
Fonteinkerk, 22 november 2020 
Lezing: Mattheüs 25:31-46 
 
“Komt het nou nog goed met die nutteloze knecht?” Deze vraag werd door een gemeentelid aan mij 
gesteld, toen we zaten te praten over de gelijkenis van de talenten. Die gelijkenis stond centraal in de 
preek van 8 november. Een landheer deelt talenten uit aan zijn knechten. Hij verwacht dat ze daarmee 
iets goeds gaan doen. Bij zijn terugkeer blijken alle dienaren winst te hebben gemaakt met de hun 
toevertrouwde talenten. Eén knecht had uit angst zijn talent begraven. Hij had met zijn talent, met zijn 
leven niets nuttigs gedaan. Zijn bestaan was  zinloos en doelloos verstreken. De landheer wordt boos en 
zegt: “En die nutteloze dienaar, gooi die eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en 
knarsetandt!” “Komt het nou nog goed met die nutteloze knecht?” 
 
In zijn 25e hoofdstuk vertelt Mattheüs over het Koninkrijk van God. Eerst vertelt hij het verhaal van de 
vijf wijze en de vijf dwaze meisjes: wie haar lamp brandend houdt, mag binnenkomen op het feest. Dan 
volgt de gelijkenis van de talenten: wie zijn talenten inzet, wie leeft vanuit vertrouwen, is welkom bij de 
feestmaaltijd. Daarna komen de woorden over het grote oordeel: wie zich in zijn leven voor de armen, 
de zieken en de vreemdelingen heeft ingezet, die hoort bij Jezus. Vandaag lazen we deze gelijkenis van 
het laatste oordeel. En ook hier zou je de bezorgde vraag kunnen stellen: “Komt het nog goed met de 
bokken, de vervloekten?” 
Het verhaal van het laatste oordeel heeft in de geschiedenis een verschrikkelijke uitwerking gehad. 
Tienduizenden gelovigen hebben geleefd in grote angst voor dat oordeel. Mijn vader vertelde wel eens 
dat hij als klein jongetje in Pernis de buurman had horen schreeuwen van angst. De arme ziel lag op zijn 
sterfbed en meende dat hij de duivel op de rand van zijn bed zag zitten. Zelf heb ik in Barendrecht nog 
meegemaakt dat mensen bang en moedeloos hun laatste adem uitbliezen. Wat je ook aan troostende 
liederen of Bijbelteksten aanhaalde, - ze waren ervan overtuigd dat er voor hen geen genade was. 
 
Tussen 1534 en 1541 schilderde 
Michelangelo zijn beroemde fresco 
“Het Laatste Oordeel” op de 
altaarwand van de Sixtijnse Kapel. 
Hier zien we een afbeelding van 
het geheel (afbeelding 1). Bovenin 
zien we Christus als rechter. Let op 
de gevoelloze, harde uitdrukking 
op het gezicht (afbeelding 2). Het 
maakt een genadeloze, 
angstaanjagende indruk. 
Afbeeldingen als deze joegen de 
gelovigen de stuipen op het lijf. 
Toch lijkt Michelangelo met dit 
schilderij te suggereren dat het 
oordeel niet het laatste woord 
heeft. Boven de strenge rechter 
heeft hij de tekens van Jezus’ 
lijden afgebeeld: de paal waaraan 
Jezus gegeseld werd, en het kruis 
waaraan Hij gestorven is 
(afbeelding 3). Alsof het offer van 
Jezus, het offer van vergeving en 
verzoening, bóven het oordeel 
staat… 
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Afbeelding 3 

 
Een van de eerste boeken die ik als student in de Theologie mocht lezen, was een boek van Martin 
Buber: Der Glaube der Propheten (Het geloof van de profeten). Uit dat boek heb ik geleerd dat profeten 
in de Bijbel geen waarzegger of toekomstvoorspeller zijn. Profeten doen niets anders dan het volk Israël 
herinneren aan zijn diepste bestemming: volk te zijn van een rechtvaardige en menslievende God. Als 
zij dreigende woorden spreken, over straf en oordeel, doen zij dat nooit om de toekomst vast te leggen, 
maar om het volk tot een beslissing op te roepen: de beslissing om de weg van het onrecht te verlaten, 
en weer te gaan leven vanuit naastenliefde en zorgzaamheid. Zelfs de zwartste onheilsaankondiging 
betekent niet dat de toekomst onwrikbaar vastligt; er is altijd ruimte voor bekering en toekomst. Een 
prachtig voorbeeld hiervan is het verhaal van Jona. Jona moet de stad Nineve gaan vertellen dat het 
einde nabij is: “Nog veertig dagen, dan wordt Nineve weggevaagd!” Als dan de mensen zich in zak en 
as bekeren en beterschap beloven, komt God op zijn dreigende plannen terug: Hij spaart de stad. Dit tot 
groot ongenoegen van Jona, die zegt: “Ik wist het wel: U bent veel te goed en veel te genadig. Daarom 
wilde ik aan deze hele onderneming niet meewerken; U bent altijd weer bereid om de misdadigers een 
nieuwe kans te geven!” Met al zijn gemopper vergeet Jona dat dát nou juist de taak van een profeet is: 
met zijn harde woorden de toekomst niet vastleggen, maar juist veranderen! Mensen kunnen altijd weer 
de keuze maken voor het goede, en God laat altijd ruimte voor een opening naar de toekomst. 
 
Jezus gaat met zijn verhalen en gelijkenissen in de lijn van deze profeten staan. Hij vertelt in Mattheüs 
25 drie gelijkenissen die een dringende oproep zijn: wees waakzaam, houd je lamp brandend, en doe iets 
met de aan jou gegeven talenten, en zorg voor je naaste! Alleen zó maak je deel uit van het Koninkrijk 
van God. Zorg dat je aan de goede kant, aan de kant van God staat! Het zijn profetische woorden die een 
dringend beroep op onze verantwoordelijkheid doen. Het zijn géén woorden die de toekomst 
voorspellen, geen woorden die de toekomst vastleggen. Deze gelijkenissen roepen op tot bekering, tot 



een ander leven. God laat altijd ruimte voor een opening naar de toekomst. Dus ja: laten we in 
vertrouwen aannemen (op tenminste open laten) dat het goed komt, met de vijf dwaze meisjes, en met 
die bange, nutteloze knecht, en ook met de veroordeelden aan Jezus’ linkerhand. Al die dreigende 
woorden willen de toekomst niet vastleggen, maar juist veranderen. 
 
Ik kom er niet goed achter waarom de hoofdstroming van het christendom altijd gekozen heeft voor een 
genadeloze uitleg van dit verhaal. Dit terwijl er, door de eeuwen heen, altijd theologen zijn geweest die 
met goede argumenten hebben verdedigd dat ALLE mensen uiteindelijk bij God zullen komen. In de 
derde eeuw schreef de briljante theoloog Origenes dat zelfs de duivels en demonen zalig zullen worden. 
In het Jodendom was er altijd méér oog voor de hoopvolle uitleg. Toen ook in het Jodendom het begrip 
“eeuwige straf” begon op te komen, vonden de rabbijnen: “Dit gaat over de straf die past bij de eeuw, 
het tijdperk van God. Ieder mens met schuld zal straf krijgen: een straf die passend is bij de schuld. 
Maar een straf zonder einde bestaat niet, want die past niet bij een God van barmhartigheid.” Er bestaat 
zelfs ‘n oud Joods verhaal waarin de rechtvaardigen NA het laatste oordeel in opstand komen.  
 
Ze onderbreken hun feest in de hemelse sferen en gaan zich beklagen bij God. “U had ons een volmaakt 
geluk beloofd, maar ons geluk kan niet volmaakt zijn als we nog zoveel mensen missen!” “Dat zal waar 
zijn,” zegt God, “die heb ik naar de eeuwige duisternis gestuurd, en Ik had goede redenen om dat te 
doen!” “Dat begrijpen wij,” zeggen de rechtvaardigen, “maar wij waren tijdens ons aardse bestaan óók 
niet bepaald volmaakt, en U hebt ons in genade aangenomen. U kunt die anderen toch óók genade 
schenken? En nogmaals: U had ons volmaakt geluk beloofd, maar wij ervaren dat nog niet!” Het einde 
van het verhaal laat zich raden:  
 
ALLE mensen mogen bij God komen, want Hij is een God van genade en barmhartigheid! 
Straks noemen we met eerbied de namen van vijf overleden gemeenteleden. Sommige van hen 
vertrouwden met hart en ziel op een Thuiskomen na de dood. Van andere weet ik dat zij het geloof in 
een hiernamaals hadden losgelaten. Dat is de moderne tijd: we weten het niet meer zo zeker allemaal, en 
soms twijfelen we aan alles. Ik vind het toch een soort van plicht voor de kerk (en voor mij als 
predikant) om de hoop en de verwachting wel hoog te houden: hoop op een plek waar je mag uitrusten 
van het zware bestaan, waar je je veilig mag weten onder de vleugels van God, waar je eindelijk de 
prachtige mens mag zijn die je in aanleg altijd al was… Omdat er bij God altijd toekomst is, altijd een 
hoopvol nieuw begin… 
 
Volgende week begint weer de tijd van Advent: een tijd van hoopvol uitzien, een tijd om je 
verwachtingen af te stemmen op Gods toekomst. Advent brengt ons bij de kern van het goede nieuws: 
we mogen uitkijken naar een Kind, een nieuw begin, een nieuwe toekomst. Hopen en weten dat het goed 
komt! 
 


