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1. De hongerigen voeden (1/7)  (Mattheus 25: 31-46) 
 
Timothy Schmalz, een Canadese beeldend kunstenaar maakte 10 jaar geleden 
het beeld ‘Homeless Jesus’ (‘Daklpze Jezus’). Intussen staan er meer dan 100 
versies van dit beeld over heel de wereld. Het beeldt een slapende dakloze uit  
op een bank. Zijn gezicht is niet te zien. Maar zijn voeten wel: het zijn 
doorboorde voeten. Wat roept dit beeld bij ons op? 
Het is een indringende verbeelding van de radicale woorden van Jezus uit 
Mattheus 25. Het is het laatste wat Jezus in Mattheus zegt over de laatste 
dingen voor zijn lijden en sterven. Het wel of niet omzien naar de 
onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters’ wordt tot belangrijkste principe 
bij de komst van de Mensenzoon naar voren gebracht. Jezus verbindt het aan 
zichzelf. Nog ernstiger: Hij verbindt het met een oordeel met consequenties 
voor de eeuwigheid. Het zijn zware woorden. Woorden waar protestanten 
moeite mee hebben: komt het dan niet aan op geloof in plaats van goede 
werken? Maar Mattheus neemt dit verhaal van Jezus als enige op om te 
onderstrepen dat geloven zonder dat het concreet wordt, niet werkt.  
Beide groepen stellen in het verhaal dezelfde vraag: Maar wanneer hebben 
we U dan gezien? Als dit gedeelte iets duidelijk wil maken over waar het op 
aankomt in ons leven, in ons geloven, in ons doen en laten, dan is het niet of 
wij wat aan liefdadigheid gedaan hebben, maar of wij Jezus gezien hebben in 
de ellendigen en of wij wat voor Jezus gedaan hebben. Dat maakt het verschil 
tussen het Koninkrijk van God delen of missen. 
Vandaag kijken we naar ‘de hongerigen voeden’. De meesten van ons kunnen 
zich niets bij echte honger voorstellen. Maar we zien wel veel hongerigen in 
het nieuws. Misschien wel zoveel dat we ons er machteloos bij voelen. Of 
dichterbij. Mensen die we kunnen helpen via een Voedselbank of een 
maaltijd. Misschien kijken we wel allereerst naar de overheid en organisaties 
om dit probleem op te lossen. Maar onze persoonlijke barmhartigheid zal 
altijd nodig blijven. Houden we onze ogen open om in de mensen die we 
ontmoeten Jezus zelf te zoeken? 

Om nog eens over door te praten: 
Zou jij een versie van het beeld van de ‘Dakloze Jezus’ (zie plaatje) voor de 
Johanneskerk neer willen zetten? Waarom wel of niet? 

 
Bijbelstudie –  
Lees bij Mattheus 25 de volgende gedeeltes: Jesaja 58: 6-10 
en Mattheus 14: 13-21. Hoe zou je de gedeeltes met elkaar 
kunnen verbinden? 

 
Gebed –  
Heer, open mijn ogen, opdat ik vandaag U herken in de 
mensen, die ik zie, ver weg of dichtbij, op straat of op het 
nieuws.  

 
In beweging –  
Wat kun je doen met een antwoord op het bovenstaand 
gebed? Wat kun je zelf of met anderen doen in 
barmhartigheid of in het zoeken naar gerechtigheid via 
organisaties of overheid? 

 
Verhalen delen –  
Origenes, een theoloog uit de tweede eeuw, legde de werken 
van barmhartigheid naast lichamelijk ook geestelijk uit. 
Hongerigen voeden betekent dan ook: het voeden van de ziel 
van mensen. 
Wat vind je van deze toepassing? 

 
Liturgie –  
Heer, wij gedenken U; laat ons dan nooit vergeten  
de mensheid zonder God, de mensheid zonder brood.  
Het bloed van Abel roept nog steeds tot ons geweten.  
Wie ’t zingend overstemt is Kaïns deelgenoot. 

 
 
 
 

Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – ds@johanneskerk.net 
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