
Bijbelstudie Matteüs 25:31-46 Open Doors 

 

Lees Matteüs 25:31-46 volgens ‘de Zweedse methode’ 

 

Zet met een pen of potlood een ? wanneer je een zin/opmerking/vers niet begrijpt.  

Een ! als bij dat gedeelte een lichtje gaat branden (nu begrijp ik het! of: dit is een nieuw 

inzicht voor mij!). Plaats een ➔ wanneer dat gedeelte je raakt. 

Noteer dit en vertel elkaar wat je niet begrepen hebt ?, wat je nu juist opgevallen is ! en wat je 

geraakt heeft ➔. Wat leert deze bespreking jou? 

 

Stellingen/vragen om met elkaar te bespreken  

 

• Wanneer jij om je heen kijkt naar je eigen leven of naar de wereldproblematiek: wat 

belemmert je dan om op God te vertrouwen? In Hem te geloven? 

• In Matteüs 25:31-46 draait Christus de zaken om: niet jij beoordeelt God, maar de 

Mensenzoon beoordeelt jou! Wat doet dit met je? 

• Lees Johannes 3:17 en Romeinen 8:1 en 33. De Apostolische Geloofsbelijdenis zegt 

dat Jezus terugkomt om te oordelen de levenden en de doden.  

Word jij daar bang van of juist niet? Wat betekent het dat Jezus oordeelt? 

• Stelling: dat Christus terugkomt om te oordelen geeft jouw leven geweldig veel zin. 

Christus vindt het waardevol daarvoor terug te keren om daar goed naar te kijken. 

• “Goed voorbeeld, doet goed volgen”; wie is jouw voorbeeld in naastenliefde? 

• Lees HC Zondag 24, vraag en antwoord 64, Johannes 15:5 en Jakobus 2:26. 

Je wordt gered door geloof alleen, maar niet door een geloof dat alleen blijft. Genade 

wordt zichtbaar. Hoe kan de kracht van genade in jouw (meer) zichtbaar worden? 

(Denk bijvoorbeeld aan de preek: je staat in het rood van Christus’ verzoenende bloed) 

• Casus: er is oorlog in Oekraïne een stroom van miljoenen vluchtelingen naar Europa 

op gang gekomen. Zou jij een vluchteling opnemen in jouw huis? Waarom wel/niet? 

• Wat kan de kerk in het Westen leren van vervolgde christenen? 

• Activisme ligt snel op de loer in deze tekst. Onze maatschappij denkt in actieplannen 

en SWOT-analyses. Wanneer wordt geloven een automatisme, onbewust bekwaam? 

• Wie laat, in jouw omgeving, onbewust veel van Christus zien? Bemoedig hem of haar 

daar vandaag mee en dank de Heer voor zijn genade in hem/haar.   © Reinier Kramer | 2022 


