Schriftlezing: Mattheüs 25:31-46, Kerntekst: Matth.
25:40 Thema: Delen als Jezus. Zingen: Ps. 96:1 en
9, Ps. 146:4, Ps. 92:7 en 8, Ps. 72:1,2 en 7, Ps. 25:6

Moeten we de hulpvraag gaan opzoeken? Het komt
wordt ieder geval op ons pad gebracht. De Heere
opent onze ogen en richt onze aandacht erop.

Hoofdpunten van de preek
Tussen alle mensen voor de troon zullen wij ook
staan. Links of rechts. Afhankelijk van hoe wij
geleefd hebben…

Jezus handelde belangeloos. Hij gaf niet om wat
terug te krijgen…

Christenen leven als Christus. Wij zijn echter de
Heiland niet. Zondig en beperkt. De nood is vaak
groter dan we aankunnen en willen.
Na Jezus
De Heere is ons altijd voor. Hij identificeert Zich met
mensen in hun nood en zegt: ‘Ik was…’
Als christen volg je Christus (je loopt niet voor Hem
uit). In deze profetie klinkt geen opdracht. Jezus zegt
niet: jullie moe(s)ten, maar is het ‘doen’ omdat Hij
het deed.
Geloven is geen kwestie van doenerig activisme,
maar van navolging. Dan kan het ook niet anders.
Geloof zonder werken is dood (Jak. 2:26)
Zoals Jezus
Navolging is doen wat Jezus deed. Hij spreekt over
vanzelfsprekende en passende oplossingen. Iemand
die eten nodig heeft, geef je eten…
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Jezus handelde zonder aanzien des persoons. Hij
loopt niet harder voor een ‘belangrijk’ persoon dan
voor een ‘van zijn geringste broeders.’
Voor Jezus
Navolging is belangeloos: je doet het niet om…
Jezus heeft echter alles wel opgemerkt en
beantwoordt het.
‘U deed het voor Mij.’ Een enorme bemoediging.
Hulp in nood is vaak zó vanzelfsprekend,
onzichtbaar, maar ook weerbarstig en onbegonnen.
U deed het niet voor Mij. Een dringende
waarschuwing. Ook het voorbijlopen aan nood, het
niet delen van onze overvloed wordt gezien.
Met/zonder Jezus
Links moet weg. Rechts blijft om als ware kinderen
Gods het koninkrijk te beërven. Het was al bij de
schepping voor hun bestemd.

