
Matteüs 25:31 – 26:2 
 
25:31  Wanneer de mensenzoon komt in zijn heerlijkheid, en alle engelen met hem, 
   dan zal hij gaan zitten op de troon van zijn heerlijkheid. 
32   En alle volkeren zullen verzameld worden voor zijn aangezicht 
   en hij zal hen van elkaar scheiden, 
   zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. 
33   Hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand, 
   de bokken aan de linkerhand. 
34   Dan zal de koning zeggen tegen die aan zijn rechterhand: 
    ‘Hierheen, gezegenden van mijn vader, 
    beërf het koningschap dat voor jullie bereid is vanaf de grondvesting der wereld. 
35    Want ik had honger en jullie hebben mij te eten gegeven, 
    ik had dorst en je hebt mij gelaafd, 
    ik was een vreemdeling en je hebt mij binnengehaald, 
36    naakt en je hebt mij gekleed, 
    ziek en je hebt naar mij omgezien, 
    ik was in de gevangenis en je bent naar mij toe gekomen.’ 
37   Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: 
    ‘Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en gevoed 
    of dorstig en u gelaafd; 
38    wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en binnengehaald 
    of naakt en u gekleed; 
39    wanneer hebben wij u ziek of in de gevangenis gezien 
    en zijn naar u toe gekomen?’ 
40   En de koning zal hen antwoorden en zeggen: 
    ‘Amen, ik zeg jullie: 
    voorzover je het gedaan hebt voor ook maar een van mijn geringste broeders, 
    heb je het mij gedaan.’ 
41   Dan zal hij ook zeggen tegen die aan de linkerhand: 
    ‘Ga weg van mij, jullie vervloekten, naar het eeuwigheidsvuur 
    dat bereid is voor de Tweedrachtzaaier en zijn engelen. 
42    Want ik had honger en jullie hebben mij niet te eten gegeven, 
    ik had dorst en je hebt mij niet gelaafd, 
43    ik was een vreemdeling en je hebt mij niet binnengehaald, 
    naakt en je hebt mij niet gekleed, 
    ziek en in de gevangenis en je hebt niet naar mij omgezien.’ 
44   Dan zullen ook zij hem antwoorden: 
    ‘Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig 
    of als vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis 
    en hebben u niet gediend?’ 
45   Dan zal hij hen antwoorden: 
    ‘Amen, ik zeg jullie: 
    voorzover je het niet gedaan hebt voor ook maar een van de geringsten, 
    heb je het ook mij niet gedaan. 
46    En die zullen gaan naar de eeuwigheidsstraf, 
    maar de rechtvaardigen naar het eeuwigheidsleven.’ 
 
26:1  En het geschiedde toen Jezus al deze woorden voleindigd had, 
   dat hij tegen zijn leerlingen zei: 
2    ‘Jullie weten, over twee dagen wordt het Pesachmaal gevierd 
    en wordt de mensenzoon overgeleverd om gekruisigd te worden.’ 
 
 



Ezechiël 34 
 

1 Het woord van JHWH geschiedde tot mij: 
2 Mensenzoon, profeteer tegen Israëls herders, 
 profeteer en zeg tot hen, de herders: 
 Zo zegt mijn heer JHWH: 
 Wee, Israëls herders, die bezig waren zichzelf te hoeden! 
 Behoren herders niet de schapen te hoeden? 
4 Het verzwakte hebben jullie niet gesterkt, 
 het ziekelijke niet genezen, het verwonde niet verbonden, 
 het verdwaalde niet doen terugkeren, het verlorene niet gezocht… 
 met sterkte hebben jullie hen bedwongen, met geweld. 
10  Zo zegt mijn heer JHWH: Zie, ik zál die herders! 
 Ik zal mijn schapen terugvragen uit hun hand, 
 ik maak dat hun schapen-hoeden ophoudt. 
 Niet meer zullen de herders zichzelf hoeden. 
 Mijn schapen zal ik redden uit hun mond, 
 ze zullen voor hen niet tot eten zijn.  
11 Want zo zegt mijn heer JHWH: Zie ik, ikzelf… 
 ik vraag naar mijn schapen, ik zal naar ze omzien. 
15 Ikzelf hoed mijn schapen, ikzelf doe ze neerliggen  
 – uitspraak van mijn heer JHWH –, 
16 het verlorene zoek ik, het verdwaalde doe ik terugkeren, 
 het verwonde verbind ik, het ziekelijke maak ik sterk, 
 maar het vette en het versterkte verdelg ik. 
 Ik hoed hen volgens recht. 
 
17 En jullie dan, mijn schapen, 
 zo zegt mijn heer JHWH, 
 zie ik, ik zal richter zijn tussen het ene en het andere lam, 
 de rammen en de bokken. 
18 Is het nog niet genoeg dat jullie de goede weideplek afgrazen 
 en de rest van jullie weiden met jullie voeten vertrappen, 
 dat jullie het heldere water drinken  
 en het overige met jullie voeten vertroebelen; 
19 en mijn schapen, moeten die afgrazen wat door jullie voeten vertrapt is 
 en drinken wat door jullie voeten vertroebeld is? 
20 Daarom, zo zegt mijn heer JHWH tot hen: Zie ik, ikzelf… 
 ik zal recht brengen tussen het vette lam en het magere lam. 
21 Omdat jullie met flank en schouder wegduwen 
 en jullie met jullie horens stoten allen die verzwakt zijn, 
 totdat jullie hen naar buiten verstrooid hebben –  
22 daarom zal ik mijn schapen bevrijden, 
 zodat zij niet meer tot prooi zijn; 
 ik zal recht brengen tussen het ene en het andere lam. 
23 Ik zal één herder over hen doen opstaan, 
 hij zal hen hoeden: mijn knecht David, 
 die zal hen hoeden, die zal hun tot herder zijn. 
24 Ik, JHWH, zal hun tot God zijn 
 en mijn knecht David vorst in hun midden. 
 Ik, JHWH, ben het die spreekt. 
 


