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Mattheüs 25 is een beladen tekst, die angst heeft opgeroepen, die een inkleuring 

heeft gegeven aan ideeën over oordeel, hel en verdoemenis. In onze traditie is het 

lied Dies Irae een bekend lied daarover. Het weerspiegelt de middeleeuwse 

voorstellingen daarover. Het is geschreven door Franciscanen in de 13e eeuw. Het 

laat ook zien hoe er in die tijd een zekere fixatie bestond op het lijden, m.n. op het 

lijden van Christus 'om onze zonden', er was een neiging om zich daarmee te 

vereenzelvigen, om a.h.w. met Hem mee te lijden. De reformatie heeft dat gezien als 

een afbreuk doen aan het unieke karakter van het lijden van Christus. 

 

In de late middeleeuwen werd de mis opgeluisterd door een overvloed aan liederen, 

het leken wel concertuitvoeringen. Het concilie van Trente in de 16e eeuw maakte 

daar een radicaal einde aan, naast de vaste gezangen bleven er vijf over voor de 

liturgie. Het dies irae bleef behouden voor de mis voor de doden. Vaticanum II, 

vorige eeuw, verwijderde het ook daar uit en verbande het naar het getijdengebed in 

de laatste dagen voor advent. De taal van oordeel en gericht, door componisten vaak 

nog aangezet in de muziek, werd niet langer geschikt geacht voor gebruik in de 

liturgie van de kerk. 

 

Ons liedboek van 1973 had het lied nog opgenomen, gez. 278. ‘Dag des oordeels, 

dag des Heren. Alles zal tot as verteren, zoals de profeten leren’. couplet 1. Het klopt 

dat bij de profeten stevige teksten staan over de dag des Heren. Maar in het laatste 

liedboek is het lied toch verdwenen. 

 

Dat is te begrijpen, het doet echter geen recht aan het geheel van de tekst. In het 

tweede deel klinken andere beelden door en laat de tekst een vertrouwen zien op de 

genade van God die zich ontfermt over de individuele zondaar. Het lied past 

naadloos in de brede en lange christelijke traditie die oordeel en eeuwigheid 

allereerst verstaat binnen de relatie van God en de individuele mens. Zonder iets af 

te doen aan het  belang daarvan, moet daar toch iets tegenover gesteld worden.  

 

Het evangelie van Mattheüs wordt het Evangelie van het koninkrijk genoemd, omdat 

dat een woord is dat hij veel gebruikt. Daar sluit de huidige breed gedeelde opvatting 

bij aan dat Jezus van Nazareth allereerst het komen van het koninkrijk verkondigde, 

deze aarde nieuw, de schepping tot voltooiing gekomen, daarvan heeft hij met zijn 

leven tot in de dood getuige willen zijn en daarin heeft de Eeuwige hem bevestigd in 

zijn opstanding. 

 

De verwachting van het komen van het Rijk staat niet haaks op de oordeelsteksten 

van de profeten, ook zij weten van de mogelijkheid van omkeer en nieuw begin, van 

toekomst van God die als genade op ons afkomt. Dat inspireerde Niek Schuman tot 

het schrijven van een ‘Ander dies irae’ waarin hij in even concrete als poëtische taal 



die nieuwe werkelijkheid in onze verbeelding tevoorschijn roept. Zijn tekst staat wel in 

het huidige liedboek, lied 775. 

 

Ik lees het u voor:  
 
 
 
 
 
 
1. Dag der dagen, als de tijden 
zich tot heil zullen verwijden 
voor wie bovenmatig lijden 
 
2. Dag van eindeloos erbarmen  
en gerechtigheid aan armen 
die aan recht zich zullen warmen. 
 
3. Dag van glorie voor verdrukten  
en verheffing van wie bukten,  
alle aan het stof ontrukten. 
 
4. Dag van vinden van diegenen  
die door grof geweld verdwenen,  
om wie mensen nu nog wenen. 
 
5. Dag van brood en herverdelen,  
voedsel voor ontelbaar velen,  
diepe wonden zullen helen. 
 
6. Dag van zon en dag van vrede,  
alle droefheid is verleden 
in een onaantastbaar heden. 
 
7. Dag van vreugde en verbazen  
om het zien van wat wij lazen:  
Er was licht, het licht van Pasen. 
 
 
Gemeente van de Heer, 
 
Mattheüs 25:31-46 is het slot van de vijfde en laatste redevoering van Jezus. De 
eerste is de Bergrede die begint met de zaligsprekingen. De zaligsprekingen en de 
tekst over het oordeel zijn het ‘raam’ waarbinnen het onderricht van Jezus verstaan 
moet worden. De laatste tekst vult de eerste aan. De Bergrede wordt afgesloten met 
de tekst over het tweeërlei fundament, over het horen en het doen van de woorden, 
zo ook de tekst over het oordeel.  
 
Ook Mattheüs 25 is allereerst belofte en geen dreiging of doem want het is de 
consequentie van al de woorden van Jezus. Het gaat in het evangelie om leven en 



dood, de dood is echter de keerzijde. Het gaat allereerst om het leven, om de 
gezegenden, eerst daarna om de vervloekten. De teksten over de gezegenden en de 
vervloekten zijn vergelijkbaar, ze zijn parallel opgebouwd. Juist dan zijn de 
verschillen veelzeggend.  
 
Het eerste verschil komt van de verteller, van Mattheüs. De tekst over de 
gezegenden speelt zich af binnen het raam van de koning. Na de scheiding is het de 
koning die het woord neemt en het is de koning die hen antwoordt. De koning, dat is 
in Israël  de koning van psalm 72, de koning die in een dubbele bediening staat, in 
die van de Eeuwige en in die van het volk. Hij gaat naar het volk toe voorop in de 
dienst aan de Eeuwige en hij neemt het tegenover Hem op voor het volk als zij het 
weer verknoeid hebben. Er was natuurlijk veel goede wil, maar ook veel verleiding. 
Het volk is altijd en overal een mengeling van mensen bij wie goed en kwaad lastig te 
onderscheiden zijn.  
 
In de tekst over de vervloekten komt het woord 'koning' niet voor, die spreekt wel, 
maar zijn ambt wordt niet genoemd, d.w.z. dat die tekst zich afspeelt buiten het 
koninklijke raam dat Jezus met en door zijn onderricht gegeven heeft.                          
 
Het tweede verschil komt uit de mond van de rechter. In de eerste tekst wordt de 
gezegenden het koninkrijk toegezegd, 'dat al sinds de grondvesting van de wereld 
voor jullie bestemd is'. Dat is het dus waartoe hemel en aarde geschapen zijn, dat 
koninkrijk … daar gaat het om, daar is heel Gods bemoeienis met deze wereld op 
gericht. In het vervolg wordt de vervloekten het eeuwige vuur aangezegd, 'dat bereid 
is voor de duivel en zijn engelen'. 
 
M.a.w. het koninkrijk is bereid van de grondlegging der wereld af, het vuur is bereid 
voor de duivel en zijn engelen, dat zijn de doodsmachten die zich breed maken.  
In onze taal gezegd: het geweld dat met de structuren van deze wereld gegeven is, 
waar mensen door bevangen worden en de onderlinge solidariteit alleen nog maar 
op kleine schaal effectief is of we dat nu willen of niet. 
 
Het derde verschil komt uit de mond van de vervloekten. In vs. 44 klinkt het kostbare 
woord 'dienen'. "Wanneer hebben wij u niet gediend?" De juiste vraag uit de 
verkeerde mond, dat is een dubbel probleem. De vraag is gericht tot Hem die niet 
gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. Wat zijn dienst inhoudt wordt 
direct verteld na deze tekst, dan begint het lijdensverhaal. Dan begint het verhaal 
waarin Jezus zichzelf identificeert met de geringen en geschoffeerden, in alles hun 
lot zal delen. In het oude katholieke missaal stond de lezing van Mattheüs 25 op de 
eerste zondag van de 40-dagen-tijd, in het nieuwe missaal is het verplaatst naar de 
laatste zondag van het kerkelijk jaar. 
  
De Heer die knecht is, de knecht die Heer is, Hem is gegeven alle macht in hemel  
en op aarde, de geroepene is de vermoorde, de vermoorde is de verkorene. In zijn 
leven en sterven en opwekking wordt de totaliteit van heel onze geschiedenis 
uitgesproken en omdat Hij  de weg door de vernedering is gegaan, daarom zijn het 
de vernederden van alle tijden en alle plaatsen die het criterium zijn voor wat aan 
recht en onrecht gedaan wordt. 
 



Het is die geweldige omkering, die zo haaks staat op wat wij feitelijk waarnemen, die 
aan de vervloekten voorbij is gegaan. Zij hebben de solidariteit, de dienst, geweigerd, 
zij waren gevangen in het systeem van de heersende wereldorde. Mensen zijn een 
onontwarbare knoop van lot en schuld, zei Bert ter Schegget. Ik geloof dat met hem. 
En toch … er wordt scheiding gemaakt, er wordt een oordeel uitgesproken. Want er 
zijn altijd mensen geweest die naar vermogen  gedaan hebben wat ze aan goed 
konden doen. In alle verwarring en onhelderheid zijn er criteria en zijn er mensen die 
zich daardoor laten gezeggen. 
 
Blijkbaar speelt er een bepaalde naïviteit in mee : ‘Heer wanneer hebben wij dat alles 
gedaan’. Dat is een naïviteit die weet heeft van een andere orde dan die wij kennen. 
Jezus is de ultieme getuige van die orde geweest en tegelijkertijd heeft Hij het lot 
gedeeld van alle slachtoffers van deze wereld(wan)orde. Daarom is Hij geroepen en 
gerechtigd om te oordelen, daarom loopt heel zijn onderricht uit op precies deze 
tekst. 
 
Een tekst met een onverbiddelijke ernst, maar evangelie, geen tekst die ons de 
stuipen op het lijf wil jagen of die gehoorzaamheid wil afdwingen op basis van angst. 
De vervloeking gaat niet voorop, het is de keerzijde van de zegening, verkiezing is 
nooit zonder verwerping, liefde is nooit zonder toorn.  
 
Het vuur is niet voor mensen bereid, het is bestemd voor de duivel en zijn engelen, 
voor de doodsmachten en doodsstructuren die er binnen de orde van zijn Rijk er niet 
meer zullen zijn. Binnen de belofte dat hun macht niet eeuwig duurt, worden wij nu al 
geroepen om in het licht en de verwachting, hoe aangevochten ook, van dat Rijk te 
leven. Leven in een dienst die beeld en gelijkenis is van de dienst waardoor en 
waarvoor Hij ons vrijgemaakt heeft, in de ruimte heeft gesteld. 
 
De ruimte van de Eeuwige, de Naam die sterk is als de dood, liefde die duurt door 
alle tijden heen,   Ik-zal-er-zijn, vrees niet.  
Zo moge het zijn.  
 
Lied 775  Dag der dagen 
Mattheüs 25:31 46. 
 
 
 
 
 


