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   Schapen en bokken 
 
Matteüs 25 vers 31-40 
 

31 Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap 
van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. 32 Dan zullen 
alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar 
scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; 33 de schapen 
zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. 34 Dan zal de koning tegen 
de groep rechts van zich zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom 
en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld 
voor jullie bestemd is. 35 Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik 
had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie 
namen mij op, 36 ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie 
bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” 37 Dan zullen 
de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig 
gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? 38 Wanneer 
hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en 
gekleed? 39 Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis 
zat en zijn we naar u toe gekomen?” 40 En de koning zal hun antwoorden: 
“Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de 
onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij 
gedaan.” 

 
 

Vragen 
 Welk vers spreekt je het meeste aan en waarom? 

 Matteüs 24 en 25 wordt wel het testament of laatste 

wilsbeschikking van Jezus genoemd. Hoe belangrijk zijn deze 

woorden voor zijn leerlingen – en voor ons? 

 Over welk moment in de heilsgeschiedenis heeft Jezus het in vers 

31? 

 Jezus heeft het in dit bijbelgedeelte over zijn leerlingen (24:1-3). 

Zij zijn de schapen én de bokken. Waarin verschillen zij? 

 Welke ‘werken van barmhartigheid’ noemt Jezus?  

 Jezus waarschuwt tegen kerkelijk ‘narcisme’, daarmee wordt 

bedoeld dat je als gemeente / als christenen alleen aan jezelf 

denkt. Hoe voorkom je dat je een ‘warme’ en ‘knusse’ gemeente 

wordt zonder oog voor de wereld om je heen? 

 Welke ‘beloning’ ontvangen de rechtvaardigen? (vers 34) 
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 Loflied op Gods liefde 
 
Romeinen 8 vers 31-39 
 

31 Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan 
tegen ons zijn? 32 Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem 
omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? 
33 Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. 34 Wie 
zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is 
opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. 35 Wat zal ons 
scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, 
honger of armoede, gevaar of het zwaard? 36 Er staat geschreven: ‘Om u 
worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.’ 37 
Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. 
38 Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch 
krachten, heden noch toekomst, 39 hoogte noch diepte, of wat er ook maar 
in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons 
gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. 

 
 

Vragen 
 Welk vers spreekt je het meeste aan en waarom? 

 Aan wie schrijft de apostel Paulus deze woorden? 

 Kun je iets vertellen over hun situatie? 

 Welke vijandige machten bedreigen hun/het leven? (vers 35) 

 In sommige bijbelvertalingen staat boven dit gedeelte: ‘De 

zekerheid van het geloof.’ Hoe weet je zeker dat God voor je is? 

(vers 31) 

 Welke vier dingen van Christus Jezus worden in vers 34 

genoemd? 

 Het citaat in vers 36 over de schapen voor de slacht komt uit 

Psalm 44. Wat zou Paulus met dit citaat bedoelen? 

 Hoe heeft God ons zijn liefde gegeven? (vers 39) 
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   De nieuwe status van een christen 

1 Korintiërs 6 vers 1-11 
 

1 Hoe durft u onderlinge rechtsgeschillen voor ongelovigen te brengen in 
plaats van voor de gelovigen! 2 Weet u dan niet dat Gods heiligen over de 
wereld zullen oordelen? En als u over de wereld zult oordelen, zou u dan niet 
in staat zijn om te oordelen over de meest onbeduidende rechtsgeschillen? 3 
Weet u niet dat wij over engelen zullen oordelen? Dan kunnen we dat toch 
zeker ook over alledaagse zaken? 4 Wilt u werkelijk uw alledaagse geschillen 
aanhangig maken bij mensen die bij de gemeente geen aanzien genieten? 5 
U moest u schamen. Is er dan niet één wijs mens onder u die tussen broeders 
en zusters uitspraak kan doen? 6 Is het werkelijk nodig dat de een de ander 
voor het gerecht sleept, en nog wel voor dat van ongelovigen? 7 Het is al 
treurig genoeg dat er rechtsgeschillen bij u voorkomen. Waarom lijdt u niet 
liever onrecht? Waarom laat u zich niet liever benadelen? 8 In plaats 
daarvan begaat u zelf onrecht en benadeelt u anderen, en dan nog wel 
broeders en zusters. 9 Weet u niet dat wie onrecht doet geen deel zal hebben 
aan het koninkrijk van God? Vergis u niet. Ontuchtplegers noch 
afgodendienaars, overspeligen, schandknapen noch knapenschenders, 10 
dieven noch geldwolven, dronkaards, lasteraars noch uitbuiters zullen deel 
hebben aan het koninkrijk van God. 11 Sommigen van u zijn dat ooit 
geweest, maar u bent gereinigd, u bent geheiligd, u bent rechtvaardig 
verklaard in de naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van onze 
God. 

 
 

Vragen 
 Welk vers spreekt je het meeste aan en waarom? 

 Kun je iets vertellen over achtergrond van dit bijbelgedeelte? 

 Welke drie dingen schrijft Paulus in vers 11 over de nieuwe status 

van een christen? Welke rol heeft de Geest van God hierin? 

 Waarvan ben je als christen gereinigd (vers 11)? Welke 

symbolische handeling gebruiken we hiervoor in de kerk? De 

Griekse werkwoordsvorm geeft een eenmalig moment aan. Wat 

wil dit zeggen? 

 Wat betekent het woord ‘heiligen’ in vers 11? God neemt 

daarvoor het initiatief door de Korintiërs te bevrijden van de 

machten die tot dan over hen heersten. Welke machten zijn dat?  

 Wat is vers 11 de betekenis van het ‘rechtvaardig verklaard’ zijn? 
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      Kenmerken van een levende gemeente 

1 Tessalonicenzen 1: 1-10 
 

1 Van Paulus, Silvanus en Timoteüs. Aan de gemeente in Tessalonica, die 
toebehoort aan God, de Vader, en de Heer Jezus Christus. Genade zij u en 
vrede.  
2 Wij danken God altijd voor u allen: wij noemen u onophoudelijk in onze 
gebeden 3 en gedenken dan voor onze God en Vader hoeveel uw geloof tot 
stand brengt, hoe krachtig uw liefde is en hoe standvastig u blijft hopen op 
de komst van Jezus Christus, onze Heer. 4 God heeft u lief, broeders en 
zusters. Wij weten dat hij u heeft uitgekozen: 5 onze verkondiging aan u 
overtuigde immers niet alleen door onze woorden, maar ook door de 
overweldigende kracht van de heilige Geest. U weet hoeveel we voor u 
hebben betekend toen we in uw midden waren. 6 U hebt ons nagevolgd, en 
daarmee de Heer: onder zware beproevingen hebt u het woord ontvangen 
met de vreugde van de heilige Geest. 7 Zo bent u een voorbeeld voor alle 
gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. 8 Want het woord van de Heer 
heeft zich vanuit uw gemeente niet alleen in Macedonië en Achaje verspreid, 
uw geloof in God vindt ook weerklank buiten die gebieden. Wij hoeven 
daarover niets te vertellen; 9 iedereen praat erover hoe wij door u zijn 
ontvangen en hoe u zich van de afgoden hebt afgewend om u tot God te 
keren – om hem, de levende en ware God, te dienen 10 en om zijn Zoon te 
verwachten uit de hemel: Jezus, die hij uit de dood heeft doen opstaan en die 
ons zal redden van het komende oordeel. 

 

Vragen 
 Welk vers spreekt je het meeste aan en waarom? 

 Het eerste kenmerk van een levende gemeente is: geloof. 

Wat schrijft Paulus daarover in  vers 3 en 8? 

 De liefde – het tweede kenmerk – omschrijft Paulus als een 

kracht/inspanning (vers 3). Wat betekent dit? 

Waarin komt de liefde in een levende gemeente tot uitdrukking? 

 Het derde kenmerk is een hoop die standvastig/onwrikbaar is. 

Waaruit bestaat die hoop? (vers 3 en 10) 

 Hoe wisten de gemeenteleden in Tessalonica dat ze door God 

waren uitverkoren? (vers 4 en 5) 

 Hoe zijn de gemeenteleden in Tessalonica een voorbeeld 

geworden voor anderen? (vers 6 en 7) 

 Welke ‘bekering’ heeft er onder hen plaatsgevonden? (vers 9) 
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