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Broeders, schapen en bokken in Mattheüs 25
Vraag: Wie zijn ‘de broeders’, ‘de schapen’ en ‘de bokken’ van Matth. 25:31-46?
Antwoord: Als de Heer Jezus als Zoon des mensen terugkomt en op de troon van Zijn
heerlijkheid zit, zal Hij opnieuw Joodse verbindingen hebben. Hij zal een Joodse Bruid
hebben (Ps. 45) zowel als een Christelijke (Openb. 19).
De mensen over wie Hij hier spreekt als ‘Mijn broeders’ zijn Joden die aan het eind van onze
tijd, na de opname van de Gemeente, uitgezonden worden om onder de volken het
evangelie van het koninkrijk te prediken (Matth. 24:14). De Koning zal de vraag hoe men
deze boden van de Koning ontvangt – of de boodschap aangenomen of verworpen wordt –
beschouwen als een behandeling die men Hem Zelf aandoet.
De manier waarop men de dienstknechten van de Koning en hun boodschap ontvangen
heeft, is het punt waarover de volken geoordeeld zullen worden. Zij die de boodschap
aannamen worden ‘schapen’ genoemd en krijgen een plaats aan de rechterhand van de
Koning; ze gaan in het eeuwige leven. En zij die de boodschap verwierpen en de
boodschappers slecht behandelden worden ‘bokken’ genoemd, worden aan de linkerhand
van de Koning geplaatst en gaan in de eeuwige pijn. De zegening van de schapen en het
oordeel van de bokken is definitief en onveranderlijk.
Enkele punten van tegenstelling tussen het oordeel van de volken en dat van de doden in
Openb. 20 kunnen misschien helpen om de moeilijkheden van sommigen weg te nemen.
Openbaring 20 spreekt over het oordeel van de doden, Mattheüs 25 over dat van de
levenden. In Openbaring 20 worden de enkele personen geoordeeld en in Mattheüs 25 de
volken.
In Openbaring 20 is God de Rechter en in Mattheüs 25 de Zoon des mensen.
Openb. 20 is in de eeuwige toestand, Mattheüs 25 in de tijd.
Openb. 20 kent maar één klasse van personen, Mattheüs 25 drie.
In Openb. 20 wordt over boeken gesproken en over het boek van het leven, Matth. 25
spreekt over geen enkel boek.
Openb. 20 spreekt niet over een ‘komen’, Mattheüs 25 wel.
Openb. 20 spreekt over God en mensen, Mattheüs 25 over de Zoon, over mensen en over
engelen.
Openb. 20 zegt dat de hemel en de aarde wegvluchten, Matth. 25 toont een voortduren van
hemel en aarde.
Openb. 20 spreekt van de grote witte troon, Matth. 25 van een troon van heerlijkheid.
Walter Scott.

