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	Naam: Oscar Biesheuvel
	Telefoon: 9 oktober 2022
	Email: This is me!
	Iban: Passievolle priesters
	bijbelgedeeltes: 1 Petrus 2:9, Romeinen 8:14-21, 1 Petrus 2:5, Leviticus 9:2&22, Romeinen 12:1, 1 Kor. 6:19&20
En filmpje ‘This is me’: https://www.youtube.com/watch?v=XLFEvHWD_NE
Link naar BibleProject serie over Priesterschap: https://bibleproject.com/explore/category/the-royal-priest-series/
	samenvatting preek: In deze serie kijken we naar onze identiteit als volgelingen van Jezus. In Romeinen 8 lezen we “Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.” God wil ons tevoorschijn roepen, zodat we weten wie we zijn in Hém, en dat ook uit kunnen dragen naar de rest van de schepping! Tijdens de dienst keken we ook dat filmpje van the film ‘Greatest Showman’, over het lied ‘This is me’. Zo ziet het er uit wanneer de kinderen van God, jij en ik, openbaar worden! Vorige week keek Suzon met ons naar ‘Krachtig koninkrijk’, deze week kijken we naar ‘Passievolle priesters’.

1 Peytrus 2:5 zegt dat we priesters zijn “om gestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezusw Christus”. In Leviticus 9 vers 2 en 22 lezen we dat de priester 1) het volk representeert voor God en 2) God representeert voor het volk. De theoloog NT Wright zegt het als volgt: “Het lijkt mij dat God mensen als een schuine spiegel in Zijn wereld heeft geplaatst, zodat God Zijn liefde en zorg voor de wereld door mensen kan weerspiegelen, en zodat de rest van de wereld de schepper kan prijzen door mensen.”
Een paar ‘taken’ die daar dus uit voort vloeien zijn bijvoorbeeld:
- Aanbidding. “om de grote daden te verkondigen van hem” 1 Petrus 2:9. Dat is geen optionele bezigheid, maar een kerntaak, je bent niet compleet als je niet aanbidt!
- Gebed. In relatie staan met God, luisteren en je hart delen
- Voorbede doen. Bidden voor anderen, voor situaties, Gods wil zoeken
- Zegenen, het goede van God uitspreken over mensen en situaties, woorden hebben kracht
In zijn boek ‘Vreemdelingen en priesters’ wijst Stefan Paas erop dat het bij priesterschap gaat om ‘gezamenlijk vóór individu’, en dat de priesterstam Levi géén eigen land kreeg toebedeeld, maar dat God Zelf hun erfdeel was. 
The BibleProject laat zien dat het beeld van priester, maar ook at van tabernakel, tempel en zelfs offer, samenkomt in Jezus. Als we op Hem willen lijken en Hem volgen, dan komt dat dus ook samen in onze levens. “Weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest?” “Wijdt u lichamen als een levend offer”. 

Passie dan. We worden aangemoedigd om van God te houden met heel ons hart, ziel, verstand en kracht. Het wordt dus van buiten zichtbaar! We ‘doen’ omdat we weten wie we ‘zijn’! De passiebloem vertelt het verhaal dat ‘passie’ ook staat voor ‘lijden’. In het leven van Jezus zien we dat het meest duidelijk’ dwars door de pijn en het lijden heen houdt Hij van Zijn Vader; met heel zijn hart, ziel, verstand en kracht. “Want wij hebben geen Hogepriester die niet weet hoe wij ons voelen”. 

Houd dus vol, ook in tijden van pijn en lijden. Laat passie stromen, leef een leven vol enthousiasme voor God en Zijn Koninkrijk, wees een passievolle priester!
	bijbelgedeeltes 2: - Identiteit. Leef jij vanuit wat je hebt, wat je doet, wat anderen over je zeggen? Of vanuit wat God over jou zegt? Lees Rom. 8:14-21 en praat over welke ‘geest’ of ‘gedachten’ jou kunnen besturen.
- ‘Weet je niet dat je een tempel van de Heilige Geest bent’. Hoe ervaar jij dit, hoe wil je daar nog bewuster van worden?
- Aanbidding, gebed, voorbede en zegenen. Herken je dit als ‘taken’ die bij jou horen? Welke stappen wil je zetten?
- Passie, dwars door het lijden. Deel je noden met elkaar en bidt voor elkaar. 


