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Papieren geloof of hartsgeloof?
Matteüs 25:31–46 (NBG1951)

Het oordeel van de Zoon des mensen 25:31-46
31
Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de
engelen met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon zijner heerlijkheid.
32
En al de volken zullen vóór Hem verzameld worden, en Hij zal ze van
elkander scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken, 33 en
Hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn
linkerhand. 34 Dan zal de Koning tot hen, die aan zijn rechterhand zijn,
zeggen: Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u
bereid is van de grondlegging der wereld af. 35 Want Ik heb honger geleden
en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij te
drinken gegeven, Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij gehuisvest,
36
naakt en gij hebt Mij gekleed, ziek en gij hebt Mij bezocht; Ik ben in de
gevangenis geweest en gij zijt tot Mij gekomen. 37 Dan zullen de
rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Here, wanneer hebben wij U
hongerig gezien en hebben wij U gevoed, of dorstig en hebben wij U te
drinken gegeven? 38 Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien en
hebben U gehuisvest, of naakt, en hebben U gekleed? 39 Wanneer hebben wij
U ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot U gekomen? 40 En de Koning zal
hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van
deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan. 41 Dan zal Hij
ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij
vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid
is. 42 Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij niet te eten gegeven, Ik heb
dorst geleden en gij hebt Mij niet te drinken gegeven; 43 Ik ben een
vreemdeling geweest en gij hebt Mij niet gehuisvest, naakt en gij hebt Mij
niet gekleed, ziek en in de gevangenis en gij hebt Mij niet bezocht. 44 Dan
zullen ook zij Hem antwoorden en zeggen: Here, wanneer hebben wij U
hongerig gezien, of dorstig, of als vreemdeling, of naakt of ziek, of in de
gevangenis, en hebben wij U niet gediend? 45 Dan zal Hij hun antwoorden en
zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze minsten niet
gedaan hebt, hebt gij het ook aan Mij niet gedaan. 46 En dezen zullen
heengaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige
leven.
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INLEIDING
-Matteüs meest levendige parabelen
- 3 laatste parabelen wijzen naar
- Christus tweede komst
- Einde van de geschiedenis
-Hfdst 25 drie grote parabelen
-Moeten samen gezien worden
- Omdat JEZUS CHRISTUS ze samen sprak.
1.-Gelijkenis van de tien maagden die op bruidegom wachten om aan
huwelijksfeest te komen
-waakzaamheid
-Geloof
2.-Parabel van de talenten/vele zegeningen
- ijver en trouw.
-werken, wachten en productief zijn
-Hoop
- 3. Nu in de derde gelijkenis,
- beschrijving van de grote dag van oordeel zelf.
- Geeft een uitleg/illustratie van hoe geloof
o praktijk uit zal zien
 Liefde
- Wij zagen dus in deze gelijkenissen hoop, geloof en Liefde
o In Actie, samen
 Conclusie Wees verantwoordelijk met wat God jou geeft

JEZUS CHRISTUS's laatste parabel
Elementen van het verhaal:
Herder
Schapen
Geiten
Eindoordeel
De grote scheiding
De grote verrassing
Eeuwig leven
Eeuwig vuur
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EEN ANGSTAANJAGENDE PARABEL
Matteüs 7:21–23 (NBG1951)
21 Niet

een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen
binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. 22 Velen zullen te
dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw
naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? 23 En dan zal Ik hun
openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

-De meest angstaanjagende woorden in het NT
-"Heer, Heer", hun
-"Ik heb je nooit gekend", Jezus
-Vergeet niet dat er mensen in deze gelijkenis zijn
-die hetzelfde zeggen
- maar dan omgedraaid
- Zij hebben de Heer niet gekend
-Zij zagen niet de hoogste Heer terug
-In de laagste mensen

Realiteit van oordeel
-De Messias, die eerst vertrapt en veracht werd- eerste komst
-Komt als de Koning der koningen- tweede komst
vv 34 en 40
-in heerlijkheid
-macht en majesteit
-Zijn heilige engelen met Hem
-met alle goddelijke autoriteit
-om de definitieve stand van zaken vast te stellen
-Spreekt over alle volken die voor Hem verzameld zijn,
-Alle naties.
-Alle leeftijden.
-Alle persoonlijke achtergronden.
-Jij zal daar zijn.
-Ik zal daar zijn
-Iedereen moet de dagvaarding gehoorzamen.
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-Elk moet zijn naam beantwoorden.
-Verschijnen voor Grote Witte troon
-Of als je in Jezus bent voor Zijn Troon
-Geopende boeken
-Ja, vrij om je leven te leiden zoals je wilt. – in veel gevallen
-maar aan het einde zul je moeten verschijnen voor Degene die je
je leven gaf,
-om verantwoording af te geven over hun gebruik van de
mogelijkheden om Hem te dienen.
-Waarom anders atheïsten
-Knagend gevoel
-Zeggen niet in God te geloven
-Toch steeds bezig met Hem
-Gevoel het eindoordeel komt

Angstaanjagende beelden van de hel
-vervloekt
-Realiteit de terreur van de hel –
-eeuwig vuur
-Eeuwige straf
-A.j.b
-Ontloop dit lieve mensen
-Met geheel hart, ziel en verstand
-Ja, al jou kracht
-Ontloop dit nu het nog kan!
-2 Typen zonden
-In de Bijbel
-Zonden van comissie
-en omissie
-Commissie
-Iets doen wat niet mag
-Liegen, stelen, afgoderij, vloeken, moord, overspel etc.
-Omissie
-vaak over het hoofd wordt gezien,
-is het niet doen van iets wat men kan en moet doen
-niet bidden,
-anderen niet vergeven
- Schamen voor Jezus
- het niet helpen van mensen in nood
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-Daarom, wanneer we nalaten iets te doen wat God ons heeft gezegd te doen,
zondigen we tegen God.
-Omissie
-Helpen de mensen in nood niet
-weerhouden onze liefde voor hun

"Barmhartige Samaritaan"
-Jezus illustreert voor ons in de gelijkenis van de "Barmhartige Samaritaan"
(Lucas 10:30-37).
Lucas 10:30–37 (NBG1951)

Daarop hernam Jezus en zeide: Een zeker mens daalde af van Jeruzalem
naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem niet alleen
uitschudden, maar ook slagen gaven en weggingen, terwijl zij hem halfdood
lieten liggen.
31
Bij geval daalde een priester af langs die weg; en deze zag hem, doch
ging aan de overzijde voorbij. 32 Evenzo ging ook een Leviet langs die plaats,
en hij zag hem en ging aan de overzijde voorbij. 33 Doch een Samaritaan, die
op reis was, kwam in zijn nabijheid, en toen hij hem zag, werd hij met
ontferming bewogen. 34 En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, goot
er olie en wijn op; en hij zette hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een
herberg en verzorgde hem. 35 En de volgende dag stelde hij de waard twee
schellingen ter hand en zeide: Verzorg hem en mocht gij meer kosten
hebben, dan zal ik ze u vergoeden, op mijn terugreis. 36 Wie van deze drie
dunkt u, dat de naaste geweest is van de man, die in handen der rovers was
gevallen? 37 Hij zeide: Die hem barmhartigheid bewezen heeft. En Jezus zeide
tot hem: Ga heen, doe gij evenzo.
30

-Degenen die voorbijkwamen zonder te helpen,
-pleegden geen "zonden van commissie" –
- ze leverden niet bij aan de overval of gooiden stenen.
-Toch waren ze schuldig aan de zonde van het weglaten van hulp
– ze waren niet bereid om betrokken te helpen,
- om medeleven te tonen
-aan een vreemdeling in wanhopige nood.
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Wat wij aan onze broeders en zusters in Christus moeten
geven
Liefde (Joh. 15:12-13);
Vermaning (Rom. 15:14);
Dienen (Gal. 5:13);
Troost en glorie (1 Thes. 5:11);
Aansporen/aanmoedigen (Hebr. 3:13);
Gastvrij (1 Pet. 4:9); enz.

Gevoel van wanhoop?
-Voel je gewoon
- totaal overweldigd door
- de behoeften en de omvang van de taak
- verpletterende last van verantwoordelijkheid
-en ontoereikendheid
-Nooit genoeg gedaan
-Kom jij tot volledige wanhoop
-Ik kijk zelf achterom.
-en ik kan niet met mezelf leven
-als ik niet wist dat ik vergeven was
-Door het offer van Christus

EEN VERHELDERENDE PARABEL
Verrassing voor de geiten
-Net zo verrast als andere groep.
-Niet op de hoogte van het feit
-dat zij JEZUS CHRISTUS geen enkele dienst heeft kunnen
verlenen.
- Les
-Wees Nederig
-Help wat onbeduidend lijkt
-onbelangrijk in de ogen van de wereld
-Geen eigen glorie en eer
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-Dit is de test van waar discipelschap
-niet alleen een test, het is wat JEZUS CHRISTUS zelf deed.
-Zij die nu niks voorstellen zijn zo kostbaar voor JEZUS CHRISTUS alsof zij
Zijn eigen zelf zijn.
-De geiten hadden zich niet gerealiseerd
- dat het niet dienen van de behoeftige
- belangrijk was.
-veroordeeld zijn
Niet een vreselijke misdaad,
-maar het is hun falen om te doen wat juist is.
-Zonden van nalatigheid kunnen erg belangrijk zijn.
-Zij hadden een Papierengeloof en geen Hartsgeloof
De Bijna Christen

-Zo kan een men heel erg op een christen lijken,
- en toch niet één zijn.
-Hij kan heel dichtbij het koninkrijk komen,
-en toch niet binnenkomen.
-Hij heeft misschien alle uiterlijke kenmerken van een christen,
- en toch ontbreekt het in de belangrijkste.
-Hij mag dan wel het volledige gewaad van de heilige hebben,
-en toch niet één zijn.
Hij kan een goed leven hebben, een schijnbaar gezond geloof.
hij kan iemand zijn die veel dingen uitstekend zegt en doet;
hij kan abonnee zijn van alle religieuze samenlevingen in het land,
een lid van al hun commissies,
of een spreker op al hun vergaderingen,
en voorstander van al hun plannen;
hij kan beweren op zoek te zijn naar de komst van Christus,
maar dit maakt hem niet per se een christen!
-Niet alles is goud dat blinkt
Wees dus niet de bijna-Christen
-Beeld van mensen die te verwikkeld waren
-in hun eigen zorgen
-onverschillig voor de benarde situatie
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-van de lijdensweg van mensen om hen heen.

Verrassing – Nieuw hart
v37 "De rechtvaardigen"
-Ze worden rechtvaardig verklaard niet door zichzelf maar door de Koning.
-Hij heeft hen veranderd in mensen
- die aanvaardbaar zijn in Zijn ogen.
-Ze zijn verrast.
-gaan één voor één door lijst
-en vraag wanneer ze ze allemaal hebben
gedaan.
-Belangrijk dit Toont aan dat hun vriendelijkheid niet was gedaan
- om beloning en verdienste te krijgen
Of om gered te worden,
-maar slechts een deel van de manier waarop ze leefden
-Door wat JEZUS CHRISTUS voor hen en in hen had
gedaan.

DOOR ZE EEN NIEUW HART TE GEVEN
Vrucht van de Heilige Geest – Liefde, vriendelijkheid, goedheid
-Zij hebben goede daden verricht
-zonder aan beloning te denken.
-Het echte probleem is het hart
-oud en nieuw hart
• uiterlijke religieuze naleving is machteloos om te redden
• Maar het innerlijke werk van de Heilige Geest in het hart van de mens
-Zeer belangrijk – het uiterlijke en zichtbare werk van de Heilige
Geest in het leven van de mens.
- De verandering van jou hart moet worden aangetoond
-in een verandering van jou leven.
-wedergeboren worden
-Eenzijn met JEZUS CHRISTUS
-Als we dat eenmaal hebben,
-worden deze dingen
-een natuurlijk iets voor ons
- Moet ik niet preken tegen goede werken?
-Als je Van Mij houdt, zul je Mijn geboden onderhouden
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Dit zijn mijn geboden: Dat jullie elkaar liefhebben Johannes 13:34 en 15:12
Matteüs 22:34-40 Het grootste gebod
Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart ziel, geest, verstand en kracht
en je buurman/naaste als jezelf.
Illustratie Geestelijke Ierland
Er was een zekere geestelijke (in Ierland) die zijn hele leven predikte dat we
nooit gered kunnen worden door goede werken, en dat al onze goede werken
net zo smerige vodden zijn, enzovoort.
Uiteindelijk protesteerde een kerklid: "Waarom predik je altijd tegen goede
werken? er is er niet één in uw kerk!"
-Natuurlijk komt verlossing door geloof,
-maar goede werken maken geen christen;
- maar men moet een christen zijn om goede werken te
doen.
-De boom brengt de vrucht voort, niet de vrucht de
boom. (Maarten Luther. )

Je hebt het mij aangedaan- Liefde voor Christus
-Christus identificeert zich met mensen:
- "U hebt het Mij aangedaan." -

Illustratie 2 mannen
Er waren twee mannen die deze gelijkenis gezegend waar vonden. De ene
was Franciscus van Assisi; hij was rijk en hoogmoedig. Maar hij was niet
gelukkig. Hij vond dat het leven onvolledig was. Op een dag was hij aan het
rijden en ontmoette een melaatse, walgelijk en weerzinwekkend in de
lelijkheid van zijn ziekte vond hij deze man. Maar iets in hem bewoog
Franciscus om zijn armen rond deze ellendige lijder te gooien; en in zijn armen
veranderde het gezicht van de melaatse in het aangezicht van Christus.
De andere was Martin van Tours. Kinderen kennen hem van Sint Maarten.
Lampioentje, zingen en natuurlijk gratis snoep. Hij was een Romeinse soldaat
en een christen. Op een koude winterdag, toen hij een stad binnenging, hield
een bedelaar hem tegen en vroeg om aalmoezen. Maarten had geen geld,
maar de bedelaar was blauw en rillend van de kou, en Maarten gaf wat hij had.
Hij trok zijn jas uit, gedragen en gerafeld als het was; sneed het in tweeën en
gaf de helft aan de bedelaar. Die nacht had hij een droom. Daarin zag hij de
hemelse plaatsen en alle engelen en Jezus onder hen; En Jezus droeg de helft
van de mantel van een Romeinse soldaat. Een van de engelen zei tegen hem:
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"Meester, waarom draagt u die gehavende oude mantel? Wie heeft het je
gegeven? En Jezus antwoordde zachtjes: 'Mijn dienaar Maarten gaf het aan
mij.'
Wanneer we de vrijgevigheid leren, die zonder berekening anderen helpt, in
de meest eenvoudigste dingen, zullen ook wij de vreugde kennen om Jezus
Christus zelf te helpen.1

Christelijke welwillendheid – Waarom het belangrijk is
-Het is imitatie van JEZUS CHRISTUS
-Vervulling van Zijn geboden
Wie kan Christus zien in een hongerige bedelaar? of de glorieuze Zoon van God
in een gevangengenomen en verachte gelovige? of een geliefde van God in
hem die beschaamd is door voortdurende ziekten en aandoeningen.
Als je het beeld van Christus in hen ziet, zul je ze op een dag op een andere
manier zien dan je ze nu ziet, of ze lijken te zijn. T.Manton.
Er is meer in onze daden waarvan we ons bewust zijn
Werken van naastenliefde, gedaan uit geloof, en liefde voor Christus, zijn van
groter gewicht en gevolg dan de wereld ze gewoonlijk neemt te zijn. T.Manton.
We zullen verrast zijn over de kleine dingen die JEZUS CHRISTUS heeft
gecrediteerd waar we nooit aan hebben gedacht
-maar dat JEZUS CHRISTUS het belangrijk vindt
- en Hij noteert ze allemaal

EEN BEMOEDIGENDE PARABEL
-Aanmoediging voor de schapen
-gericht is op schapen, niet op geiten.
-gericht is aan de discipelen,
-niet aan de wereld in het algemeen,
-hoewel de Geest
William Barclay, The Gospel of Matthew, Third Ed., The New Daily Study Bible (Edinburgh: Saint
Andrew Press, 2001), 381.
1
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-ook voor de wereld bewaard
- om te lezen:
-Vergeet niet dat het
-JEZUS CHRISTUS's laatste parabel was.
- Je zegt aan het einde
- het meest belangrijke
-Afscheidsbericht
-Wilde JEZUS CHRISTUS ons bang maken
-Ja, Ja echt waar?
-Om ons van onszelf te redden (bekering)
-en ons naar JEZUS CHRISTUS (geloof) drijven,
-CHRISTUS REDT OOK VAN ZONDEN VAN OMISSIE!!!
-de Grote Ruil

Het geluk van de hemel
Vers 41
-Die aan de rechterkant:
-Dit zijn degenen gereageerd op JEZUS CHRISTUS's liefde
- geleefd zoals Hij geleerd heeft.
"Als je Van Mij houdt, zul je Mijn geboden gehoorzamen."
-"Kom" – v34
-Noemt ze gezegend door Mijn vader.
- Erf het koninkrijk
o dat voor u is voorbereid
 vanaf de basis/grondlegging van de wereld
-Grootste Prijs
-Godheid Zelf.
-De linkerkant:
-v41 "Ga van Mij weg."
-en noemt ze "Jullie vervloekten".
-eeuwig vuur
-voorbereid voor de duivel en zijn engelen.

Oordeel en hel
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-Jullie kunnen niet zeggen
- dat jullie niet gewaarschuwd zijn
– niet slaapwandelen in onwetendheid.
-mensen moeten zich hiervan bewust zijn
-Het alternatief voor ons van de Hemel
- moet verschrikkelijk zijn,
- anders zou God Zijn Zoon moeten opgeven?

Motieven om door te zetten
-Schapen en geiten
- leven samen
-Net zoals het goede zaad en onkruid
-Het goede en het slechte
-zullen samenleven.
Ezechiël 34:17–20 (NBG1951)
-Geiten hondsbrutaal
-Kinderboerderij
-geiten beuken ook elkaar weg
-ze willen alles op vreten
-nooit genoeg
-zelfs de kleine geitjes worden niet gespaard
-ook zoals veel mensen in de wereld

Gerechtigheid zal geschieden
Bemoediging tot heilig leven
-Pogingen om een heilig leven te leiden
- worden niet verspild
-Streef serieus en wordt niet moe op het juiste pad.
-Uw inspanningen zijn niet voor niets.
-voor het einde van het goede
-en het slechte zal niet hetzelfde zijn,
-Maar Hij zal de beloning voor elk
- van hen met zich meebrengen.
- rechtvaardige
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- kroon van heerlijkheid ontvangen
- goddelozen
-de straf betalen
- zichzelf opgebouwd.

Uitgewerkt voorbeeld – hoe je jezelf kunt meten
-JEZUS CHRISTUS laat dit in de praktijk zien –
-Daarom volg Jezus Na
-niet alleen lippendienst
-hartsdienst
-Moedig jezelf aan
-om in heiligheid
- en oprechtheid
-te leven.
-Kijk naar wat er gaat komen
-Hij zal in heerlijkheid komen.

CONCLUSIE

-Een angstaanjagende parabel
-Een verhelderende parabel
-Een bemoedigende parabel
-JEZUS CHRISTUS's slotwoorden aan Zijn discipelen
-niet om bang te zijn,
- maar om aan te moedigen
-Geen papieren geloof maar hartgeloof
-Papieren geloof naar links – naar eeuwig vuur
-Hartgeloof naar rechts – naar het eeuwige leven

OPROEP TOT ACTIE
- Als jij nog een papieren geloof hebt,
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o vraag Heer om Zijn Geest te sturen
-om je een nieuw hart te geven
-om u te verenigen met JEZUS CHRISTUS
-Hij is de wijnstok,
- en wij zijn de takken.
-Het is omdat JEZUS CHRISTUS ons leven is
- dat het christelijke leven
- niet egoïstisch kan zijn.
- Daarom
-Denk vaak aan JEZUS CHRISTUS
-Zet je hart op JEZUS CHRISTUS
-Breng tijd met Hem door
-in Zijn woord,
- met Hem pratend in gebed,
-met jou broeders en zusters,
-mediteren over Hem,
- zodat Hij je gedachten vult

Illustratie Christenen op de Frontline
Gelukkig zijn er christenen geweest die op de frontlinie staan van elke
kwestie van sociale nood en onrechtvaardigheid. We konden het aantal
geadopteerde en gesponsorde kinderen niet tellen en monden gevoed en
huizen gebouwd vanwege christenen gemotiveerd om te handelen op
basis van Matt. 25:40. Dit ene vers heeft de armen in de wereld meer dan
een miljoen marxistische mantra's, duizend socialistische slogans en
honderd welzijnsinitiatieven ten goede gekomen! Tolstoj zei: "Waar liefde
is, is God ook." Ik zeg: "Waar liefde is, zijn er ook christenen.
Help jij vandaag ook Jezus Christus?

Gods rijke zegen, amen.

