juni 2017
Wanneer heb je genoeg gedaan?

Die vraag vloog me pas weer een keer aan. Een vaste
bezoeker van het Palet overleed plotseling. We zagen
haar als medewerkers van Open Arms wekelijks. We
hebben heel wat tijd en aandacht in haar geïnvesteerd.
En dan opeens is ze er niet meer. En ik vroeg me af:
Hebben we/heb ik genoeg gedaan? Had ik meer
moeten doen?

4. Het loopt uit op een feest! Je zou het bijna
vergeten, maar we zijn onderweg naar een feest.
Een bruiloft. Een feestmaal! Eeuwig leven!

Mattheüs 24 en 25

Een Bijbelgedeelte waar deze vraag zich sterk aan je
opdringt is Mattheüs 25 vers 31 tot en met 46. Een
klassiek Bijbelgedeelte als het gaat om diaconaal
bezig zijn en het dienen van anderen. Maar ook een
heel scherp Bijbelgedeelte. Het maakt deel uit van
hoofdstuk 24 en 25 van Mattheüs. De volgelingen van
Jezus vragen Hem: Gaat het nu gebeuren? De voltooiing
van de wereld? Wat is het teken? Wat zijn de signalen?
Jezus noemt in hoofdstuk 24 een paar hoofdlijnen.
1. Het is nog niet zover
2. Er komt een tijd die gekenmerkt wordt door lijden
en door verleiding.
3. Wees waakzaam! Zorg dat je er klaar voor bent!
4. Eerst moet het goede nieuws over Gods nieuwe
wereld de hele wereld over.

Een drieluik

Jezus schildert in hoofdstuk 25 in een drieluik. Luik
één: de gelijkenis van de wijze en de dwaze meisjes.
Luik twee: de gelijkenis van de talenten. Luik drie: de
schapen en de bokken.
Hij maakt een paar dingen duidelijk.
1. Gods nieuwe wereld komt eraan, maar het is nog
niet zover.
• De bruidegom is onderweg.
• -De Heer komt op een dag terug.
• -De mensenzoon zal, voor iedereen zichtbaar,
op zijn glorierijke troon plaatsnemen. Maar er
is een tussentijd. Nog niet… En het kan even
duren.
2. Als het moment daar is, vallen de beslissingen.
Al zie je op het eerste gezicht geen verschil.
Binnen-buiten. Licht-donker. Leven-dood.
Het is een messcherp hoofdstuk. Er is geen grijs
gebied.
3. Hoe je in de ‘tussentijd’ handelt, is bepalend voor
je toekomst.

De schapen en de bokken

Bewust heb ik het woord gelijkenis hier maar weg
gelaten. Het is duidelijk dat het beeldspraak is.
Maar aan de andere kant is het zo concreet dat
het nauwelijks meer een gelijkenis te noemen is.
Er is sprake van een enorme tegenstelling tussen
de schapen en de bokken, maar toch zijn er ook
overeenkomsten te noemen. Ik wil beide kort
langslopen.

Overeenkomsten

Zowel de schapen als de bokken maken, tot op dat
moment, deel uit van dezelfde kudde en ze hebben
dezelfde herder. Misschien denk je: Het verschil is
toch overduidelijk? Je ziet gelijk of het een schaap
of een bok is. Net zoals wij echt wel zien of het een
schaap of een geit is. Maar zo duidelijk is het verschil
toch niet. De schapen en de bokken lijken
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in de context van het Midden-Oosten uiterlijk op
elkaar. Net als de meisjes en de knechten in de twee
gedeelten hiervoor. Aan de buitenkant is er geen
duidelijk verschil zichtbaar.
Een andere overeenkomst is dat ze allebei aan de
Heer vragen: Wanneer dan?
Een laatste overeenkomst is dat de beslissing eeuwige
gevolgen heeft.

Verschillen

De verschillen en de tegenstelling die in dit gedeelte
zit is niet te missen.
Schapen aan de rechterhand. Gods goede zegenende
hand.
Bokken aan de linkerhand. De hand van het oordeel.
De schapen hebben het allemaal wel gedaan. Eten
gegeven, drinken gegeven, kleding uitgedeeld,
onderdak verleent, bezoek gebracht. Ze zijn zich van
geen goed bewust. Wanneer dan?
De bokken hebben hetzelfde allemaal niet gedaan.
Ze zijn zich van geen kwaad bewust.
Wanneer dan?
De schapen gaan een eeuwigheid met Jezus
tegemoet. De bokken een eeuwigheid zonder Jezus.
Scherper kan een tegenstelling niet zijn.

De sleutel

De persoon van Jezus is de sleutel in dit Bijbelgedeelte.
Kleurt zijn aanstaande komst je leven of leef je voor
jezelf? Is Jezus aanwezig in jouw leven of leef je een
leven zonder Hem?
Wat bedoel je precies?
Als ik het Bijbelgedeelte goed begrijp, hebben we
iedere dag de kans om Jezus te ontmoeten. In de
ontmoeting met anderen. Dien anderen alsof het
Jezus is. Kijk naar anderen om alsof het Jezus is. Denk
aan anderen alsof het om Jezus gaat. Heb anderen
lief alsof ze Jezus zelf zijn. Behandel anderen alsof
Jezus zelf voor je staat!
En de andere kant is ook waar. Als je zo leeft hebben
anderen de mogelijkheid om Jezus te ontmoeten…
in jou! Hij is erbij! Hij woont in je! We hebben net
Pinksteren gevierd!

Heb ik genoeg gedaan?

Hoe logisch de vraag ook is na het lezen van de
schapen en de bokken, volgens mij is het de verkeerde
vraag. Gelukkig stopt Mattheüs niet na hoofdstuk 25.
In de hoofdstukken daarna wordt in ieder geval dit
duidelijk: Jezus heeft genoeg gedaan!
Hij heeft genoeg gedaan om ons de weg naar Gods
nieuwe wereld te wijzen. Maar Hij heeft bovenal
genoeg gedaan door de prijs van onze zonde en onze
schuld te betalen. Zijn lijden en sterven zijn genoeg
om onze eeuwige toekomst met Hem veilig te stellen.
Daar hoeven wij helemaal niets aan toe te voegen!
Als dat tot je doordringt geeft dat ontspanning.
Het hangt niet van mij af. Het hangt niet van ons af.
Gelukkig niet!
Maakt het dan niet uit wat je doet? Ja, juist wel! Als je
reikhalzend uit ziet naar Zijn komst wil je niets liever
dan dat alle mensen die je ontmoet er ook klaar voor
zijn als Hij komt.
Zijn naderend komst gaat je/ons leven stempelen. Zo
willen we vanuit Open Arms goed nieuws zijn voor
de mensen in de wijk. De eeuwige toekomst van die
mensen ligt in Gods hand. Maar vandaag en morgen
mogen we hen dienen alsof het om Jezus zelf gaat.
En zo wordt jezelf, misschien wel zonder dat je het
zelf door hebt, een teken van Gods nieuwe wereld
die eraan komt. Kom Jezus, kom!
Henk den Breejen
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