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Een koning is nu niet bepaald het beeld dat spontaan bij ons opkomt als we aan Christus 

denken. Toch spreekt Jezus in het evangelie over zichzelf wel degelijk als over een koning. 

Tegelijk nuanceert Hij dit beeld, of beter gezegd: vervolmaakt Hij het, door het beeld van de 

herder eraan toe te voegen. Christus is Koning op de wijze van een herder. 

Het herderlijk koningschap van Christus uit zich echter ook in de vorm van het spreken van 

een recht, van een oordeel. “Wanneer de Mensenzoon komt in zijn heerlijkheid en vergezeld 

van alle engelen.” Hij zal de mensheid dan scheiden in twee groepen “zoals de herder een 

scheiding maakt tussen schapen en bokken.” Koning Christus is volgens deze voorstelling 

naast herder dus tevens ook rechter, iemand die uitspraak zal doen over goed en kwaad in 

ons leven. We hebben dus te maken met een samengestelde, enigszins gecompliceerde 

voorstelling van het koningschap van Christus. 

De schildering van het laatste oordeel bij Matteüs, en vooral de dreiging van “de eeuwige 

straf”,  heeft velen in het verleden bang gemaakt. Zo ook het beeld van de herder die een 

scheiding maakt tussen schapen en bokken en die laatsten vervloekt en naar het eeuwig 

vuur verwijst. Dit lijkt in strijd met het beeld van de herder, die het verloren schaap opzoekt 

en op zijn schouders terugdraagt naar de kudde. Wat voor een Godsbeeld roept dit alles bij 

ons op? Hoe moeten we het koningschap van Christus nu waarderen? 

Wat in onze evangelielezing wel als het meest sprekend naar voren komt is het feit dat Jezus 

zich identificeert met de mensen in nood. Koning Christus blijkt helemaal geen verre figuur 

te zijn die we ooit eenmaal, aan het einde van ons leven, zullen ontmoeten. Nee, Hij blijkt 

steeds daar te zijn waar een mens niet te eten heeft, of niet te drinken, of vreemdeling is of 

naakt, ziek of in de gevangenis. “Al wat gij voor een van deze geringsten van mijn broeders 

[en zusters] hebt gedaan hebt ge voor Mij gedaan” zegt Hij. Met andere woorden: de Heer is 

ons onafgebroken nabij. Want armen en vreemdelingen zijn er altijd. Ook in onze 

samenleving. 

De toespraak van Jezus over het laatste oordeel is dus een oproep om alert te zijn in het 

leven van elke dag. Jezus wil dat we ons leven bewust leven. Daarbij hoort dat we de juiste 

houding vinden in de omgang met onze medemensen. Het toekomstig oordeel toont waar 

het nu reeds in ons handelen om moet gaan: om de vraag naar leven en dood, naar goed en 

kwaad. We zullen eens geoordeeld worden naar onze daden en niet alleen naar onze goede 

gedachten en bedoelingen. Volgens de evangelist Matteüs blijkt de belijdenis van ons geloof 

in Christus uit ons concrete handelen. En uit de reacties van zowel de goeden als de slechten 

is het helemaal niet vanzelfsprekend dat we in de mensen in nood Christus hebben gezien. 

De twee groepen mensen waren in dezelfde omstandigheden en niemand heeft Christus 

herkend. Maar zij die hulp geboden hebben blijken tot hun eigen verbazing Christus zelf te 

hebben ontmoet. 

Dit alles is een oproep om niet onbewust door het leven te gaan, om niet blindelings erop los 

te leven, maar bewust beslissingen te nemen met het oog op het leven en het welzijn van de 

mensen om ons heen. Als Koning Christus zich met de armen en noodlijdenden identificeert 

dan betekent dit dat zij allen koningskinderen zijn. Alle mensen zullen we nooit kunnen 



helpen, maar we kunnen wel diegenen die ons levenspad kruisen met eerbied en respect 

bejegenen omwille van hun koninklijke waardigheid. Dat bouwt mensen op; dat is ook het 

begin van het Rijk van God: de naakten te bekleden met koninklijke waardigheid en de 

hongerigen te spijzigen met hoogachting en dienstbaarheid. 

Het Koninkrijk van Christus is een Rijk van liefde. Heel de teneur van de vertelling van Jezus 

over het laatste oordeel is deze: of Hij bij ons de liefde zal vinden. Hongerigen te eten geven 

en dorstigen te drinken, vreemdelingen opnemen en naakten kleden, zieken en gevangenen 

bezoeken: het zijn werken van barmhartigheid. Daarin manifesteert zich de essentie van het 

christelijk leven. De liefde die Jezus van zijn volgelingen verwacht is universeel en gaat uit 

naar alle mensen zonder onderscheid. Ze is ook niet berekenend of heimelijk op zichzelf 

betrokken. Er is helpen om te helpen, en dan zijn we zelf het middelpunt. En er is helpen 

omwille van het welzijn en geluk van de ander. Díe liefde is het waar Jezus ons naar zal 

oordelen. Wat liefde is heeft Hij ons zelf voorgeleefd: Hij heeft zijn leven gegeven voor het 

heil van de mensheid. Als we liefhebben zonder berekening, onvoorwaardelijk en 

belangeloos dan benaderen wij die goddelijke liefde. Indien we elkaar in die gezindheid 

tegemoet treden, wanneer we liefhebben omwille van de liefde zelf dan – zo bevestigt Jezus 

ons – hebben we Hem ontmoet. “Wat ge aan de geringsten van de mijnen hebt gedaan, hebt 

ge aan Mij gedaan.” 

Wat ten slotte opvalt is dat volgens Jezus “alle volken vóór de Mensenzoon gebracht zullen 

worden.” Alle volken: dus christenen en aanhangers van andere godsdiensten, gelovig of 

niet-gelovig, zullen voor de rechter Christus verschijnen. Het oordeel is niet aan ons, maar 

alleen aan Christus, die de harten van de mensen kent. En op grond daarvan maakt Hij een 

scheiding. Ook dit roept wel eens angstige vragen op: aan welke hand zal ík komen te staan. 

Hoor ik bij de schapen of bij de bokken, sta ik rechts of links? De linkerzijde is de ongelukkige 

kant, de onheilskant. De rechterkant is de gelukskant. Die scheiding tussen beide heeft ook 

hier niet uitsluitend te maken met het toekomstige oordeel over de wereld, maar ook met 

het actuele handelen. Jezus wil ons hier en nu uitdagen om metterdaad te leven volgens zijn 

geboden. Dit betekent dat wij nú moeten kiezen tussen goed en kwaad, kiezen voor de 

liefde. En daarbij grenzen overschrijden en ons hart uit laten gaan naar alle mensen die Jezus 

als zijn broeders en zusters beschouwt. De liefde die Jezus van zijn volgelingen verwacht 

betreft alle mensen ongeacht geloof, levensovertuiging, geaardheid of ras.  

Daarin schieten we dagelijks te kort, laten we dat erkennen. We zijn soms blind voor Gods 

aanwezigheid in de mensen om ons heen. Maar het is nog niet te laat: we kunnen ons de 

ogen laten openen door te luisteren naar Gods Woord. We ontvangen in deze Eucharistie de 

communie van Gods liefde die in ons hart de angst wegneemt en de zelfzucht en die ons 

kracht geeft om het goede te doen en betere mensen te worden. Dan zullen ook wij mogen 

horen: “Komt gezegenden van mijn Vader, en ontvangt het Rijk dat voor u gereed is vanaf de 

grondvesting van de wereld.” Amen. 

 


