
Preekschets  Ken je mij? 
 
Teksten:  
Matth. 25:31-46 
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.” 
 
Jesaja 58:6-10 
6 Is dit niet het vasten dat ik verkies: misdadige ketenen losmaken, de BANDEN  van het juk 
ontbinden, de verdrukten bevrijden, en ieder juk breken? 
7 Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand 
kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen? 
8 Dan breekt je licht door als de dageraad, je zult voorspoedig herstellen. Je gerechtigheid gaat voor 
je uit, de majesteit van de HEER vormt je achterhoede. 
9 Dan geeft de HEER antwoord als je roept; als je om hulp schreeuwt, zegt hij: ‘Hier ben ik.’ 
Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbant, de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij, 
10 wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt, dan zal je 
licht in het donker schijnen, je duisternis wordt als het licht van het middaguur. 

. 

 
Probleemstelling: 
Een vrouw droomde dat ze in discussie was met God.  
Ze was boos over al het kwaad en het lijden dat ze om zich heen zag.  
De daklozen, armen, illegalen, vreemdelingen. Oorlogen, natuurrampen, moord en doodslag. 
Ze riep naar God: “Here God waarom doet U daar niets aan?” 
En God antwoordt vriendelijk en correct: “Maar lieve dochter dat heb ik al gedaan. Daarvoor heb ik 
jou geschapen”. 
Gods plan met deze wereld.  
Zijn bewogenheid voor een ieder die lijdt 
Zijn wil om te herstellen wat gebroken is 
Alles wat de Messias heeft voorgeleefd in die korte tijd onder ons. 
Dat wil God aan iedereen geven en daarvoor wil hij jou en mij gebruiken 
 
Thema: Ken je mij? Ken je jezelf? 
Ben je wat je doet? Is je werk wie je bent? 
Ben je wat je hebt? Is je rijkdom enz. wie je bent? 
Of ben je wat anderen over je zeggen? Dat kan alleen over de zichtbare kant gaan. 
 
Maar God kent jou! 
Jij bent zijn geliefde zoon of dochter in wie Hij een welbehagen heeft. Dat ben jij! 
 

http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Matte%FCs+25&id18=1&l=nl&set=10
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Jesaja+58&id18=1&l=nl&set=10
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Matte%FCs+25&id18=1&l=nl&set=10
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Jesaja+58&id18=1&l=nl&set=10


Mogelijke liederen: 
 
Psalm 146:1-4 
Psalm 118: 1,2   Nooit kan ’t geloof te veel verwachten 
Liedboek 108     Weest niet verbaasd als u de wereld haat 
Liedboek 304     God is ge trouw Zijn plannen falen niet 
 
Opwekking 249 Heer wat een voorrecht 
Opwekking 268 Hij kwam bij ons heel gewoon 
Opwekking 346 Maak ons tot een stralend licht voor de volken 
Opwekking 599 Nog voor dat jij bestond kende Hij je naam 


