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GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN  

Preek 
Preek over 1 Petrus 2,5b (Schriftlezing Exodus 19,1-8 en 1 Petrus 2,1-10) 

Petrus noemt de gelovigen vreemdelingen. Dat kwam vorige week aan de orde. In Hoofdstuk 2 noemt hij ze 

ook priesters, heilige priesters. Wat betekenen die woorden voor wie je bent?  

We zijn priesters of beter: we vormen een priesterschap. Als je ingelijfd bent in Christus' lichaam, als je bij 

de kerk hoort, ontvang je van Christus het priesterschap. Niet alleen de dominees, de ambtsdragers, maar 

alle gelovigen. Wat betekent dat? Wat is een priester?   

Een priester is een bemiddelaar. Hij staat tussen God en het volk in. Hij vertegenwoordigt God bij de mensen 

en de mensen bij God. En hier zegt Petrus dus, in lijn met wat Mozes tegen Israël zegt: jullie, de kerk, zullen 

voor de mensen zijn, wat priesters voor jullie zijn. 

Wat dat inhoudt? Kort gezegd: God bij de mensen brengen en mensen bij God. Volgende week zullen we in 

de kerkdienst aandacht geven aan het eerste. Vandaag aan het tweede: mensen bij God brengen. Hoe kan 

je dat doen? De priesters in het oude testament hadden als taak voor de mensen te bidden. Dat kan jij ook 

doen. Bidden voor de mensen in  je omgeving. Zo breng je ze bij God. Breng bij God wat er in hun leven 

speelt. De mooie dingen, waar je voor kunt danken, maar ook de zorgen die er zijn. Breng het bij God en 

vraag of Hij zich aan hen verbindt.  

De priesters waren ook betrokken bij de lof op God (1 Kr 61,7) Zij loofden en dankten God. Als priester mag 

je namens de mensen, dat doen waar we voor geschapen zijn. God te loven en te prijzen. 

Maar wil je priester zijn, dan moet je wel heilig zijn, gericht op God. Dat is in de eerste plaats een geschenk. 

Door Jezus mag je zeggen: ik ben van God. Je bent gekocht met zijn bloed. Daar komt vloeit het tweede uit  

voort: dat je wordt wat je bent. 

      

Besprekingsvragen   
1. Welke oude of moderne heiligen ken jij? Wat kenmerkt hen? Zou je jezelf als een heilige durven 

zien? 
2. Wat heeft heiligheid te maken met priesterschap? 
3. In de preek is al wat verteld over mensen bij God brengen, (bidden voor mensen en namens 

mensen God loven), weet jij nog meer manieren om dat te doen? 
4. Pak met elkaar een groot vel en schrijf daarop: mensen bij God brengen. Ga dan nadenken en 

opschrijven: wat speelt er in jullie omgeving?  Als het gaat om werk, wijk, gemeente, land, om 
collega’s, buren, sportmaatjes. Schrijf namen op. Schrijf onderwerpen op en vorm samen een 
heilige priesterschap die mensen bij God brengt. Bidt (samen of in stilte) rondom dit papier met al 
die namen en onderwerpen. En vergeet – als echte priesters – niet te loven!   

5. Weet jij iemand die je de komende week iedere dag bij God kunt brengen?   
6. Lees Job 1, 3-5. Laat dat eens op je inwerken. Hoe spreekt Gods Geest tot je? Wat zegt dit gedeelte 

over priesterschap en hoe kan jij dit in je eigen leven toepassen? Job bezat zevenduizend schapen en 
geiten, drieduizend kamelen, vijfhonderd span runderen, vijfhonderd ezelinnen en een groot aantal 
slaven en slavinnen. Hij was de aanzienlijkste man van het Oosten. Zijn zonen hadden de gewoonte 
om de beurt een feest te geven, ieder in zijn eigen huis, en nodigden dan hun drie zussen uit om bij hen 



te komen eten en drinken.Wanneer zo’n feest voorbij was, liet Job zijn kinderen bij zich komen voor 
een reinigingsritueel. Hij stond dan ’s ochtends vroeg op om voor elk van hen een offer te brengen, 
want hij dacht bij zichzelf: Misschien hebben mijn kinderen wel gezondigd en God in hun hart 
vervloekt. Job deed dit telkens weer. 

7. Zingtip: Opwekking 623 of LB 405 (LvdK 457). 

  

Teksten om te lezen 
Exodus 33,18-20 

Hosea 1-2,3 (Let op de namen van de kinderen – Petrus gebruikt die in 2,9-10) 

Matteüs 5,13-16 

Efeziërs 3,14-21 

 


