


Een heilig priesterschap

Vorm een heilig priesterschap om                                   
geestelijke offers te brengen die God,                                    
dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn.



1 Petrus 2:1-5 (NBV)

Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle 
bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaad-
sprekerij, 2 en verlang als pasgeboren zuige-
lingen naar de zuivere melk van het woord, 
opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. 



1 Petrus 2:1-5 (NBV)

3 U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer 
is? 4 Voeg u bij hem, bij de levende steen die 
door de mensen werd afgekeurd maar door God 
werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, 



1 Petrus 2:1-5 (NBV)

5 en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken 
voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm 
een heilige priesterschap om geestelijke offers te 
brengen die God, dankzij Jezus Christus, 
welgevallig zijn.



Een korte woordstudie

 Hiereus (Grieks) = offeraar, priester

 Hieros = heilig

 Cohen (Hebreeuws) = afgeleid van ‘staan’



Gods roeping voor Israël

Exodus 19:6 ‘Een koninkrijk van priesters zul je 
zijn, een heilig volk.’ Breng deze woorden aan de 
Israëlieten over. 
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Drie kenmerken van een priester

1. Apart gezet – geheiligd in Christus

2. Gezalfd – vervuld met de Geest

3. Linnen kleding – rechtvaardige daden



 Drie kenmerken van een priester – positie

 Vijf taken van een priester - roeping



1. Laat je licht schijnen

Ex. 27:20-21 Er moeten in de ontmoetingstent, 
buiten het voorhangsel dat de ark met de 
verbondstekst afschermt, altijd lampen branden. 
Aäron en zijn nakomelingen moeten ervoor 
zorgen dat ze de hele nacht voor de Heer blijven 
branden. 



1. Laat je licht schijnen

Matt. 5:16 Zo moet jullie licht schijnen voor de 
mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer 
bewijzen aan jullie Vader in de hemel.



2. Maak Jezus zichtbaar

Ex. 25:30 Leg op de tafel het toonbrood; dat 
moet daar altijd voor mij liggen 

Joh. 6:35 ‘Ik ben het brood dat leven geeft,’ zei 
Jezus. ‘Wie bij mij komt zal geen honger meer 
hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer 
dorst hebben.’



3. Houd het vuur brandend

Lev. 6:5-6 Elke ochtend moet de priester hout op 
het vuur doen (…) Het vuur op het altaar moet 
steeds blijven branden, het mag niet doven. 



3. Houd het vuur brandend

Rom. 12:11 Laat uw enthousiasme niet 
bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest 
en dien de Heer.

Hebr. 10:24 (HSV) En laten wij op elkaar letten 
door elkaar aan te vuren tot liefde en goede 
werken.



4. Breng en wees een zegen

Deut. 10:8 In die tijd wees de HEER de stam Levi 
aan om (...) in zijn naam de zegen uit te spreken. 



4. Breng en wees een zegen

1 Petr. 3:9 Vergeld geen kwaad met kwaad, en 
als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; 
zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, 
want daartoe bent u geroepen.  



De roeping van een priester

1. Laat het licht schijnen

2. Maak Jezus zichtbaar

3. Houd het vuur brandend

4. Breng en wees een zegen

5. Breng (geestelijke) offers
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5. Breng geestelijke offers

 Geen dier- en spijsoffers meer!

 Om geestelijke offers te brengen...



5.1. Het brandoffer

Psalm 51:18 (BGT) Heer, u wilt van mij geen 
offers op uw altaar. Die offers geven u geen 
vreugde. 19 U wilt dat ik verdriet en spijt heb, 
dat is het offer dat u wilt (een verbroken en 
verbrijzeld hart).



5.2 Het reukoffer

Psalm 141:2 Laat mijn gebed voor u zijn als 
reukwerk, mijn geheven handen als een 
avondoffer.



5.3 Het dankoffer

Hebr. 13:15  Laten we met Jezus’ tussenkomst 
een dankoffer brengen aan God: het 
huldebetoon van lippen die zijn naam prijzen, 
ononderbroken.



Een offer kost je iets

2 Sam. 24:24 ‘Nee,’ antwoordde de koning, ‘ik 
wil ervoor betalen. Ik ga niet de HEER, mijn God, 
een brandoffer brengen dat me niets heeft 
gekost.’



Een offer kost je alles

Rom. 12:1(BGT) Vrienden, jullie weten hoe goed 
God voor ons is. Daarom vraag ik jullie: Geef 
jezelf als een geschenk aan God. Laat je leven 
een offer zijn dat God graag wil aannemen. 



Dankzij Jezus Christus

1 Petr. 2:5b Vorm een heilig priesterschap om 
geestelijke offers te brengen die God, dankzij 
Jezus Christus, welgevallig zijn.


