
Een wereld van verschil 
 
40 dagentijd  2021 
 
 
Johanneskerk Rotterdam-
Lombardijen 
 

6. Verschil maken door ultiem lief te hebben–  (Mat 25:40) 
 
Veel mensen hebben één ding gemeen: de verontwaardiging over onrecht. 
Wie het nieuws volgt, kan veel onderwerpen herleiden naar boosheid of 
verdriet over onrecht wat mensen aandoen of wat hen overkomt. 
In Mattheus 25:31 komt die vraag ook aan de orde: “Wanneer de 
Mensenzoon komt. ..”. Een indrukwekkende schildering waarin allerlei teksten 
uit het Oude Testament meeklinken. De volkeren worden verdeeld als 
schapen en bokken. Rechts de gezegenden, die mogen regeren in het 
Koninkrijk van God. Links de vervloekten in het eeuwig vuur. Wat heb je 
gedaan voor degenen die honger of dorst hadden, de vreemdeling, de naakte, 
de zieke en de gevangenen? 
Voor protestanten een moeilijke tekst. Gaat het bij het laatste oordeel nu net 
niet over wat we gedaan hebben, maar over ons geloof in Jezus? Zijn een paar 
daden van liefdadigheid dan beslissend voor je eeuwig lot? 
Maar vers  40 maakt het scherper waar Jezus het over heeft:  “alles wat jullie 
gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of 
zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” Jezus gebruikt het woord, 
onaanzienlijke, geringe, minste vaak voor zijn volgelingen. En Hij heeft het 
niet over de geringen onder alle mensen, maar van zijn broeders of zusters. 
Jezus bedoelt hier nadrukkelijk hoe mensen met zijn volgelingen om zijn 
gegaan. In de voorafgaande hoofdstukken is Jezus duidelijk geweest wat Hij 
van zijn volgelingen vraagt. Maar ook wat het ze zal kosten als ze Hem na 
zullen volgen. En in de eerste hoofdstukken van Handelingen zien we wat 
voor gevolgen heeft: ze lijden honger en dorst, moeten vluchten, worden 
gevangen genomen. Hij zal zelf die weg gaan van de onaanzienlijken. Hij is 
niet alleen de drager van de schuld van de daders, maar ook de drager van 
het onrecht, dat de slachtoffers overkomt. Hen zal recht gedaan worden. Dat 
mag hen troosten die Jezus navolgen met alle gevolgen van dien. En wij? Zien 
wij om naar onze lijdende broeders en zusters? 

Gemeentegesprek 
 - Om nog eens over door te praten: 
We hebben in de afgelopen weken nagedacht over de vraag 
hoe we een verschil kunnen maken in deze wereld: door te 
ontvangen; door regels los te laten; door de juiste woorden te 
gebruiken; door te geloven, door te worden als een kind; door 
onbelangrijk te zijn. Heeft deze veertigdagentijd je uitgedaagd 
om op nieuwe manieren een verschil te maken? 
 
Bijbelstudie –Lees  over de laatste dag uit het leven van Jezus 
(Matteüs 26:36-27:56).  
Probeer tijdens het lezen extra te letten op momenten 
waarop Jezus een verschil maakt door te ontvangen; regels 
los te laten; de juiste woorden te gebruiken; te geloven; te 
worden als een kind, of onbelangrijk te zijn. 
Uiteindelijk maken niet wij het verschil, maar maakte Jezus 
eigenhandig het verschil op Goede Vrijdag en Pasen.  

❖ Op welke manieren maakten de discipelen een verschil in 
de laatste dagen van Jezus’ leven?  

❖ Herken je iets van de machteloosheid van de discipelen?  

❖ Hoe gaat Jezus om met het feit dat zijn discipelen 
uiteindelijk niet in staat blijken om hem te volgen in zijn lijden 
en sterven? 
 
In beweging –  
De kruiswegstaties kunnen helpen om je stapsgewijs meer te 
bepalen bij het lijden en sterven van Christus. Zoek 
afbeeldingen op van de 14 kruiswegstaties. Probeer iedere 
statie te verbinden aan een vorm van menselijk lijden in deze 
tijd. Steek voor iedere statie een kaars aan. 
 
Gebed – 
Breng het lijden in de wereld dat je zojuist hebt benoemd bij 
God en bid om ontferming. Dank Christus dat hij door zijn 
lijden en sterven de macht van het kwaad heeft doorbroken. 
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