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Voorbereiden
Jij maakt het verschil

Matteüs 25:31-45 15 november 2020
 

Context
In het evangelie van Matteüs staan vijf 
grote redevoeringen van Jezus. Hierin 
zijn uitspraken en verhalen van Jezus 
bij elkaar gezet. De tekst van vandaag is 
onderdeel van de laatste rede, die begint 
in Matteüs 24:3. Jezus zit op de Olijfberg 
met zijn leerlingen om zich heen en 
vertelt als een echte rabbi. In deze rede 
gaat het over de ‘laatste dingen’, die 
zullen gebeuren als de Mensenzoon 
terugkomt. Meteen na deze rede begint in 
Matteüs het lijdensverhaal van Jezus.

Drie verhalen
In Matteüs 25 worden drie beelden 
gebruikt om te vertellen over het 
koninkrijk van God en de komst van de 
Mensenzoon. Eerst gebruikt Jezus het 
beeld van de meisjes met hun olielampen, 
daarna het verhaal over de talenten en 
dan het beeld van de Mensenzoon die de 
bokken en de schapen zal scheiden.

De Mensenzoon
Jezus wordt vaak de Zoon van God 
genoemd. Maar in de evangeliën gaat 
het ook vaak over de Mensenzoon. Die 
benaming is bijzonder en is niet helemaal 
precies uit te leggen. In het boek 
Daniël (hoofdstuk 7) wordt een visioen 
beschreven waarin iemand voorkomt die 

‘eruitziet als een mens’ – een mensenzoon. 
Maar toch is hij geen gewoon mens. 

Daniël lijkt het te hebben over het 
ideaalbeeld van een mens: een soort 
Adam, maar dan zonder de zondeval.
Dat beeld van die mensenzoon was in het 
jodendom van tweeduizend jaar geleden 
waarschijnlijk bij veel mensen bekend. 
Iets van dat beeld klinkt dan mee als 
Jezus het heeft over ‘de Mensenzoon’. 
Jezus verwijst met dat woord naar 
zichzelf. Hij is die Mensenzoon uit het 
oude visioen, maar dan in levenden lijve. 

Wederkomst
Op een dag zal de Mensenzoon komen, 
zegt Jezus in de tekst van vandaag. Als 
hijzelf de Mensenzoon is, zegt hij 
dus eigenlijk: ‘Ik kom terug.’ Maar zo 
simpel kan dat blijkbaar niet gezegd 
worden. De komst, de wederkomst van 
de Mensenzoon is een groot mysterie dat 
niemand zich helemaal kan voorstellen. 
Misschien spreekt Jezus spreekt daarom 
wel over de Mensenzoon alsof het 
iemand anders is. 

Verschil
De Mensenzoon zal het verschil 
benoemen tussen mensen die goed 
geweest zijn voor anderen en mensen die 
dat niet geweest zijn. Dat kan klinken als 
een akelig, onheilspellend vooruitzicht. 
Maar het is niet alleen een tekst over wat 
er ooit gebeuren gaat. Het is ook een 
duidelijk appèl. Jezus vertelt dat mensen 
voor elkaar moeten zorgen. Dat is geen 
vrijblijvend advies, maar een dringend 
beroep op mensen: als je dat doet, blijf 
je verbonden met de Mensenzoon, die 

‘ideale mens’. Dan lijk je op Adam zoals 
hij bedoeld was.

Werken van barmhartigheid
In de tekst worden zes goede daden 
genoemd: eten geven aan wie honger 
heeft, drinken geven aan wie dorst heeft, 

vreemdelingen opnemen, kleding geven 
aan wie naakt is, zieken bezoeken en 
naar gevangenen toegaan. De kerk heeft 
deze daden aangewezen als ‘werken van 
barmhartigheid’. In de Middeleeuwen 
werd daar nog een zevende werk 
aan toegevoegd: het begraven van 
de doden. En in 2015 stelde paus 
Franciscus voor om er nog een achtste 
werk van barmhartigheid aan toe te 
voegen: de zorg voor de schepping, ons 

‘gemeenschappelijke huis’.

Doe wat goed is
De tekst van Matteüs is rijk aan betekenis 
en diepgang. Met de kinderen richten 
we ons op het element van goed doen 
voor een ander, waarmee we ook veel van 
de betekenis van de tekst laten liggen. 
We kiezen daar bewust voor, mede uit 
pedagogische overwegingen: Het lijkt 
ons niet verstandig om jonge kinderen 
op te zadelen met beelden van oordeel en 

‘eeuwige bestraffing’ (vers 46). 
We hopen dat deze tekst vrolijke 
inspiratie kan bieden om te bedenken 
hoe wij vandaag het verschil kunnen 
maken!

WELK VERHAAL LEZEN WE? 
Jezus vertelt over de dag dat de 
Mensenzoon komt. Hij zal de mensen 
scheiden zoals een herder de schapen 
en de bokken scheidt. Tegen een deel 
zal hij zeggen: ‘Wat fijn dat je me 
geholpen hebt.’ En tegen anderen: 
‘Waar was je, toen ik je nodig had?’ 
Wat je voor kleine mensen doet, doe  
je voor hem.
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Vieren
Jij maakt het verschil

Matteüs 25:31-45 15 november 2020
 

Kindermoment in de dienst
Vertel het volgende verhaal:

Amy en Tess zijn een tweeling. Ze lijken 
precies op elkaar. Er is bijna geen verschil 
te zien. 
Amy en Tess zijn thuis. De telefoon gaat. 
Amy neemt op. Het is buurman Bob 
aan de lijn. ‘Is je vader of moeder thuis?’ 
vraagt de buurman. ‘Nee’, zegt Amy. ‘Dat 
is jammer’, zegt buurman Bob. ‘Ik heb 
namelijk mezelf buitengesloten. En de 
sleutel ligt nog binnen. Ik hoopte dat jouw 
vader of moeder mij kon helpen.’ Dat 
vindt Amy ook jammer. Ze hangt op. ‘Dag’, 
zegt ze. ‘Wie was dat?’ vraagt Tess. ‘De 
buurman’, zegt Amy. ‘Hij heeft zijn sleutel 
in huis laten liggen. Nou komt hij er niet 
in.’ ‘Wat zielig’, zegt Tess. ‘Weet je wat?’ 
Ik breng hem even wat te drinken. En ik 
bel papa. Hij zou zo thuis zijn. Misschien 
kan papa dan gelijk even door naar de 
buurman om hem te helpen.’ Dat vindt 
Amy een goed idee. Ze bellen papa en 
maken wat drinken voor de buurman.

Vraag nu of de kinderen een verschil 
tussen de meiden kunnen noemen.
Hoe zou de buurman het vinden wat de 
meiden doen? Vertel de kinderen dat Jezus 
hier ook een verhaal over vertelt. 

Gebed
God, we danken U voor deze dag.
We danken U dat we hier samen zijn,
dat we elkaar hebben
en dat we er mogen zijn voor elkaar.
Geef dat we goed op de ander letten
en een ander helpen.
Want dat doen we ook voor U.
Zodat uw koninkrijk 
een stukje dichterbij mag komen.
Amen

Werkblad en tips

o
Het tijdschrift Kleur in de Kerk 
biedt werkbladen bij de verhalen 
in Kind op Zondag. Drinken geven 

aan wie dorst heeft is een van de werken 
van barmhartigheid. De jonge kinderen 
vouwen met het werkblad een beker. Met 
het andere werkblad maken de kinderen 
een afscheurblok. Op elk kaartje voor het 
blok staat een symbool voor een kleine 
daad om het verschil te maken.

Negende zondag van de herfst 
Jaar A

Lezing uit het Oude Testament Ezechiël 34:11-17

Antwoordpsalm 90

Epistellezing 1 Tessalonicenzen 4:9-12

Lezing uit het Evangelie Matteüs 25:31-46
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Vertelling 4–7 jaar

Twee ministers
Heel ver hier vandaan, nog verder dan je kijken kunt, ligt het land-achter-de-horizon.
De koning van dat land zoekt een minister.
Die minister kan de koning helpen om het land te besturen.
Het moet iemand zijn die goed voor andere mensen zorgt. Die aardig is en eerlijk. 
Iemand die het land mooier kan maken. 
Twee mensen willen wel minister worden. 
De eerste moet om tien uur bij de koning zijn. Hij trekt op tijd zijn jas aan, zwaait de 
deur open en gaat op pad.
Maar voordat hij bij de koning is, komt hij een zwerver tegen. ‘Kunt u mij misschien 
helpen?’ vraagt de zwerver. ‘Ik heb het zo koud, en ik heb geen eten…’ 
De man schudt zijn hoofd. ‘Nee hoor’, zegt hij. ‘Ik moet op tijd bij de koning zijn!’ Hij 
loopt gauw verder. 
De tweede man moet om elf uur bij de koning zijn. Hij trekt op tijd zijn jas aan, zwaait 
de deur open en gaat op pad.
Maar ook hij komt onderweg de zwerver tegen. ‘Kunt u mij helpen?’ vraagt de zwerver. 
De man denkt aan zijn afspraak bij de koning om elf uur. Maar hij denkt ook aan de 
zwerver. Die kan hij toch niet zomaar laten staan? 

‘Kom’, zegt hij. Hij regelt warme kleren en een goede maaltijd. Dan maar wat later naar 
de koning! 
De volgende dag maakt de koning bekend wie zijn nieuwe minister wordt. ‘Ik vond 
het moeilijk om te kiezen’, vertelt hij. ‘Hoe kon ik nou weten welke minister goed voor 
andere mensen zorgt? Daarom heb ik een plan bedacht. Ik heb me verkleed als zwerver 
en ik heb om hulp gevraagd. Nu weet ik precies welke kandidaat de beste is!’ 

Het verhaal van deze koning is verzonnen. Maar in de Bijbel staat een verhaal 
dat hierop lijkt. Jezus zegt tegen de mensen: als je gezorgd hebt voor iemand die 
hulp nodig had, heb je eigenlijk voor mij gezorgd. Zo heb je meegeholpen aan het 
koninkrijk van mijn Vader!

Werkvormen
4-7 jaar

l  Gesprek: Wie denk je dat de koning 

kiest als nieuwe minister? Waarom?  

Jezus zegt: ‘Als je iemand anders 

helpt, help je mij ook. Dan hoor je bij het 

koninkrijk van God! 

Zorg jij weleens voor iemand anders? Help 

je weleens iemand die iets niet zo goed kan? 

Troost je weleens iemand die verdrietig is? 

Vast wel. Zo help je mee aan het koninkrijk 

van God!

s
Creatief: Maak een afscheurblok 

met kaartjes waarop de woorden (of 

tekeningen van een) kus, knuffel, 

glimlach opstaan. Deze mogen de kinderen 

weggeven. Als iemand in huis een knuffel wil, 

dan scheurt hij/zij dat kaartje af en levert het 

in. Hij/zij krijgt dan een knuffel!

z
Schrijven: Neem allerlei 

ansichtkaarten mee en laat elk 

kind er een kiezen. Ze schrijven 

een kaart voor iemand van wie ze denken dat 

hij/zij daar heel blij van wordt. 

Vertellen
Jij maakt het verschil

Matteüs 25:31-45 15 november 2020
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Vertelling 8–12 jaar

Een vrije vertelling bij Matteüs 25:31-45.

Dit is een verkorte versie. Het hele verhaal is te vinden in: Het kistje met zand (uitgeverij 
Kwintessens).

Bij God op bezoek
Er was eens een man die bij God op bezoek wilde. 
Aanstaande maandag al. Wat had hij er zin in!
Maar helaas, die maandag liep het net even anders.
Toen de man ’s morgens naar buiten ging, stond er een vrouw op de stoep. 
‘Ik heb zo’n honger…’, zei de vrouw zacht.
De man aarzelde geen moment, maar ging meteen naar de winkel.
De hele dag stond hij in de keuken, en ’s avonds zette hij haar een heerlijke maaltijd 
voor.
De volgende dag ging de telefoon.
De buurman vertelde dat zijn kraan stuk was en dat hij niks meer te drinken in huis 
had.
Dat kan toch niet, dacht de man. Daar moest hij iets aan doen.
Hij hielp de buurman om zijn waterleiding te repareren.
Toen dat eindelijk gelukt was, keek hij verschrikt op zijn horloge: negen uur ’s avonds! 
Woensdag dan maar. Maar wat was dat?
Op die dag stond er ineens een blote man voor zijn deur!
Hoofdschuddend nam hij de naaktloper mee naar een kledingzaak.
Maar hoe moet het nu met zijn afspraak?
Morgen dan maar, op donderdag. Dan gaat het zeker lukken!
En inderdaad: al in de vroege ochtend ging de man die donderdag op weg.
‘Meneer?’ klonk een treurige stem halverwege. ‘Ik ben verdwaald…’
De man zuchtte diep. Wat moest hij nu? Hij kon die verdwaalde mevrouw toch niet 
zomaar alleen laten?
Als hij haar nou snel ergens naartoe kon brengen, dan ging hij daarna snel door naar 
God!
Maar het liep anders. De vrouw had zijn aandacht nodig, een luisterend oor.
En weer ging een dag voorbij.
En vrijdag?
Welja, denk je dat je alles gehad hebt… is zijn moeder ziek!
De hele dag was hij in de weer met sapjes en theetjes. 
‘Ik ben u niet vergeten hoor, God!’ riep hij aan het eind van de middag uit het 
zolderraam. ‘Zodra ik tijd heb, kom ik!’ 
Voor dag en dauw werd hij die zaterdag wakker. Maar niet door de wekker… Wat was 
dat voor geschreeuw, buiten op straat?
In zijn pyjama rende de man naar buiten. Daar zag hij een krantenjongen, die met zijn 
jas vast zat aan de spaken.
De man vloog naar de schuur en kwam terug met een beitel, een hamer en een zaag.
Het was een hele klus…
Die zondag, geloof het of niet: er gebeurde niks onverwachts.
Hij liep in een keer door naar God.
Een beetje zenuwachtig klopte hij aan.
De deur ging open. 
God keek hem diep in zijn ogen. ‘Zo zo’, zei hij met gefronste wenkbrauwen. ‘Ben je 
daar nou alweer?’
‘Alweer?’ vroeg de man nerveus. ‘Hoe bedoelt u?’
‘Precies wat ik zeg!’ zei God. ‘Je bent er alweer. Dat is al de zevende keer deze week!
Eerst had ik honger en toen gaf jij me te eten. 
Ik had dorst, maar jij gaf mij te drinken.
Je zorgde voor kleren toen ik niks meer had. 
Je deed voor me open toen ik onderweg was.
Ik was ziek, ik zat vast...
Bij jou kan ik altijd aankloppen, dat heb ik wel geleerd deze week.
Kom binnen!’
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8-10 jaar

l
Gesprek: Lees Matteüs 25:31-45 en 

denk nog eens na over het verhaal 

van de man die bij God op bezoek 

ging. Wat hebben deze twee verhalen met 

elkaar te maken?

p
Spel: Bedenk samen spelletjes waarbij je 

elkaar helpt. Bijvoorbeeld tikkertje met 

verlos. Of verstoppertje met ‘buut vrij 

voor de hele pot’.

s
Creatief: Maak een moodboard  

dat past bij het verhaal. Gebruik 

daarvoor tijdschriften en teken/ 

kleur er zelf bij.

 11-12 jaar

l
Gesprek: Hoe kun jij het verschil 

maken? Bespreek de mogelijke ant-

woorden. Bedenk samen een ‘actie’ 

om deze week te doen. Een klein gebaar dat 

ertoe doet.

Computer: Ga op zoek naar een lied 

dat past bij dit thema. Beluister 

elkaars lied.
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Lied: Weet je nog? 

Als een koning en een herder
komt de Mensenzoon van God.
En hij kent ons levenslot:
Hij bewaart en brengt ons verder.

Hij is groot, hij is bijzonder
engelen staan om hem heen.
Iedereen komt dan bijeen
voor een glimp van God, een wonder.

Weet je nog, zal hij dan vragen,
dat ik dorst en honger leed?
Weet je nog wat jij toen deed?
Toen ik zomaar op kwam dagen?

Toen ik vreemd was, arm en naakt
en jij kleren voor me had,
ik was ziek en ik zat vast
maar jij hebt me blij gemaakt!

Meen je dat nou? zeggen zij dan.
Honger? Dorst? Een vreemde? Jij?
En bedoel je echt wel mij?
Echt, ik weet er niets meer van!

Zeker weten! zal hij roepen.
Weet je nog, die ene dag
toen je kleine mensen zag?
Toen heb ik jou zelf geroepen!

Tekst: Erik Idema
Muziek: Gerard van Amstel
Beluister dit lied op de website.
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Jij maakt het verschil


