvangen. De rechtvaardigen
kunnen niet begrijpen dat zij zulke goede daden uitgevoerd hebben. Verbaasd vragen ze de
Koning dan ook wanneer ze Hem, toen ze Hem hongerig, dorstig, als vreemdeling, naakt, ziek
of gevangen zagen, verzorgd hebben. Deze woorden van de Koning zijn raadselachtig. Zó als
Hij nu zichtbaar wordt vanuit de hemel heeft niemand Hem ooit geholpen. De gelovigen
zullen zich in het gericht niet bewust zijn de dingen die zij deden zo expliciet tegenover Jezus
gedaan te hebben. Ze deden die dingen eenvoudig, omdat ze zich daartoe geroepen wisten
en omdat ze niet anders konden. Er wordt niet gezegd dat de rechtvaardigen vergeten
hebben wat ze hebben gedaan. Ze vragen wanneer zij de Zoon des mensen in die toestand
hebben gezien en Hem toen geholpen hebben.
Vers 40
Alles wat de rechtvaardigen aan één van Jezus’ broeders, één van Gods kinderen, hoe klein
en onaanzienlijk ook, gedaan hebben, hebben ze aan Jezus gedaan. Het gaat niet om goede
bedoelingen of om de welwillende gevoelens, maar om de gedane daden die bij het laatste
oordeel tellen. In het omzien naar de naaste in nood, in het verlenen van barmhartigheid,
hebben ze weldadigheid aan Jezus bewezen! Jezus ziet en beoordeelt deze daden als waren
ze aan Hem Zelf bewezen. De kleinste weldaad zal door de Koning beloond worden, omdat
het gebeurd is uit liefde tot God en de naaste. Jezus noemt hier het goed doen aan de
kinderen van God. In Spreuken 19:17 lezen we dat de Heere de weldaden die aan armen
bewezen zijn, zal vergelden. Er wordt hier niet bedoeld dat alleen aan broeders en zusters in
Christus wel gedaan moet worden (dat zou immers ingaan tegen het algemene ‘Hebt uw
naasten lief als uzelf’), maar Jezus zegt hier dat Hij de weldadigheid die gedaan wordt, ziet
als aan Hem bewezen. Als we God liefhebben, zullen we als vanzelf onze naaste liefhebben.
Tegelijk moet gezegd worden dat God wel op een bijzondere manier voor Zijn kinderen
zorgt. En het omzien naar de onaanzienlijksten van hen, zal door God Zelf vergolden worden.
Het woord ‘broeders’ zal hier niet in beperkende zin verstaan mogen worden. Voor de liefde
is typerend dat ze zich tot geen enkele kring laat beperken, maar alle grenzen doorbreekt.
Het gaat hier om de liefde die opkomt uit de verbondenheid aan Hem en die zich richt op
ieder die op onze weg geplaatst wordt. Zo spreken deze woorden noch over de
medemenselijkheid in het algemeen, noch over de specifieke onderlinge liefde binnen de
gemeente. De minsten staan in groot contrast met de koning. Iedereen zou de Koning
helpen; maar juist zij die de minsten willen helpen, verlenen echte dienst aan de Koning!
Spr.19:17 ‘Die zich des armen ontfermt, leent den HEERE, en Hij zal hem zijn weldaad vergelden.’

Mk.9:41 ‘Want zo wie ulieden een beker water zal te drinken geven in Mijn Naam, omdat gij discipelen van
Christus zijt, voorwaar zeg Ik u, hij zal zijn loon geenszins verliezen.’

Vers 41
Nu de schapen in het Koninkrijk ingegaan zijn, richt de Koning het woord tot hen die aan Zijn
linkerhand zijn, de bokken. De boodschap aan hen is minder rooskleurig. Waar de schapen
opgeroepen werden te komen, worden de bokken weggestuurd. ‘Gaat weg van Mij!’ De
schapen waren gezegend, de bokken zijn vervloekt. Terwijl de zegen welzijn, geluk en leven
bevordert, brengt de vloek afbraak, onvruchtbaarheid en ontbinding. De vloek houdt Gods
straffen, Gods afwezigheid, de eeuwige verdoemenis is. Dat zien we ook in het vervolg van
de tekst, de vervloekten moeten weg van de Koning, naar het eeuwige vuur dat voor de
duivel en zijn engelen bereid is. Tegenover het Koninkrijk staat de hel, een eeuwig vuur voor
de duivel en zijn engelen. De duivel, en de engelen die met hem mee gegaan zijn, is van God
afgevallen. Hij wordt voor straf in het eeuwige vuur geworpen, de plaats van geween en
tandengeknars. Elk mens dat de duivel volgt, en niet buigt voor de Koning, zal met hem in
dat vuur geworpen worden. Eeuwige duisternis en pijn zal zijn deel zijn. Een eeuwige
Godverlatenheid.
Openb.14:10 ‘Die zal ook drinken uit den wijn des toorn God, die ongemengd ingeschonken is, in den drinkbeker
Zijns toorns; en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de heilige geesten en voor het Lam.’
Openb.12:9 ‘En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas,
die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen.’
Openb.20:10 ‘En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest
en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden.’
Matt.7:23 ‘En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de
ongerechtigheid werkt!’
Matt.13:40-42 ‘Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd, en met vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de
voleinding dezer wereld. De Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk
vergaderen al de ergernissen, en degenen, die de ongerechtigheid doen; En zullen dezelve in den vurigen oven
werpern; daar zal wening zijn en knersing der tanden.’
2 Petr.2:4 ‘Want indien God de engelen, die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar, die in de hel
geworpen hebbende, overgegeven heeft aan den ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te
worden.’

Vers 42-43
Ook hier volgt een uitleg. De Koning beschuldigt de bokken, de vervloekten, ervan niet voor
Hem gezorgd te hebben, toen Hij hulp nodig had. Er klinkt hetzelfde rijtje; wat de schapen
gedaan hebben, hebben de bokken juist niet gedaan. Dat zorgt voor de scheiding. De bokken
hebben zich niet om de naaste in nood ontfermt. Ze hadden God niet lief, en zagen daarom
niet om naar hun medemens.
‘Het gemis aan daadwerkelijke liefde zal iemand eenmaal van Jezus scheiden, omdat het
iemand altijd al van Jezus scheidde.’
Job 22:7 ‘Den moede hebt gij geen water te drinken gegeven, en van den hongerige hebt gij het brood
onthouden.’

Vers 44

Net als de schapen weten ook de bokken niet waar de Koning op doelt. Ze hebben Hem toch
helemaal nooit in nood gezien?
Matt.7:21 ‘Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! Zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die
daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is.’

Vers 45
Veroordelend klinkt het antwoord van de Koning: Jullie hebben nooit omgezien naar de
onaanzienlijksten, en daarom hebben jullie ook niet omgezien naar Mij! Hier valt op dat
Jezus spreekt over de ‘onaanzienlijksten’, en niet, zoals in v.40, over de ‘onaanzienlijksten
van Mijn broeders’. Dit wijst erop dat het allereerst gaat om het goeddoen aan de naaste in
het algemeen. Omdat de mensen die hier vervloekt worden, geen hulp geboden hebben aan
hen die dat nodig hadden, zegt Jezus dat ze Hem niet gediend hebben. Jezus ziet de dienst
verleend aan de naaste in nood, ongeacht of de naaste christen is, als dienst aan Hem Zelf.
Als de liefde tot de naaste er niet blijkt te zijn, kan er ook geen echte liefde tot God zijn.
‘Niet doen, niets doen, nalaten iets te doen kan definitieve gevolgen hebben.’
Spr.14:31 ‘Die den arme verdrukt, smaadt deszelfs Maker; maar die zich des nooddruftigen ontfermt, eert Hem.’

Vers 46
Als slotwoord van deze pericoop klinkt het definitieve oordeel: De vervloekte bokken zullen
heengaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardige schapen naar het eeuwige leven!
Eeuwige pijn en verdriet tegenover eeuwige vreugde. De dood tegenover het leven. De straf,
een zonder God zijn, tegenover leven in het Koninkrijk van God, bij en met God. En dat voor
eeuwig; er zal nooit een einde aankomen!
‘Waar de liefdedaad jegens één van de minsten ontbrak, blijft eenmaal niets anders over
dan de eeuwige straf. Waar die liefdedaad gekend werd, mag het ingaan in het eeuwige
leven zijn.’
Joh.5:29 ‘En zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben, tot de opstanding des levens, en die het kwade
gedaan hebben, tot de opstanding der verdoemenis.’
Dan.12:2 ‘En velen van die, die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken, dezen ten eeuwigen leven, en
genen tot versmaadheden, en tot eeuwige afgrijzing.’

Suggesties voor verdieping
Geloofsbelijdenis:
HC zondag 19, 22 en 24
NGB art. 37
C) Suggesties voor de avondinvulling
Niveau 1

Niveau 2

Startopdracht
Startopdracht
Nauwe banden
Lees met elkaar onderstaande tekst,
Benodigdheden: Een stevige nylonkoord van geschreven door een gevangene. Wat zegt dit

ongeveer 90 cm. lang voor elke jongere

over vrijheid en gebondenheid?

Uitvoering:
Elke persoon krijgt een stukje touw en zoekt
uit de groep een partner op. Elk tweetal gaat
tegenover elkaar staan.
Eén persoon van elk paar bindt de uiteinden
van zijn touwtje met twee lussen om zijn
eigenpolsen. De andere persoon doet
hetzelfde, maar voordat hij het tweede
uiteinde van het touw vastmaakt, haalt hij
het touw onder het touw van zijn partner
door naar boven.
De tweetallen moet los zien te komen zonder
het touw los te knopen of door te breken.
Geef een startsignaal dat de groepen mogen
beginnen. Wie is het eerste los?
De truc? Eén persoon steekt het midden van
zijn touw onder de lus rond de pols van zijn
partner door en trekt het over zijn hand.
De tweetallen die de truc doorhebben,
kunnen de anderen helpen zich van hun
boeien te verlossen.
Bespreek hoe ze dit spel ervaren hebben.
Vonden ze het eng, leuk, uitdagend en
waarom?

Achter een raam, voorzien van tralies, beton,
ijzer en prikkeldraden, met
namiddagzonnestralen op mijn gezicht, voel
ik tranen over mijn wangen rollen, met mijn
ex-geliefde, kind en het woord vrijheid in
gedachten. Vrijheid, zoals ik het nu ervaar, is
uitsluitend toegestaan voor het beeld, dat
zacht als zijde, mijn netvliezen streelt.
Vrijheid, zo dichtbij en tegelijkertijd mijlen ver
weg van waar ik ben. Vol weemoed en
verlangen overvalt me het gevoel ‘vrij’ te
willen zijn, maar ik realiseer me niet dat ik al
vrij ben.
Want innerlijke en geestelijke vrijheid voel je
pas echt in tijden van afzondering. Door dit te
beseffen, voel ik me vrijer dan dat jij je voelt.

Bijbel

Bijbel

Vragen Laat deze altijd aan de orde komen
op je verenigingsavond!
1. Over welk moment gaat het in vers
31?
2. Welke vergelijking lees je in vers 32?
3. Wat hebben de schapen wel gedaan?
4. Wat is de reactie van de schapen én
van de bokken?
5. Hoe loopt het met de schapen en de
bokken af?
Keuzevragen
Startopdracht
Vraag 1, 2, 3, 4
Opdracht 1
Stellingen
Om te doen
Extra verwerking
Behandel de stellingen op een creatieve
manier, bijvoorbeeld een stillewanddiscussie
of een Lagerhuisdebat. Zie www.lcj.nl >
handreiking verwerkingen.

Vragen Laat deze altijd aan de orde komen
op je verenigingsavond!
1. Vertel eens in eigen woorden wat je
ziet gebeuren in vers 31-33?
2. Waarom
worden
de
schapen
‘gezegenden’ genoemd?
3. Wat vind je van de reactie van de
schapen?
4. Hoe loopt het met de schapen en de
bokken af?
Keuzevragen
Startopdracht
Vraag 1, 2, 3, 4
Stellingen
Opdracht 3
Om te doen
Extra verwerking
Behandel de stellingen op een creatieve
manier, bijvoorbeeld een stillewanddiscussie
of een Lagerhuisdebat. Zie www.lcj.nl >
handreiking verwerkingen.

D) Antwoorden en suggesties
Vraag
1. a. Hierbij kun je denken aan de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus (Luk.
16:19-31). Er zal een eeuwige zaligheid zijn, de Hemel, of de eeuwige rampzaligheid,
de hel. Door Christus’ werk is het mogelijk om na dit leven eeuwig te leven.
b. Persoonlijk
c. Dat je mag weten dat jouw zonden door je Zaligmaker Jezus Christus vergeven zijn,
dat Hij je verlost van de duivel, je bewaart, dat alles ten goede zal gebeuren en dat je
door de Heilige Geest van het eeuwige leven verzekerd wordt. Je kunt hier deel aan
krijgen door te vertrouwen op God, door Hem te smeken je hart te veranderen.
Opdracht 1

Honger
Dorst

Schapen
Eten gegeven
Drinken gegeven

Bokken
Geen eten gegeven
Geen drinken gegeven

Vreemdeling
Zonder kleren
Ziek
Gevangen

Geherbergd
Gekleed
Bezocht
Gekomen

Niet geherbergd
Niet gekleed
Niet bezocht
Niet bezocht

Reactie van de schapen, rechtvaardigen: Ze weten niet wanneer ze dit gedaan hebben. Ze
herinneren het zich niet.
Reactie van de bokken, vervloekten: Ze zullen vragen wanneer ze het niet gedaan hebben.
Vraag
2. a. Dat we moeten nadenken over de toekomst. We moeten weten waar we bij horen.
Ook moeten we oog krijgen voor onze naasten in nood.
b. De Sunamitische vrouw (2. Kon. 4). Zij gaf Elisa altijd te eten als hij langskwam en
maakte een kamer voor hem waar hij kon overnachten.
Koning David als hij Mefiboseth op laat halen (2 Samuël 9). Hij had aan Jonathan
beloofd dat hij zijn nageslacht zou sparen.
De Heere Jezus sterft voor zondaren!
Stellingen
• Liefde tot God zal altijd samen gaan met liefde tot de naaste. Niet dat dit natuurlijk
altijd zo gemakkelijk is… Maar de Heere vraagt, ja eist, het wel van ons!
• Dat hoeft niet zo te zijn. Ook ongelovige mensen kunnen veel ‘goeds’ doen hier op
aarde. Maar de Heere kijkt er altijd naar of dat wat wij doen voortkomt uit liefde tot
Hem. Dat maakt een daad pas goed voor God.
Vraag
3. Persoonlijk. Probeer een open en eerlijk gesprek op gang te krijgen. Vertel ook hoe je
er zelf over hebt gedacht/denkt.
Opdracht 3
a. Boos zijn en iemand uitschelden rekent de Heere als ‘doodslag’. Het maakt ons
schuldig!
b. De Heere Jezus roept ons op niet te oordelen over anderen. Want op de manier
waarop jij die ander oordeelt, zo zul je zelf veroordeelt worden. Het oordeel komt
ons niet toe. De Heere kent onze harten, wij zien alleen de buitenkant. En als je je
eigen hart een beetje hebt leren kennen, weet je dat je het er zelf ook niet zo goed
van af brengt… En dan laat je het wel te oordelen over die ander!
Vraag
4. Een licht kan niet verborgen blijven in een donkere ruimte. Als je gelooft in de Jezus,
zal dat te zien zijn aan je leven. Dan ben je een lichtje in deze donkere wereld.
Mensen herkennen iets van de liefde van God in jouw leven. Je probeert God lief te

hebben boven alles en de naaste als jezelf. Dat zal voor je gevoel vaak genoeg niet
lukken… Maar toch wil de Heere door je heen schijnen met Zijn licht!
Denk aan het voorbeeld van het kaarsje dat je op je rug draagt. Zelf zie je er niks van,
je merkt helemaal niet dat je licht verspreid. Maar de mensen om je heen merken
het!
Stellingen
• Elke zondaar kan bekeerd wordt; er is een overvloed aan genade door het offer van
de Heere Jezus Christus.
• Nee! In Gods oog zijn we allemaal zondaren, die allemaal gered moeten worden.
Gods genade is er net zo goed voor een gevangene als voor een kerkmens. Wel mag
je de Heere dankbaar zijn dat jij opgroeit in de kerk, en niet in de gevangenis. Ook dat
is genade!
• Ja, zie hierboven: allemaal zondaren die gered moeten worden.
• Denk aan deze gelijkenis: de daden waren voor de Heere belangrijk. Toch zal een
goed leven je niet kunnen redden, alleen de genade van de Heere Jezus maakt zalig.
Maar als je die genade kent, wil je ook graag heilig voor Hem leven.
E) Extra voorbereiding
Nodig bij startopdracht nauwe banden: voor elke jongere een touw van 90 cm.
Evt. bij bespreking stellingen: bord/groot blad papier

