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Suggestie om te beginnen:

Wat valt er te ontdekken, wat kunnen we leren?
 Hoe verlangen en streven naar heiligheid patronen in je leven kan doorbreken.
Bekijk het filmpje Holiness
 Wat het boek Leviticus voor ons in 2018 kan betekenen.
op Youtube van Bibleproject  Gods heiligheid betekent: Hij is goed, maar niet perse veilig.
 We worden uitgedaagd ons leven te zien als deel van een groter drama (het verhaal van God
Om te zingen:
met deze wereld) waardoor we veranderen.
Ps 116. Ik hou van God,
want hij heeft mij gehoord Bijbelgedeelten
Opw 379 Heerlijk is uw
1 Petrus
Naam
13Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop op de
Opw 427 Maak mij rein voor genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. 14Wees als gehoorzame
u
kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend
Gez 457 Heilig, heilig, heilig was, werd beheerst, 15maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen
Opw 671 Lof, aanbidding
heeft heilig is. 16Er staat immers geschreven: ‘Wees heilig, want ik ben heilig.’ 17En aangezien u
hem die iedereen beoordeelt naar zijn daden, zonder aanzien des persoons, Vader noemt, moet u
Om te lezen:
tijdens uw leven als vreemdeling ook ontzag voor hem hebben. 18U weet immers dat u niet met
1 Petrus 1:13-25.
zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw
1 Petrus 2:1-3
voorouders had geërfd, 19maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van
Christus. 20Al voor de grondvesting van de wereld is hij door God uitgekozen, en nu is hij, aan het
Het boek Leviticus
einde van de tijd, verschenen omwille van u. 21Door hem gelooft u in God, die hem uit de dood
heeft opgewekt en hem laat delen in zijn luister, zodat uw geloof tevens hoop is op God.
Voor het gebed:
22Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw
broeders en zusters houden; heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart, 23als
Bid met elkaar om net als
pasgeboren kinderen vurig mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods
verlangen naar de melk van levende en altijd blijvende woord. 24‘De mens is als gras en zijn schoonheid als een bloem in het
veld: het gras verdort en de bloem valt af, 25maar het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan.’
hun moeder, vurig te
Dit woord is het evangelie dat u verkondigd is.
verlangen naar de zuivere
melk van het Woord. (1 Petr
[2] 1Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en
2:2).
kwaadsprekerij, 2 en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord,
‘Make me pure, but not yet’. opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt.
God is ons nabij en wil ‘right
now, nu al met ons aan de Leviticus, 2 belangrijke verzen:
slag. Bid dat de Heilige Geest ‘Ik ben de HEER, jullie God. Jullie moeten heilig zijn. Wees heilig, want Ik ben heilig ’ (Lev. 11: 44
e.v.a. )
jou mag helpen richten en
‘Want op die dag wordt voor jullie de verzoeningsrite voltrokken opdat jullie van al je zonden
focus te krijgen op jouw
gereinigd worden en de HEER weer rein tegemoet kunnen treden’ (Lev. 16:30)
unieke roeping
Filmpje (zie ook nieuwsbrief 14 januari)
"Holiness" op YouTube https://www.youtube.com/watch?v=l9vn5UvsHvM

Voor het geloofsgesprek
God’s heiligheid is uniek. In
de Narnia reeks zegt Mister
Beaver over Aslan, de leeuw:
“He is not save, but he is
good”. Bespreek dit eens
met elkaar.

“Wees heilig want Ik ben heilig”
Vrijdag liep ik door Groningen: op een gegeven ogenblik hoorde ik een donkere man met
dreadlocks luidkeels zingen: “Holy, holy, holy. Holy, holy, holy”. Dat terwijl ik in gedachten deze
preek aan het voorbereiden was over Holiness. Dat is het onderwerp van vandaag. Wees heilig.
Dat onderwerp roept misschien niet direct wat op.

Wat is heiligheid?
Onze doelen zijn te klein. We zijn vaak beperkt tot een klein kringetje. Heiligheid breekt dat open.
Ons leven is deel van een veel groter drama, het verhaal van God. Als je iets van die heiligheid
ervaart gebeurt er wat met je, dan ben je nooit meer hetzelfde. Daar zijn in de bijbel ook talloze
voorbeelden van. Denk maar aan Mozes of Jesaja. Het is een besef van roeping die ons zoeken zin
Heb jij rituelen die je net als geeft. Er is iemand die ons op het oog heeft, die wat met ons wil. Waarvoor leef je? Het leven is
het Joodse volk in Leviticus een groot mysterie.
bewust laten stilstaan bij
God’s oproep om Heilig te
Uitdaging door de cultuur van onze tijd
zijn?
We voelen het vandaag niet meer vanzelf aan. In onze cultuur is autoriteit een vies begrip.
Voorbeeld uit een gesprek met puberzoon: “de leraar was ook brutaal tegen mij…” Dat kon je je
Ken jij nu in je leven
vroeger niet voorstellen. Aan de ene kant heeft het iets goeds, dat we ons niet alleen maar op
belemmeringen of situaties gezag en positie baseren. Maar het heeft ook nadelen. Je kunt nergens op terugvallen. Iedereen
waarin het je beter uitkomt weet het beter dan de dokter, etc. Kun je nog wel je toevertrouwen, aan gezag, aan een gids?
om nu nog even niet heilig te Spiritual direction heet dat in sommige kerken. Rod Dreher, How Dante can save your life,
zijn?
beschrijft hoe hij persoonlijk weer richting heeft gevonden door het lezen van Dante’s Goddelijke
Comedie, een van de grote meesterwerken van de literatuur. De kloosterregel van Benedictus
Hoe zou jij je verlangen naar vroeg gehoorzaamheid (naast armoede en kuisheid). Dat betekent opgeven van je autonomie. In
God’s woord willen
zo’n omgeving is heiligheid makkelijker te begrijpen.
beschrijven of uitdrukken?
Wat roept het bij je op, het Gods heiligheid. Voor de wereld een paradox. En voor ons?
beeld van de pasgeboren
Lezen 1 Pet 1:13-16
zuigeling als vergelijking?
Petrus richt zich in zijn brief tot ‘vreemdelingen', gelovigen die in een wereld leven die niet meer
100% hun thuis is, vanuit het besef dat de wereld een voorportaal is van de hemel. Hij schetst dat
ze te maken krijgen met vervolging. Hun geloof wordt beproefd. Toch is er hoop, zelfs enorme
vreugde v7). Want je hebt de parel van grote waarde ontdekt, een erfenis in de hemel.
De tekst uit vs 16: Wees heilig want Ik ben heilig, komt uit Leviticus 19:2. Dat is een lastig boek
voor ons. De kern: God is aanwezig in midden van het volk. En dat is voor ons in het hier en nu
niet vanzelfsprekend. Wie is God? God is compleet anders. God wil dichtbij zijn, maar dat is ook
riskant Onze God is een verterend vuur (Heb 12:28). In de Narnia-verhalen zegt mr. Beaver over
Aslan (een beeld van God): Hij is niet safe, maar Hij is goed. Leviticus kent best onbegrijpelijke
verhalen die soms kunnen schokken. Is God een tiran? Hoe moeten we dit zien? Bekijk eens de
Holiness Clip van Bibleproject. De zon geeft warmte, maar als je te dichtbij komt dan verteer je.
Beeld van God dat het boek Leviticus ook duidelijk probeert te maken. Je kunt niet zomaar bij God
naar binnen lopen, hij is niet je vriendje als het ware..
Offers en rituelen in het OT en het Priesterschap ons gegeven in NT
Israël is geroepen als heilig volk, om zich aan God toe te vertrouwen en God te weerspiegelen in
het hele leven. Anders dan volken rondom. Vandaar offers en rituelen en ook morele wetten. In
Leviticus: geen onderscheid tussen 'heilig' en seculier: heel het leven is heilig > dienst aan God.
Daarom (voor ons) verwarrende overgangen van moreel naar ritueel . Lees maar eens Lev. 19:1719. Voor het volk Israel was dit niet vreemd, het verstevigde elkaar, met de rituelen werd
herinnerd aan het morele, aan het heilig leven. Er was wel een duidelijk onderscheid tussen
priester en volk. Het priesterschap was een speciale dienst aan God, een stuk bemiddeling. In het
NT is heel Gods volk een koninklijk priesterschap.
Zijn die wetten v Lev. van toepassing op ons? Veel is achterhaald, wij zijn niet Israël. We kennen
geen offerdienst, tempel, priesters. De geestelijke betekenis is blijven staan, dat je heilig hoort te
zijn in je hele levenswandel. Met toewijding God volstrekt serieus nemen. Zo staat het ook in
Romeinen 12: geef uzelf als een levend offer. Je brengt niet meer dieren, maar jezelf.

Het heeft te maken met: bij God horen. Wees heilig, want Ik ben heilig. Ik ben de HERE. Eerst gold
wat je zelf wilde. Je kon leven volgens je begeerten, in onwetendheid. Nu leef je in antwoord op
een roeping. Je bent gehoorzaam geworden. Daarom: heilig leven zoals past bij God. Heel anders
dan als je van God niet weet. Die tijd is voorbij.
Wil je God volgen, zijn wil, zijn wet, zijn plan? Petrus wil ons daartoe aansporen. Wees heilig!
Maar kan dat wel? Ga je niet onvermijdelijk fout in?
Twee redenen waarom dat niet zo is.
Lezen 1:16-19. De eerste reden is: we mogen weten, geloven dat God Vader is! God is heilig, maar
hij is ook nabij. Heiligheid als een verterend vuur waar je niet te dichtbij kan komen. En nabijheid.
God is persoonlijk betrokken, hij kent jou, dat is intiem. Niet vader die alles maar goed vindt. Hij is
een vader die richting geeft. En wij mogen Hem liefhebben en dienen. En dit met ontzag, in vreze.
e
De 2 reden is : God heeft mij vrijgekocht. De prijs is betaald door Christus, met zijn kostbare
bloed. De ultieme prijs is betaald. Dat deed Hij voor mij. Ik mag daarin delen door Woord van het
evangelie, 23-25. Gods liefde zoals die zichtbaar werd in Christus, zijn Zoon die hij gaf.
Jezus als hitteschild tussen Heilige God en mij. Een hitteschild dat staat voor de liefde van God die
zichtbaar werd door zijn Zoon. Het oordeel is bij Jezus terechtgekomen, zodat ik vrijuit mag gaan.
Snap ik dat?
Als ik dat snap, dan maakt het verschil voor hoe ik leef. Robbie Williams zingt: “Make me pure, but
e
not yet”. Augustinus, de kerkvader uit de 4 eeuw zei dat ooit. Toen Augustinus God leerde
kennen vroeg hij aan God om goed, om heilig te leven, maar zei hij erbij, nu nog even niet, want ik
vind mijn oude leven nog zo lekker. Er zijn veel mensen die nu nog zo leven. Ik ontmoette pas een
meisje van 22: Ze ging naar een feest en had de volgende dag niets gepland, omdat ze wist dat ze
bij zou moeten komen van haar kater. Snap ik niet! Maak me heilig, maar nu nog even niet.
Maar het stelt me voor de vraag: Hoe heilig leef ik zelf? In overeenstemming met Gods bedoeling?
Hij heeft ons geroepen vs15. Hij zal het ook afmaken. Deze brief is vol van hoop. Lees maar eens
vs 1:3-5! Christelijk geloof: niet een enorme inspanning, maar leven vanuit een nieuwe basis. Om
vanuit nieuwe grondovertuigingen niet meer mee te willen gaan in de verleidingen van de wereld,
die je zogenaamd gelukkig zullen maken. Gehoorzaam aan de waarheid van het evangelie.
Opnieuw geboren door het Woord. Dat is de kracht die in je werkt als je jezelf er aan
toevertrouwd.
Wat ga je nu doen, wat kun je doen?
Ok, het gaat om heiligheid. Wat kan ik doen? Heel concreet. 2:1-3 iets wat je niet en wel moet
doen. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En
verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor
mag opgroeien, indien u tenminste geproefd hebt dat de Heer goedertieren is. Vurig verlangen:
wat houdt je tegen om nog eens thuis het filmpje over Leviticus op te zoeken? We vieren vandaag
avondmaal. Daar mogen we letterlijk proeven van de goedheid van God. Het avondmaal heeft
alleen zin als we terugdenken aan dat God zijn Zoon heeft gegeven. Het avondmaal is niet voor
mensen die al perfect zijn. Maar voor heiligen = geroepen, gehoorzaam aan de waarheid, opnieuw
geboren. En nu op weg om op te groeien.
We mogen proeven dat God’s liefde naar ons uitgaat, dat Hij ons wil transformeren, zodat we
uiteindelijk compleet heilig zullen zijn, zoals de Heer heilig is!

