
 KEEK-OP-DE-PREEK                      30 oktober 2016 
Tijdens de dankdienst hebben we stilgestaan bij het priesterschap van de dankende gelovigen, Exodus 19:6. 
We zongen Psalm 145 Nu, Gezang 20:1,3,7, 481, Opwekking 710, EL 168. 

 
Een vader trekt met zijn zes kinderen het bos in. Weg van de 
consumptie-maatschappij. Afgezonderd van geestdodende 
computerspelletjes en graaiende bankdirecteuren en protserige 
merkkleding. 
Momenteel draait de film Captain Fantastic in de bioscoop. Het thema is 
de opvoeding van je kinderen in een wereld waarop je veel kritiek hebt. 
De vader uit de film roept behalve sympathie ook wel irritatie op.  
 

Kan het niet anders? Dus bijvoorbeeld dat je je afkeert van de leegte in de maatschappij, zonder dat je die 
maatschappij afschrijft, of je daar trots boven verheft?  
 
“Een koninklijk priesterschap zul je zijn, een heilig volk.” Dat klinkt net zo goed afgezonderd. Maar óók 
dienstbaar, inzetbaar, positief. 
De priester richt zich namens de mensen op God. En namens God op de mensen. Namens God is de 
priester zegenend en onderwijzend aanwezig. Namens de mensen offerend en dankend.  
Jezus deed beide bij uitstek. Uit afkeer voor het slechte op aarde kwam Hij juist naar de aarde toe! En bracht 
er de hemel over… 
 
Puntsgewijs houdt priesterschap het volgende in: 
a. Afgezondering om te verbinden. 

Afzondering is geen doel in zichzelf, maar leidt tot mobilisatie. Geen chagrijnige afkeer van de wereld, 
maar zegenende aanwezigheid in de wereld. 

b. Centraal is niet egocentrisch. 
Het draait weliswaar om de priesters, maar zij zijn centrifugaal gericht op God en de mensen. 
Je bent m.a.w. belangrijk maar niet om jezelf. 

c. Collectief in plaats van individualistisch. 
Het gaat niet om losse wereldverbeteraars, of priestertjes, maar om een koninklijk priesterschap. 
Als je er alleen voor staat, voel je je al gauw machteloos. Daarom is het zaak om binnen de priesterschap 
te blijven en daarin actief mee te doen. 

d. Als vertegenwoordigers. 
De notie dat je een ander kunt vertegenwoordigen, ook bij God, is ons vreemd. En dat is merkwaardig, 
want het hele werk van Jezus draait om vertegenwoordiging.  
Andere voorbeelden? Abraham! In jou zullen alle volken van de aarde gezegend worden (Gen.12). 
Paulus schrijft: Heilig is de ongelovige man in zijn vrouw. En omgekeerd. (1 Kor.7) 

e. Minderheid is als zout. 
Als priesterschap vorm je altijd een minderheid. Maar de beelden van zout of zuurdesem geven aan 
hoeveel invloed je kunt hebben. God verleent er kracht aan.  

f. Dankbaar en niet gefrustreerd. 
Captain Fantastic maar ook de gelovige richt zich veelal op het aardse, de tekorten, gebreken, schuld. 
Omdat een priester op Gód gericht is, ziet hij het aardse met hemelse ogen. Dat vraagt enerzijds om 
offeren en verzoenen, anderzijds om danken en lofprijzen en zegenen. 

 

Gesprekspunten. 
1. Geef allemaal eens aan welke van de zes bovengenoemde punten het meest nieuw voor je was. 
2. Wat betekent het concreet - nu - voor je dat Jezus een model-priester en zelfs Hogepriester is? 
3. Een afkeer van het verkeerde in deze wereld – hoe geef jij dat vorm? En na deze Keek…? 
4. Volgens Mozes behoort het hele volk tot de priesterschap. Volgens Petrus de hele gemeente. 

Bespreek echter de voorwaarde in Ex.19:5 en hoe zie je die bij Petrus terug komen?. 
5. Als ik enige uit de straat naar de kerk ga, hoe kan ik dat dan bezien vanuit het priesterschap? 
6. Voor wie meer wil: inventariseer eens welke taken de priester in het OT had. 

Geeft dan nog nieuwe inzichten? 


