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22 november 2020

Wie hoort bij de Mensenzoon?

Matteüs 25:31-46
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Doel
De kinderen leren dat Gods Zoon als een herder en als een koning voor zijn mensen zorgt.

Toelichting
De woorden over eeuwige straf aan het eind zijn ernstig en scherp, ook niet gemakkelijk om de kinderen uit te leggen. We 
richten ons op de woorden en beelden die gebruikt worden voor trouw en ontrouw aan God, namelijk de herder met zijn 
kudde. De herder die voor de kudde zorgt (voor ons, mensen) is ook de koning die met wijsheid en met recht zal spreken. 
Schapen hebben leiding nodig. De herder moet voor de schapen zorgen, zeker als er bokken komen die tussen de schapen 
gaan lopen en ze onrustig en schichtig maken.
Schapen zijn kwetsbaar. En dat weet de herder. Zoals die herder is, zal ook God zelf voor zijn kinderen zorgen. We hebben 
Hem als voorbeeld nodig. Zo als Jezus omging met de mensen in zijn tijd, zo mogen wij met elkaar omgaan. Zo dienen wij 
elkaar (zie vooral vs. 35-40).

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: De kudde
Richtlijnen: Hebben de kinderen wel eens een kudde schapen gezien? Misschien eens ergens op de Veluwe of in Drenthe. 
Er is altijd een herder in de buurt die oplet. Die herder weet wanneer de schapen moeten eten en drinken. Hij weet wan-
neer de kudde verder moeten trekken. Die herder weet wat goed, maar ook wat slecht voor hen is. Sommige schapen laten 
zich gemakkelijk onrustig maken. Dan moet de herder ingrijpen. Soms helpen schapen ook elkaar, maar het is goed dat er 
een herder is. Die ziet alles en kent de gevaren.
Zo’n herder hebben wij ook nodig. Ons leven lang! Christus wil dat voor ons zijn.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: De Herder is Koning
Richtlijnen: Wat denken jullie dat een herder doet? Hebben jullie er ooit één in het echt gezien? Het moet iemand zijn die 
goed oplet. Die weet wat goed is voor de schapen. Die weet wanneer er verder getrokken moet worden; wanneer het tijd is 
voor drinken en rust. Een herder moet iemand zijn die kan verzorgen en leiden. 
De herder waar Jezus vandaag over spreekt in die ernstige woorden is nog meer. Die herder lijkt ook op een Koning. Een 
koning in de tijd van de Bijbel moest ook recht spreken. Hij moest opkomen voor slachtoffers van geweld en onrecht.
Soms waren er stevige woorden of zelfs straffen nodig. Maar dat is nodig om het goede te laten winnen. De herder waar 
Jezus zich mee vergelijkt, is ook Koning. Hij spreekt recht namens God. Hij komt op voor het goede op aarde.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: De Koning spreekt recht
Richtlijnen: Wat de koning in onze tijd doet, lijkt niet meer op wat een koning vroeger deed. Onze Koning probeert mensen 
te verbinden, is geïnteresseerd, geeft hoop en troost aan zijn volk. Een koning in de bijbelse tijd voerde oorlog om de vrede 
en het recht te laten winnen in zijn land. Hij moest echt besturen en handhaafde de vrede voor zijn burgers. 
De herder waarmee Jezus zich vergelijkt in Matteüs 25 lijkt op een bijbelse koning. Als Jezus terugkomt op aarde spreekt 
Hij recht: het kwade wordt bestraft, het goede beloond. De gebeurtenissen klinken misschien wat grimmig. Maar moet 
er geen recht gesproken worden in deze wereld, zodat het verkeerde geen kans meer krijgt? Misschien troost het je, dat 
je weet dat die koning die ooit recht zal spreken over deze wereld Jezus is, de Herder van ons, mensen. Hij is koning en 
herder tegelijk! 
Trouwens: Hij vraagt ons nu al schapen te zijn. Wat betekent dat voor ons? Hoe moeten wij ons gedragen?

Extra Bijbelgedeelte: 1 Koningen 3
(Een voorbeeld hoe koning Salomo rechtsprak in Israël)

Auteur: DW

Thema: De Koning en zijn kudde
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De kudde

Een kudde, weet je wat dat is? Een kudde is een heleboel 
schapen bij elkaar. 
Er bestaan allemaal verschillende schapen, zwarte, witte, 
grote en kleine, lammetjes en oude schapen, schapen 
die goed kunnen klimmen en schapen die goed kun-
nen luisteren. Sommige schapen helpen elkaar door te 
waarschuwen als het gevaarlijk wordt. Sommige schapen 
lopen weg. En toch horen ze allemaal bij de kudde. 

Zo’n kudde heeft ook een herder. Weet je wat een herder 
is? Een herder zorgt voor de schapen. 
Hij weet wat ze nodig hebben. Wanneer de schapen 
moeten eten en drinken. Hij weet waar het gras goed ge-
groeid is, zodat de schapen het kunnen eten. De herder 
beschermt de schapen, wanneer het gevaarlijk wordt. De 
herder roept de schapen wanneer ze naar een andere 
plek moeten. 

In de Bijbel staat dat God op een herder lijkt en dat wij op 
schapen lijken. Hij wil en kan voor ons het beste zorgen. 
We kunnen én moeten ook voor elkaar zorgen, dat vraagt 
God van ons: ‘Geef elkaar eten wanneer iemand honger 
heeft, geef een ander kind je kleren wanneer die dat niet 
heeft en zorg voor iemand als hij ziek is’. 

Wij kunnen dat en je wilt het misschien ook graag doen 
voor een ander kind. Maar God kan dat zo goed als 
niemand anders. Hij weet écht wat we nodig hebben, 
voor ons hele leven. Denk maar aan de herder. Hij weet 
het beste hoe hij voor de schapen zorgen kan, juist als 
ze niet zo goed kunnen meelopen, pijn hebben of niet zo 
goed kunnen luisteren. En dat is precies wat de schapen 
nodig hebben. Alleen dan kunnen ze bij lekker gras 
komen!

• Jezus lijkt op de goede herder, maar wie lijken dan op 
de schapen?

• Ken jij iemand die pijn heeft? Wat doe jij?
• Een kudde is: schapen die bij elkaar horen; ‘Bij wie 

hoor jij?’

Auteur: KvdG
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De Herder is Koning 

Inleiding
Vandaag gebruikt Jezus het beeld van een herder 
met zijn kudde om ons iets uit te leggen over trouw en 
ontrouw aan God. Een beeld dat Hij wel vaker gebruikt 
als Hij de discipelen iets wil leren. Heb jij wel eens zo’n 
schaapskudde gezien? Op de Veluwe of Drenthe zijn ze 
nog regelmatig te zien, de schapen met hun herder. De 
herder heeft een bijzondere betekenis voor zijn schapen. 
Luister maar….

Bijbelverhaal
Jezus vertelt vandaag iets over het moment dat Hij weer 
terug zal komen op aarde. Jezus is dan niet alleen. Hij 
komt samen met de engelen. Op dat moment zit Jezus 
als een Koning op de troon. Hij verdeelt alle mensen 
van de wereld in twee groepen. Eén groep mag aan zijn 
linkerhand staan en één groep aan zijn rechterhand. Net 
zoals een herder zijn kudde in twee groepen verdeelt: 
de bokken en de schapen. Aan het eind van het verhaal 
horen we hoe het afloopt met de twee groepen.

Laten we eerst eens wat beter naar dat beeld van een 
herder kijken. Een schaap heeft leiding nodig. Het kan 
zich niet in zijn eentje redden. De herder let op en weet 
wanneer de schapen moeten eten en drinken. De herder 
houdt in de gaten wanneer het voedsel en water op dreigt 
te raken. Op dat moment trekt hij verder met zijn kudde. 
Schapen laten zich snel onrustig en bang maken. Ze zijn 
kwetsbaar. Zeker als er bokken tussen de schapen door 
gaan lopen. De herder zorgt dan voor rust en kalmte on-
der de schapen.  De herder weet precies wat goed en wat 
slecht is voor zijn dieren. Soms helpen de schapen elkaar 
wel. Maar het is goed dat er een herder is. De herder ziet 
alles en kent alle gevaren. De herder is iemand die kan 
verzorgen en leiden.   

Wij mensen zijn eigenlijk net als een schaap. Ook wij 
kunnen ons niet alleen redden. Wat zou het mooi en goed 
zijn als wij mensen ook zo’n herder hebben. Elke dag op-
nieuw ons hele leven lang. Het fijne is dat Jezus zo’n Her-
der met een hoofdletter voor ons wil zijn. Precies zoals 
een herder voor zijn schapen zorgt, zorgt God door Jezus 
voor jou. God is ons voorbeeld. Hij is in Jezus mens ge-
worden. God heeft ons voorgeleefd hoe wij mogen leven. 
Zoals Jezus met de mensen in zijn tijd omging mogen wij 
met elkaar omgaan. Zo dienen wij elkaar! Door telkens 
het goede voor de ander te zoeken. Een medemens te 
zijn voor een mens in nood. Niet alleen wanneer het jou 
past. Niet alleen als je er zelf beter van wordt. Maar altijd 
en overal. Je mag en moet delen van de grote liefde die 
God jou geeft.

Het verhaal van Jezus eindigt dan ook met serieuze en 
scherpe woorden. Een beetje moeilijk om te begrijpen. 

Maar als je aan het beeld van de herder met zijn kudde 
denkt wordt het al iets eenvoudiger. De herder waar Je-
zus het in deze serieuze woorden over heeft is nog meer 
dan een herder. Deze herder lijkt ook op een koning. 
Een koning moest in de tijd van de Bijbel ook rechtspre-
ken. Een koning moest opkomen voor slachtoffers van 
geweld en onrecht. De herder die voor de kudde –voor 
ons mensen- zorgt, is dezelfde persoon als de koning die 
met wijsheid en recht zal spreken. Soms waren er harde 
woorden of stevige straffen nodig. Allemaal om het goede 
te laten winnen. De herder waar Jezus zich mee vergelijkt 
is ook Koning. Maar dan wel een Koning met een hoofd-
letter. Want Jezus spreekt recht namens God. 

Het kwaad wordt bestraft en het goede wordt beloond. 
Denk maar weer terug aan die twee groepen uit het 
begin van het verhaal. Eén groep mag deel zijn van Gods 
nieuwe aarde. Want ze hebben goede dingen gedaan 
voor hun medegelovigen. Elke keer dat je iets goeds 
deed voor een ander, deed je dat voor Mij, zegt Jezus. 
Want Jezus komt op voor het goede op aarde. Hij zorgt 
voor ons! De andere groep heeft geen goede dingen 
gedaan voor de mensen om hen heen. Al die keren dat 
ze wegkeken en niets deden, deden ze ook niets voor 
Jezus. Deze groep krijgt een eeuwige straf. Namelijk dat 
ze nooit meer bij God en Jezus zullen zijn. Nu zijn de 
woorden van Jezus nog een waarschuwing. Hij hoopt dat 
de mensen die zijn woorden horen zullen veranderen. Zo-
dat ze als het zover is ook deelhebben aan Gods nieuwe 
aarde. Jezus is immers Herder en Koning tegelijk! Hij is 
streng en spreekt ons aan op wat we doen of laten. Maar 
Hij zorgt ook voor ons. Hij weet wat we nodig hebben 
om goed te kunnen leven. Hij weet wat we nodig hebben 
om het goede te doen voor de ander. Je staat er dus niet 
alleen voor. Het enige wat je maar hoeft te doen is Jezus 
vragen of Hij ook jouw Herder wil zijn en Hem de leiding 
geven.  

Om te onthouden
Jezus is Gods Zoon. Hij zorgt als Herder en als Koning 
voor de mensen die bij Hem horen. Ook voor jou en mij!

Vragen
• Heb jij Jezus al gevraagd om jouw Herder te worden? 

Waarom wel of waarom niet?
• Kunnen andere mensen aan jou zien dat Jezus jouw 

Herder is? Hoe dan?
• Hoe kan jij aan andere mensen zien dat Jezus hun 

Herder is?
• Kun jij redenen verzinnen waarom mensen Jezus niet 

als hun Herder willen?
• Wat vond jij van dit verhaal? Teken eens een emoticon 

(die kleine poppetjes en plaatjes van je telefoon) die 
laat zien hoe jij het verhaal van vandaag beleefd.

Auteur:  HR
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De Koning spreekt recht

Als je aan een koning denkt, waar denk je dan aan? Mis-
schien eerst aan onze eigen koning, Willem-Alexander. 
Wat doet hij zoal? (Ruimte voor gesprek). Onze koning 
probeert groepen aan elkaar te verbinden, hij toont inte-
resse, zeker als er een ramp plaatsvindt. 
En waar denk je nog meer aan als je aan een koning(in) 
denkt? In de Bijbel was het koningschap anders, een Bij-
belse koning moest echt besturen, de vrede bewaren etc. 
Dan nog een andere vraag, waar denk je aan, als het om 
oordelen gaat? Als het gaat om je rapport, het oordeel 
van een meester of juf, of als je iets hebt gedaan wat niet 
mag?

In dit Bijbelgedeelte uit het Evangelie van Matteus, vertelt 
de Here Jezus over de toekomst. Jezus vertelt veel over 
het verleden, het heden, maar ook over de toekomst. De 
toekomst die aanbreekt als Jezus weer naar de aarde 
komt, om voor eens en altijd de heerschappij te nemen, 
zodat er geen pijn, geen honger, oorlog en andere narig-
heden zullen zijn. Want dat is het grote doel van God! 

Van het begin af aan heeft Jezus als ‘herder’ gefun-
geerd, een herder voor de schapen. Met de schapen 
wordt iedereen bedoeld die Jezus wil volgen. De herder 
met schapen is een bekende verschijning in Israël. Niet 
voor niets wordt deze vergelijking zo vaak gebruikt. Een 
schaapsherder denkt niet aan zijn eigen behoeften, maar 
aan die van de schapen. 
Jezus is feitelijk allebei, een koning die bestuurt, maar 
ook een herder die altijd aan het belang van de schapen 
denkt. Het zal daarom een feest zijn als het echt zover 
is, dat Hij terugkeert op aarde. In de Bijbel staat ‘Hij komt 
met heerlijkheid’, met engelen, met alle pracht en praal 
die Jezus toekomt. 

Als dat allemaal gebeurd is, gaat de Here Jezus oorde-
len: de schapen en de bokken van elkaar scheiden; wie 
is wie, wat is wat? Wat heel opvallend is, is dat het over 
volken gaat. Wij denken in onze tijd heel veel aan ons 
persoonlijke leven, aan ons eigen hart. Maar bij Jezus 
gaat het om volken, om met elkaar, als een kudde scha-
pen. Het gaat om het geheel.

Oordelen is moeilijk voor ons, we krijgen hier misschien 
een raar en eng gevoel bij. Het scheiden van de schapen 
en de bokken, het scheiden van goed en kwaad, hoe gaat 
dat? Jezus legt het weer uit, met duidelijke voorbeelden, 
heel duidelijke zelfs. Mensen en kinderen die honger heb-
ben eten even, mensen die dorst hebben drinken geven, 
zij die geen kleren hebben, feitelijk in hun ondergoed of 
zelfs minder rond moeten lopen, kleding geven. 
Maar het gaat nog verder, mensen in de gevangenis be-
zoeken, vreemdelingen een thuis bieden, dat is wat Jezus 
vraagt om te doen. Wat deze vertelling extra bijzonder 
maakt, is dat Jezus zich zo gelijk maakt met mensen, 
ofwel vereenzelvigt met mensen. Hij heeft het namelijk 
over zichzelf, als hij zegt ‘Ik was naakt en jullie hebben 
Me gekleed. En Ik zat in de gevangenis en jullie zijn Me 
op komen zoeken’. 
Dan zijn de leerlingen verbaasd, want ze hebben Jezus 
nooit in de gevangenis gezien, nooit hongerig of dorstig, 
nooit met een gebrek aan kleren. Maar Jezus legt het uit: 
alles wat je voor anderen doet, doe je eigenlijk voor Jezus 
zelf. Daarvoor word je uiteindelijk beloond en krijg je een 
goed oordeel. Jezus is een met de mensen, dus doordat 
je andere mensen dient, dien je de Here Jezus zelf. 

Vaak worden mensen bang als het om oordelen gaat. 
Daarom hebben veel mensen een hekel aan geloven in 
onze tijd, omdat ze er liever niet aan denken. Oordeel 
doet je misschien denken aan rechters die straf geven, 
of een politieauto met zwaailichten. Maar het gaat hier 
niet om een oordeel in de negatieve zin, maar juist in de 
positieve zin. 
Oordelen gaat hier om de waardering van wat je hebt ge-
daan. Jezus is de betrouwbare herder en koning, die van 
iedereen evenveel houdt, die voor iedereen het beste wil, 
die niet wil dat er mensen op straat leven, honger lijden of 
gebrek aan kleding hebben. Er is zoveel onrechtvaardig-
heid in de wereld, zoveel dingen zijn oneerlijk verdeeld, 
zoals geld en bezittingen, kleding en voedsel, bij de een 
is er teveel, bij de ander te weinig. Het is vast een troost 
dat er uiteindelijk rechtvaardigheid zal zijn.
 
Tenslotte het belangrijkste: wat maakt dat je een schaap 
bent van de herder, een deel van de kudde? 
Door te doen zoals Jezus zegt, andere mensen helpen 
waar het nodig is. Dat kan dichtbij zijn, maar ook ver weg. 
Zo ben je een schaap van de allerbeste herder en een 
onderdaan van de meest betrouwbare en rechtvaardige 
koning, Jezus! 

Auteur: EvD
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