DE SCHEIDING VAN DE SCHAPEN EN DE BOKKEN EN DE CONSEQUENTIES DAARVAN

MATTHEUS 25 :31-46.
Dag Pucka,
Op dit bord heb ik al vaker de stelling ingenomen dat Mat. 25:34-46 gaat over de
algemene naastenliefde, en niet slechts over de liefde voor medechristenen of voor
het volk Israël of zoals de JG wel hebben beweerd voor "de gezalfde medebroeders
van Christus".
Er wordt in dit stuk gesproken over "de zoon des mensen" die komt in zijn
heerlijkheid als de herder die kennelijk de schapen van de bokken scheidt als hij ze
binnen leidt in zijn schaapskooi.
De schapen worden hier als mensen gezien die zonder er iets voor te verwachten en
zonder van een beloning te weten iets voor hun medemens doen als deze in benarde
posities verkeert.
Wat er aan deze mensen aan goeds wordt gedaan, wordt door Jezus gezien als aan
hem gedaan, want hij is "de zoon des mensen", de "mensenzoon". Hij heeft het hier
dus over zijn medemensen waarbij de ene mens zonder het te verwachten en zonder
te weten iets voor de mensenzoon Jezus doet wanneer zo'n hulpverlener iets voor
zijn medemens doet.
Als gevolg van dat liefde betonen voor de naaste, zegt Jezus dat dit soort mensen
het koningschap beërft wat van de grondlegging der mensenwereld voor hen is
bereid. Dit is waar Gen. 1:26-28 over spreekt, nl. de heerschappij over de aardse
schepping en die te bewerken en te onderhouden, het voorrecht van de mens die de
kroon is op het scheppingswerk van God in Genesis.
Het vergt voor degenen die geloven dat "de geringste broeders" van de mensenzoon
"de gezalfden/de 144.000" zijn, de JG dus, en voor de christenen die de natie Israël
tussen de 1e en de 2e komst van Christus hoog in het vaandel hebben, behoorlijk
wat moeite om hierin een keuze te maken.
Volgens mij gaat het over de normale naastenliefde tussen en voor mensen die in
benarde posities verkeren, of het nu christen, joden of niet-christenen zijn.
Wat het standpunt van de JG betreft, zij geloven dat de gezalfden vanuit de hemel
een koninklijk- en priesterlijk werk zullen verrichten voor de nog levende én de
opgestane mensheid ná de grote verdrukking, na de vernietiging van het wereldrijk
van valse religie (Babylon de Grote in hun visie) en ná het Armageddon, en dat
gedurende een periode van letterlijk duizend jaar.
Heel vreemd dat de schapen die NIET tot de 144.000 gezalfden horen, óók een
koningschap krijgen na Armageddon volgens dit bijbel gedeelte!
Als de mensenzoon Jezus als gevolmachtigde van God de Vader op dat moment tot
de schapen in het oordeel over alle volken notabene zegt dat de schapen het
koningschap beërven, en de bokken naar het eeuwige vuur gaan, waarom er dan
nog een 1000-jarige regering vanuit de hemel nodig is om alle mensen nog eens de
boodschap van de boekrollen uit Op. 20:11-15 waarin volgens de JG uitleg de
nieuwe wetten voor de 1000-jaar staan, een soort derde deel wat aan het OT en NT
wordt geplakt, te verkondigen en dat ze bij gehoorzaamheid daaraan pas het
eeuwige leven ontvangen. Rarara, hoe zit dat en hoe kan dat, terwijl ze het
koningschap al bij het oordeel beërven?????
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En waar komen Gog en Magog dan vandaan op het einde van de 1000 jaar volgens
de JG-uitleg, als alle volken al geoordeeld zíjn door de mensenzoon en ieder zijn
beloning en/of straf al hééft ontvangen bij dat oordeel op de laatste dag van alle
volken en alle doden en levenden, de oordeelsdag waarop óók zowel de gelovige als
de ongelovige wordt opgewekt en geoordeeld voor de troon? Rarara . . . .
Voor wat het waard is.
Groetjes,
Elle

