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v/g
GK gz. 166:1,2
gebed
L HC 12 en Jh. 114-18
preek: Christus Profeet
GK gz. 62:2,4
L Ro. 109-13
preek: ik als christen profeet
LvK gz. 360:3
L Hbr. 721b-28
preek: Christus Hogepriester
ps. 110:4
L Hbr. 1315-16
preek: ik als christen priester
LvK gz. 473:1
L Opb. 58-14
preek: Christus Koning en ik als christen koning
GK gz. 68:1,2
geloofsbelijdenis: gesproken
GK gz. 68:3
gebed
collecte
LvK gz. 317
zegen
1a Christus hoogste Profeet en Leraar
Het Woord: in het begin bij God, zelf God, heeft ons vlees en bloed aangenomen.
Het heeft onder ons zijn tent opgeslagen.
God woonde onder Israël in de tentkleden van de tabernakel.
Zo woonde Hij onder ons in het mens geworden Woord.
Vol van goedheid en waarheid.
Zo maakte God Zich aan Israël bekend bij de verbondssluiting op de Sinaï:
als een God van meer dan gewone vriendelijkheid en gunst,
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trouw aan zijn verbond in belofte en eis.
Voortaan laat Hij Zich zo kennen in het mens geworden Woord: vriendelijk en trouw.
Gods glorie en eer stralen op dit vlees geworden Woord af en wij vangen die op in Hem.
Alleen Hij is de eniggeboren Zoon van de Vader.
Johannes de Doper kondigde Hem aan als zijn Meerdere en Eerdere.
Groot was Gods genade toen hij via Mozes als hoge profeet en leraar Israël zijn wet gaf
als wet om te doen en te leven.
Groter is Gods genade nu Hij in het mens geworden Woord
zijn vriendelijkheid en trouw heeft laten zien.
Wie is dit Woord dat in het begin was, bij God, Zelf God?
Die, eenmaal mens geworden en gebleven, Jezus heet: de HEER redt.
Zijn naam is zijn program.
Zijn naam is de samenvatting van Gods vriendelijkheid en trouw aan zijn verbondsbeloften.
Christus heet Hij ook: Messias, Gezalfde.
Jezus is door de Vader aangewezen en door de Geest in staat gesteld een wereld, verloren in schuld,
te redden van zonde, schuld en eeuwige straf.
Deze wereld waren en zijn wij…
God zien is God kennen.
Wie kent Hem beter dan zijn eniggeboren Zoon aan zijn borst?
Niemand die zó vertrouwelijk omgaat met God de Vader als Hij!
Uitgerekend Híj brengt ons de Vader dichtbij.
Hij doet uit de eerste hand verslag van Gods reddingsplan voor zondaren
en maakt ons dit bekend als evangelie: goed nieuws.
Hij is onze hoogste profeet en leraar.
Hij laat ons Gods liefde proeven en smaken, zijn vriendelijkheid en trouw, zijn wijsheid en goedheid,
zijn kracht en recht.
Hij toont ons het hart van de Vader.
Zo meldt Johannes in het vervolg hoe Jezus water in wijn verandert: 2 en Lazarus levend maakt: 11:
blijken van Jezus’ glorie als van de Vader.
Die hoorden en zagen de leerlingen in al zijn woorden en daden.
Wij kijken via dit 4e evangelie met hen mee.
Als u Jezus hoort en ziet, hoort u Vaders hart voor u kloppen, ziet u zijn vriendelijkheid en trouw aan u.
zingen: GK gz. 62:2,4
L Ro. 109-13
1b ik als christen profeet
Wat is dat: zijn naam belijden?: HC 12.32.
Een zaak van je mond en van je hart.
Van je mond.
Belijden betekent: hetzelfde zeggen, nazeggen.
Hetzelfde als wat God ons in de Bijbel voorzegt: Jezus is Heer.
Dat zeg je voor jezelf als je eigen geloofsovertuiging.
Dat zeg je onder je geloofsgenoten en tegen anders- en niet gelovigen.
Van je hart.
Waar je hart vol van is, loopt je mond van over.
Je mondelinge geloofsbelijdenis kan en moet geen loze kreet zijn.
Je mond moet gevoed worden vanuit je hart.
Hier woont en werkt God de Heilige Geest je geloof.
Maak van je hart een ruime woning voor Christus’ woord: Koll. 316.
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Jezus als je Heer is de opgestane levende Heer.
Zó is Hij je redder.
Als je zó gelooft in Hem spreekt God je vrij in zijn oordeel.
Jesaja voorzegt dit al: met Jezus als Heer kom je niet bedrogen uit.
Hiervoor hoef je niet perse Jood te zijn.
Ook niet-Joden mogen Jezus als Heer en Redder ontvangen en belijden.
Hoe doe ik dat: zijn naam belijden met mond en hart?
Ik durf niet zomaar over Jezus te beginnen in de winkel of in bus of trein, op school of werk.
In Uithuizermeeden e.o. is bijna iedereen christelijk, dus …
Bid om de Geest, om durf.
Blijf diep onder de indruk van Christus voor jou en Christus in jou.
Hieraan kun je vrijmoedigheid ontlenen van Hem te getuigen.
Stimuleer elkaar: met 2 of meer gelovigen sta je sterker.
Laat je christen zijn vooral ook zien en merken. dat zegt vaak meer dan woorden.
zingen: LvK gz. 360:3
L Hbr. 721b-28
2a Christus enige Hogepriester
Wat onderscheidt Christus als Hogepriester?
Hij is eeuwig Hogepriester itt Aäron en zijn zonen/opvolgers: 1 Kron. 527vv.
Met ipv zonder een eed van God Zelf: echt eeuwig Hogepriester.
Van een beter verbond dan dat van de Sinaï.
Dat werd door de zonde krachteloos en werkeloos.
Hij brengt volkomen redding van zonden door zijn eigen lichaam vrijwillig en uit liefde te offeren,
eens en voorgoed.
Aäron c.s. moesten dagelijks eerst voor zichzelf reinigingsoffers van dieren brengen
die in feite níet zondeloos konden maken.
Zij waren heilig: aan God gewijd, maar niet zonder schuld of innerlijke zuiverheid.
Christus is God zonder zonde, schuld en zondevuil toegewijd en zo helemaal berekend voor zijn taak.
In de hemel pleit Hij voor ons in het heiligdom dat volmaakter is dan ooit tabernakel en tempels op
aarde waren.
Tegenover het door de zonde zwakke priesterschap van Aäron c.s. staat Christus als volmaakte
Hogepriester.
Hij behoudt volmaakt ons die via Hem tot God gaan.
zingen: ps. 110:4
L Hbr. 1315-16
2b ik als christen priester
Hoe offer ik mijzelf als een levend dankoffer?
Zing en speel!
Loof God: Vader, Zoon en Heilige Geest.
‘Hoe groot bent U in uw liefde en trouw, in al uw volkomenheden, in uw schepping en herschepping!’
Blijf volhouden met goed doen aan elkaar, wees samen één.
De schrijver schreef hiervoor al, 1214vv:
Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven …
Laat ieder van Gods genade profiteren, voorkom onrust, overspel en minachting van het heilige.
Heb elkaar lief, wees gastvrij, zie om naar gevangenen en mishandelden: 131vv.
Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer: LvK gz. 473.
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Maar zonder mijn liefde kan ook mijn naaste niet.
zingen: LvK gz. 473:1
L Opb. 58-14
3a Christus eeuwig Koning
Alleen het Lam heeft de bevoegdheid de verzegelde boekrol van Gods regering open te maken.
Hij heeft ervoor gebloed.
Hij is hiervoor een nieuwe psalm waard!
Schepping: de 4 wezens, en kerk: de 24 oudsten, heffen het aan.
Talloos veel engelen en schepselen onderstrepen het, de 4 wezens be-amen het, de kerk valt het
Lam te voet in aanbidding.
Het Lam is de Leeuw uit Juda, de telg van David die overwonnen heeft duivel, zonde en dood.
De Vader stelde Hem in zijn troon én als Christus én als Heer.
Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, sprak Jezus vlak voor zijn hemelvaart.
Hij onderwerpt al zijn en onze vijanden aan Hem.
Groot is zijn regering, aan de vrede zal geen einde komen.
Zijn recht duurt eeuwig.
Bovenal is Hij Hoofd van zijn gemeente: Ef. 120-23 Koll. 115vv.
Ik hoor het nooit voor het journaal en lees het nooit in algemene kranten:
‘Jezus regeert als Koning.’
Ik lees van Putin, Obama, Assad, Merkel e.v.a.
Ik lees van vervolging van christenen en hoe God en Christus en kerk steeds meer verdwijnen uit
dorpen en steden in Nederland en hierbuiten.
M.a.w.: waar blijkt uit dat Jezus als Christus Koning is?
Er is nog altijd een kerk: Christus kan als eeuwig Koning niet zonder onderdanen zijn: NGB 27.
Zonder Hem hadden wereld en kerk 2015 niet gehaald.
Machthebbers komen en gaan.
De één breekt af wat een ander heeft opgebouwd.
God heeft geduld: zijn uitverkorenen moeten voltallig zijn, ook u/jij wil Hij niet verloren laten gaan.
Hij wil met alle heiligen die ons zijn voorgegaan ook ons de volmaaktheid doen bereiken: Hbr. 1140.1
3b ik als christen koning
Israël was al een koninkrijk van priesters, een Godgewijd volk: Ex. 19 6.
Petrus noemt zo de verspreide vreemdelingen in Turkije: 1 Pt. 11v.
Mensen overal vandaan heten ook zo: Opb. 59v.
Er lopen meer koningen en koninginnen in Nederland rond dan die twee in Wassenaar.
Nee: we hebben geen regeermacht in Den Haag.
Hier zijn wij slechts belastingplichtige onderdanen.
Ondertussen strijden wij tegen al door Christus overwonnen vijanden: zonde, duivel, wereld,
tegen hemelse vorsten die machtig heersen over het rijk van duisternis en kwaad boven ons
in de hemelstreken, met de door God Zelf aangereikte wapenrusting van waarheid, recht, geloof,
Bijbel en gebed: Ef. 610vv.
Vaak lijken wij aan de verliezende hand.
Onze vijanden zijn zo veel en zo sterk.
Wij zijn traag, moe en moedeloos, uit het veld geslagen.
Mijn God, waar is mijn geloof, mijn hoop en moed gebleven?
Ik heb al zoveel te stellen met U en uw beleid in mijn leven.
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Preek Hbr. 1139v 2211!15 Voleindingszo.
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Achter Christus aan!
Wij voeren geen hopeloze strijd.
Hem is de overwinning, dan ook aan ons!
Wees sterk en moedig, dapper en vastberaden!
Strijd de goede strijd, grijp het eeuwige leven!
God is vóór ons: dan kan geen tegenstander ons te sterk zijn!
Grijp moed en hoop: wij zullen als koningen heersen op aarde.
zingen: GK gz. 68:1,2
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