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Les 30 
“Heilige priesterdom” 

of, DIE BEDIENING VAN DIE VOORBIDDING 
 
“’n Heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus 
Christus.” 1 Petrus 2:5.   
“Maar julle sal priesters van die Here genoem word." Jesaja 61:6. 
“Die Gees van die Here, God, is op My want die Here het My gesalf." (Jesaja 61:1; Lukas 4:18) 
 
Dit is die woorde van Jesus in Jesaja. As vrug op Sy arbeid is alle verloste priesters deelgenote met 
Hom van Sy salwing met die Gees as Hoëpriester “Soos die kosbare salf op die baard van Aaron." 
(Psalm 133:2). Net soos elke seun van Aaron, so het elke lid van die liggaam van Jesus reg tot die 
priesterdom. Maar almal beoefen dit nie. Baie weet daar nog geheel en al niks van af nie. Tog is dit 
die hoogste voorreg van 'n kind van God, die kenmerk dat hy baie naby Hom leef en aan Sy beeld 
gelykvormig is, “Hy wat altyd leef om te bid." Twyfel u daaraan of dit werklik so is? Dink maar net 
wat dit beteken om priester te wees. 
 
Daar is, in die eerste plek, die werk van die priester. Dit het twee kante, een na God gekeer en die 
ander na die mens. “Want elke hoëpriester wat uit die mense aangestel word, tree ten behoewe 
van mense op in die dinge wat in betrekking tot God staan" (Hebr. 5:1); of soos Moses dit stel: ”in 
die tyd het die Here die stam van Levi afgesonder om die verbondsark van die Here te dra, om voor 
die aangesig van die Here in Sy diens te staan en in Sy Naam te seën tot vandag toe" (Deut. 10:8; 
Sien ook 21:5; 33:10; Mal. 2:6). Aan die anderkant weer het die priester die mag besit om tot God 
te nader, met Hom in Sy huis te woon, en die bloed van die offerande of die brandoffer voor Sy 
aangesig te bring. Hierdie werk het hy egter nie vir homself verrig nie, maar in belang van die volk, 
wie se verteenwoordiger hy was. Dan is daar die ander sy van sy werk. Hy het die offerandes van 
die volk ontvang, dit voor God gebring, en dan uitgekom om in Sy Naam te seën, om hulle te 
verseker van Sy guns en om hulle Sy wet te leer. 
 
'n Priester is dus iemand wat glad nie vir homself leef nie. Hy leef met God en vir Hom. Sy taak as 
dienaar van God is om vir Sy huis, Sy eer en Sy aanbidding, te sorg, en om aan die mense Sy liefde 
en Sy wil bekend te maak. Hy leef met die mense en vir hulle (Hebr. 5:1). Sy werk is om hul 
sondes en behoeftes te ontdek, en dit voor God te lê, om offerande en reukoffer in hul naam voor 
Hom te bring, om vergifnis en seën vir hulle te verkry, en om dan uit te kom en hulle in Sy Naam te 
seën. Dit is die hoë roeping van elke gelowige. Sulke eer is die deel van al Sy heiliges. Hulle is met 
een doel gered om, te midde van die verloregaande miljoene om hulle heen, God se priesters te 
wees, wat op die voetspoor van Jesus, die Grote Hoëpriester, die bedienaars en uitdelers van die 
genade van God aan almal om hulle heen is. 
 
Dan is daar die wandel van die priester in ooreenstemming met Sy werk. Soos God heilig is, so 
moes die priester in 'n baie besondere sin heilig wees. Dit beteken dat hy nie net van alles wat 
onrein is afgeskei moes wees nie, maar moes volkome aan God heilig wees, afgesonder en 
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oorgegee aan God tot Sy beskikking. Hierdie afsondering van die wêreld en toewyding tot God is 
deur baie dinge aangedui. 
 
Die kleredrag het dit aangedui: die heilige kledingstukke, volgens God se eie voorskrifte gemaak, 
het hulle as Syne aangewys (Exodus 28). Dit het tot uiting gekom in die bevel om hulle spesiaal te 
reinig en hulself van alle kontak met dood en verontreiniging te weerhou (Lev.21:1). Baie van die 
dinge wat vir 'n gewone Israeliet veroorloof was mag hulle nie gedoen het nie. Ook was dit sigbaar 
in die opdrag dat die priester geen liggaamlike gebrek of swakheid mag hê nie; liggaamlike 
volmaaktheid moes dien as tipe van die onbesprokenheid en heiligheid in die diens van God. Ook 
was dit sigbaar in die reëling waardeur die priesterlike stamme geen besittings saam met die 
ander stamme kon hê nie; God moes hul erfenis wees. Hul lewe moes 'n lewe van geloof wees: 
afgesonder tot God moes hulle in afhanklikheid van Hom sowel as vir Hom lewe. 
 
Dit alles is die voorbeeld van die ware karakter van die Nuwe Testamentiese priester. Ons 
priesterlike mag by God hang af van ons persoonlike lewe en wandel. Ons moet getel word onder 
diegene van wie se wandel hier op aarde Jesus gesê het dat hulle nie hul klere besmet het nie. 
 
Deur ons oorgawe van wat vir andere geoorloof skyn en in ons afsondering van die wêreld, moet 
ons toon dat ons toewyding om voor God heilig te wees heelhartig en volkome is. Die liggaamlike 
volmaaktheid van die priester moet in ons sy ewebeeld hê deurdat ons sal wees “sonder vlek of 
rimpel" (Ef. 5:27); “die mens van God volkome, vir elke goeie werk volkome toegerus" (2 Tim. 3:17); 
“volmaak en sonder gebrek, en in niks kortkom nie" (Jak. 1:4). En bo alles stem ons toe om alle 
aardse erfenisse oor te gee; alles te versaak, en soos Christus net vir God as ons erfdeel te hê: om 
te besit soos die wat nie besit nie, en alles enkel en alleen vir God te besit. Dit is die kenmerk van 
die ware priester, die man wat net vir God en sy medemens leef. 
 
Nou volg die vraag: Hoe kan ek 'n priester word? 
 
In Aaron het God al sy seuns tot priester uitverkies; elkeen van hulle was 'n priester van geboorte 
af. Tog kon hy nie sy werk begin sonder 'n besondere graad van toewyding en verordinering nie. 
Elke kind van God is 'n priester op grond van sy geboortereg; maar dit is nie genoeg nie: hy kan sy 
mag alleen beoefen namate hy sy toewyding aanvaar en verwesenlik. 
 
In die geval van Aaron en sy seuns het dit as volg plaasgevind (Ex. 29). Nadat hulle gewas en 
gekleed was, is hulle met die heilige olie gesalf. Offerandes is dan geoffer, en die regteroor, die 
regterhand en die regtervoet met die bloed aangeraak. Daarna word hulle en hul klere met die 
bloed en die olie saam besprinkel. So is dit met die kind van God, dat, namate hy 'n voller begrip 
kry van wat die Bloed en die Gees vir hom beteken, hy as ware voorbidder kan intree. Die bloed 
sal alle gevoel van onwaardigheid wegneem, en die Gees alle besef van onbekwaamheid. 
 
Laat ons let op wat nuut is in die toepassing van die bloed op die priester. Wanneer hy as 
verteenwoordigende boetvaardige 'n offerande vir sy sonde gebring het om vergifnis te vra, was 
die bloed op die altaar gesprinkel, en nie op sy persoon nie. Nou egter moes daar vir sy priesterlike 
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toewyding 'n nouer aanraking met die bloed plaasvind. Oor en hand en voet word by wyse van 'n 
spesiale handeling onder die krag van die bloed gebring, en sy hele wese word besit van geneem 
en aan God geheilig. So is dit met die gelowige ook die geval, dat waar hy tevrede was met die 
gedagte dat die bloed wat op die genadetroon gesprinkel is genoegsaam vir sy vergifnis was, voel 
hy nou die drang om volle priesterlike toegang tot God te verkry, en voel hy behoefte aan ‘n voller 
en meer blywende ondervinding van die krag van die bloed om sy hart te besprinkel en te reinig 
van 'n slegte gewete, sodat hy “geen bewussyn meer van sondes sou hê nie" (Hebr. 10:2), en hom 
van alle sonde te reinig. En namate hy hierdie ondervinding geniet besef hy watter wonderlike reg 
hy besit om hierdie intieme omgang met God te hê, en besef hy dat hy die volle versekering 
ontvang dat sy voorbidding welgevallig is. 
 
En soos die bloed die reg verleen, so gee die Gees die krag en maak hom geskik vir gelowige 
voorbidding. Hy kweek in ons die priesterlike gees - 'n vurige liefde vir die eer van God en die 
redding van siele. Hy maak ons so een met Jesus dat gebed in Sy Naam 'n werklikheid is. Hy 
versterk ons tot gelowige en volhardende gebed. Hoe meer die Christen met Sy Gees in alle 
opregtheid gevul is, hoe spontaner sal sy oorgawe tot 'n lewe van priesterlike voorbidding wees. 
Geliefde mede-Christene! God het 'n ontsettende groot behoefte aan priesters wat tot Hom kan 
nader, wat in Sy teenwoordigheid sal lewe, en wat deur hul voorbidding die seëninge van Sy 
genade op andere sal afbid. En die wêreld het 'n verskriklike behoefte aan priesters wat die las van 
die mense wat verlore gaan sal dra en vir hulle sal intree. 
 
Is u gewillig om uself vir hierdie heilige werk op die altaar te lê? U weet watter soort oorgawe dit 
vereis - niks minder as die opgee van alles, soos Christus dit gedoen het nie, sodat die reddende 
doel van God se liefde onder die mensdom vervul kan word. O wees nie langer een van hulle wat 
tevrede is as hulle maar net gered is nie, en net genoeg werk verrig om hulleself warm en aan die 
gang te hou nie. Laat niks u terughou om uself geheel en al oor te gee om enkel en alleen priesters 
te wees nie - niks anders en niks minder as priesters van die Allerhoogste God nie. Die gedagte aan 
u eie onwaardigheid of onbekwaamheid hoef u nie terug te hou nie. Deur die Bloed is die 
objektiewe krag van die volmaakte verlossing in u werksaam: deur die Gees word Sy volle 
subjektiewe persoonlike ondervinding as 'n goddelike lewe vir u verseker. Die Bloed maak 
voorsiening vir 'n onbeperkte verdienstelikheid om u gebede baie aantreklik te maak. Die Gees 
maak voorsiening vir 'n Goddelike bekwaamheid, waardeur u geleer word om te bid presies wat 
volgens die wil van God is. Elke priester het geweet dat, wanneer hy 'n offerande gebring het 
volgens die wet van die heiligdom, dit aangeneem word. Onder die bedekking van die Bloed en 
die Gees het u die versekering dat al die wonderlike gebedsbeloftes in die Naam van Jesus in u 
vervul sal word. Deur verenig te bly met die Groot Hoëpriester sal u vra net wat u wil en dit sal vir 
u geskied. U sal krag hê om die gebed van die regverdige wat groot krag het te bid. U sal nie net 
deel hê aan die algemene gebed van die Kerk vir die wêreld nie, maar instaat wees om op u eie 
terrein spesiale voorbidding te doen - as priesters met God te onderhandel, die antwoord te 
aanvaar en te ken, en in Sy Naam seën te versprei. Kom, my broer, wees 'n priester, net 'n priester 
en geheel en al priester. Kom nou voor die Here met die volle bewussyn dat u afgesonder is vir die 
heilige bediening van voorbidding. Dit is die ware seën wat gelykvormigheid aan die beeld van die 
Seun van God meebring. 
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HERE, LEER ONS BID 
 
O my dierbare Hoëpriester, neem die toewyding aan wat my siel U aanbied in antwoord op U 
boodskap. 
 
Ek glo in die heilige priesterskap van U gelowiges, en dat ek ook 'n priester is, beklee met mag om 
voor die Vader te verskyn, en in die gebed wat groot krag het om seën te bring vir die 
verloregaande mense om my heen. 
 
Ek glo in die krag van U kosbare Bloed om van alle sonde te reinig, om my volkome vertroue voor 
God te gee, en my nader tot Hom te bring met die volle sekerheid van die geloof dat my 
voorbidding verhoor sal word. 
 
Ek glo in die salwing van die Heilige Gees, wat daagliks van U, my Groot Hoëpriester, kom om my 
te heilig, en my te vul met die bewussyn van my priesterlike roeping, en met liefde vir siele, om my 
te leer wat volgens die wil van God is, en hoe om die gelowige gebed te bid. 
 
Ek glo dat, soos U my Here Jesus self in alle dinge my lewe is, U ook so die waarborg vir my 
gebedslewe is, en dat U self vir my in die heerlike gemeenskap van U wonderlike bediening van 
die voorbidding sal opneem. 
 
Met hierdie geloof gee ek myself vandag aan my God oor, as een van Sy gesalfde priesters, om 
voor Sy aangesig te staan om vir sondaars in te tree, en om dan uit te kom en in Sy Naam te seën. 
 
Heilige Here Jesus! Neem aan en verseël my toewyding. Ja Here, lê U hande op my, en wy U self vir 
my tot hierdie heilige werk. Laat my ook handel en wandel onder mense met die bewussyn en 
karakter van 'n priester van die Allerhoogste God. 
 
Aan Hom, wat ons liefgehad het, en ons van ons sondes in Sy eie bloed gewas en ons priesters vir 
God en Sy Vader gemaak het, kom toe al die heerlikheid en heerskappy van nou af tot in alle 
ewigheid. Amen. 


