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MATTEÜS 25, 31-46 
WAT KUNNEN WE DOEN… EN VOOR WIE? 

B I J E E N K O M S T  7  
W E R K B L A A D J E  V O O R  D E  O U D E R S  

Jaar B - Bouwen aan Zijn Rijk 

[31] Wanneer de Mensenzoon komt, bekleed met zijn heerlijkheid en rondom 

Hem alle engelen, dan zal Hij plaatsnemen op de troon van zijn heerlijk-

heid. [32] Alle volkeren zullen vóór Hem bijeengebracht worden, en Hij zal ze 

van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken 

scheidt. [33] De schapen zal Hij aan zijn rechterhand opstellen, de bokken aan 

zijn linkerhand. [34] Dan zal de koning tegen hen die aan zijn rechterhand 

staan zeggen: “Kom, gezegenden van mijn Vader, neem het koninkrijk in bezit 

dat vanaf het begin van de schepping voor jullie klaar ligt. [35] Want Ik had 

honger en jullie hebben Me te eten gegeven, Ik had dorst en jullie hebben Me 

te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en jullie hebben Me opgeno-

men. [36] Ik was naakt en jullie hebben Me gekleed, Ik was ziek en jullie heb-

ben naar Me omgezien, Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar Me 

toe.” [37] Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: “Heer, wanneer 

hebben we U hongerig gezien en U te eten gegeven, of dorstig en U te drin-

ken gegeven? [38] Wanneer hebben we U als vreemdeling gezien en U opge-

nomen, of naakt en hebben we U gekleed? [39] Wanneer hebben we U ziek 

of in de gevangenis gezien en zijn we naar U toe gekomen?” [40] De koning 

zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie, alles wat je voor één van deze minste 

broeders van Mij hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan.” [41] Dan zal Hij zich 

ook richten tot hen die aan zijn linkerhand staan en tegen hen zal Hij zeggen: 

“Ga weg van Mij, vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat aangelegd is voor 

de duivel en zijn engelen. [42]Want Ik had honger en jullie hebben Me niet te 

eten gegeven, Ik had dorst en jullie hebben Me niet te drinken gege-

ven, [43] Ik was vreemdeling en jullie hebben Me niet opgenomen, Ik was 

naakt en jullie hebben Me niet gekleed, Ik was ziek en zat in de gevangenis 

en jullie hebben niet naar Me omgezien.” [44] Dan zullen ook zij antwoorden: 

“Heer, wanneer hebben we U hongerig gezien of dorstig of als vreemdeling 

of naakt of ziek of in de gevangenis en hebben we U niet gehol-

pen?” [45] Dan zal Hij hun antwoorden: “Ik verzeker jullie, alles wat je niet 

voor één van deze minsten hebt gedaan, heb je ook niet voor Mij ge-

daan.” [46] Zij zullen naar de eeuwige straf gaan, maar de rechtvaardigen 

naar het eeuwig leven.’ 
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Handen uit de mouwen. De werken van barmhartigheid. 
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Jaar B - Bouwen aan Zijn Rijk 

SUGGESTIE VOOR GESPREKSVRAGEN 
 Wat spreekt me aan in deze Bijbel-

tekst? Wat schrikt me af? Wat verrast 

me? 

 In welk van deze werken van barm-

hartigheid herken ik me het meest? 

Door welke werken word ik uitge-

daagd? Wat stimuleert of verhindert 

me de werken van barmhartigheid in 

daden om te zetten? 

 In vers 40 zegt de Koning (of Jezus, 

over wie het hier echt gaat): “Ik verze-

ker jullie, alles wat je voor één van 

deze minste broeders van Mij hebt 

gedaan, heb je voor Mij ge-

daan.” Hoe komt dit vers op mij over? 

Motiveert dit me om werk te maken 

van barmhartigheid, of haal ik mijn 

motivatie elders? Zo ja, waar? 

ZEVEN GEESTELIJKE WERKEN VAN 

BARMHARTIGHEID 
Naast de zeven lichamelijke werken van 

barmhartigheid werden in de middeleeu-

wen ook zeven geestelijke werken van 

barmhartigheid uitgewerkt: het zijn werken 

gericht op het lenigen van geestelijke 

nood. De zeven geestelijke werken van 

barmhartigheid zijn: 

 De onwetenden onderrichten 

 In moeilijkheden goede raad geven 

 De bedroefden troosten 

 De zondaars vermanen 

 Het onrecht geduldig lijden 

 Beledigingen vergeven 

 Voor de levenden en overledenen bid-

den. 

Paus Franciscus heeft in zijn brief van 1 

september 2016 naar aanleiding van de 

eerste “Wereldgebedsdag voor de zorg 

voor de schepping" (die de Rooms-

Katholieke Kerk voortaan samen met de 

Orthodoxe kerk houdt) een vijftiende werk 

voorgesteld. Dit betreft een op al het leven 

gericht lichamelijk werk: zorg voor de 

schepping. (Bron: Wikipedia). 
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