De essentie van deze studie is neergelegd in de blauw gekleurde tekst. De zwart gekleurde tekst
dient ter verduidelijking en voor nadere studie en kan bij eerste lezing worden overgeslagen.
In een vorige studie (over de Bijbel, het Woord van God) hebben we de oproep gelezen:

Wees heilig, want Ik ben heilig.

1 Petrus 1: 16b.

Heiligheid is volgens het woordenboek een soort afzonderlijkheid of apartheid in de zedelijke
betekenis van het woord. Dit kan zowel op God als op mensen betrekking hebben.
Vaak wordt heiligheid gepresenteerd als een soort van geestelijke
onkwetsbaarheid waardoor een heilig mens nooit fouten maakt. Dat is onjuist. Een
heilig levend christen heeft alle kenmerken van een "gewoon" mens, met al zijn
tekortkomingen. Toch is een belangrijk verschil. Een christen is niet slechter of
beter, maar "anders", want hij heeft Christus leren kennen (Efeziërs 4 vers 19 t.m.
21).

Heilig zijn is: toegewijd aan God, apart gezet.
Als er hier wordt gesproken over "apart gezet zijn" dan bedoelen we:
apart van het zondige, apart van het niet-goddelijke.

De directe betekenis van het woord "Heilig" is: zonder zonde, rein, volmaakt.
De tekst uit 1 Petrus 1: 16b, waar deze studie mee begon, vraagt om nader onderzoek.
Er staan hier twee belangrijke dingen:



God is Heilig;
De gelovige heeft de opdracht een heilig leven te leiden.

God zegt dus van zichzelf dat hij Heilig is, dat wil zeggen: zonder zonde, rein en volmaakt.
Dit wordt verder uitgewerkt in het onderstaande:

God is heilig
De heiligheid van God is een van de pijlers waarop ons geloof is gebouwd. De omvang en
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betekenis van dit onderwerp is immens groot. Kasten vol boeken zijn er al over geschreven en nog
steeds heeft de mensheid er nog maar heel weinig van begrepen.
Deze studie is dan ook zeer beknopt gehouden en is zeker geen volledige beschrijving van Gods
heiligheid.
Laten we even terug gaan naar de tekst aan het begin van deze studie:

Wees heilig, want Ik ben heilig.
1 Petrus 1: 16b.
Petrus haalt een tekst aan uit het Oude Testament:
Leviticus 11 vers 44 en 45
Ik ben de HEER, jullie God. Jullie moeten heilig zijn. Wees heilig, want ik ben heilig.
Verontreinig je keel niet met dieren die op de grond rondkruipen.
Ik ben de HEER, die jullie uit Egypte heeft geleid om jullie God te zijn. Wees heilig, want ik
ben heilig.

Het volk Israël heeft de opdracht om Heilig te zijn. Dit was en is zo belangrijk dat er een heel
bijbelboek aan is gewijd, namelijk Leviticus.
Door de hele bijbel heen wordt gesproken over Gods heiligheid. Lees bijvoorbeeld:
Exodus 15 vers 11.
Psalm 99, in het bijzonder de verzen 3, 5 en 9.
1 Samuël 2 vers 2.
Jesaja 5 vers 16.
Jesaja 6 vers 1 t.m. 8.
_________________________________________________________

Gods heiligheid in relatie tot de zondige mens
Toen de mens in zonde viel, werd daarmee Gods heiligheid geschonden.
De zondige mens kan niet bestaan voor Gods heiligheid. Zie Romeinen 1 vers 18 t.m. 20. God
heeft echter een oplossing beloofd die de kloof tussen God en mensen zal wegnemen. Deze belofte
wordt vele malen herhaald. Zie -bijvoorbeeld- Jesaja 53 vers 1 t.m. 7, waar het gaat over de Here
Jezus.
Gods oplossing voor zijn geschonden heiligheid wordt toegelicht aan de hand van de illustraties
hieronder:




Bij de schepping had de mens vrij contact met God.
Dit deed recht aan Gods heiligheid.



Door de zondeval zijn wij van de Vader volkomen
afgescheiden.
Door de val van Adam is er een kloof gekomen tussen
God en de mensen.
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De Here Jezus Christus heeft, door aan het kruis te gaan,
de weg tot de Vader weer geopend.
Hij heeft door gehoorzaamheid de kloof overbrugd zie
Efeziërs 2 vers 14 t.m.18.

Waar het gaat om de opdracht aan de gelovige om een heilig leven te leiden, liggen de zaken wat
minder voor de hand. Lezend in de Bijbel komen we twee ogenschijnlijk verschillende dingen
tegen:
De gelovige is geheiligd. (1 Korintiërs 3 vers 17b)
Toen wij tot geloof kwamen zijn wij aangenomen als Gods kinderen. Dat heeft ons heilig
gemaakt. Zie 1 Korintiërs 6 vers 11b.
De gelovige wordt geheiligd. (2 Petrus 3 vers 18a)
Wij groeien steeds meer naar Gods beeld, zie 2 Korintiërs 3 vers 18.
Een en ander wordt hieronder verder uitgewerkt:

De gelovige is geheiligd
In het Oude Testament kan heiligheid betrekking hebben op plaatsen, dingen en tijden. Denk aan
de priesters en de voorwerpen in de tabernakel en de tempel, maar ook het loofhuttenfeest, de
sabbat, enzovoort.
Het heilige van de gelovigen komt in het O.T. tot uiting onder andere in hun gewoonten. Als
voorbeeld nemen we hier de dieren waarvan de Israëlieten het vlees wel of niet mochten eten; reine
en onreine dieren. Lees bijvoorbeeld Leviticus 11 vers 1 t.m. 8.
Het heilige van de sabbat, dat is: het bijzondere, het aparte van deze dag, moet tot uiting komen in
de manier waarop deze wordt doorgebracht (Exodus 20 vers 8 t.m. 11).
Het hele Bijbelboek Leviticus is gewijd aan de heiligheid van God en van de gelovige. De
apostelen, met name Paulus, hebben dit vertaald naar de nieuwe situatie die is ontstaan door
Christus' lijden, sterven en opstanding.
Paulus zegt over het eten van vlees, overtuigd in de Here Jezus, dat niets uit zichzelf onrein is
(Romeinen 14 vers 13 t.m. 16). En elke dag kan heilig zijn, zoals blijkt uit Romeinen 14 vers 5 en
6.
Onze heiligmaking voor God gebeurt door:






Onze vereniging met Christus (1 Korintiërs 1 vers 2);
Het bloed van Christus (1 Petrus 1 vers 2);
Door de Heilige Geest (1 Petrus 1 vers 2);
Door het lichaam van Christus, dat is: de gemeente (Hebreeën 10 vers 10);
Door onze eigen keuze (2 Timoteüs 2 vers 22 en 23).

Dit laatste houdt in dat wij in staat zijn onze heiliging tegen te houden door ongehoorzaamheid aan
Gods wil.
God wil dat wij zullen leven tot eer en glorie van Hem, dat Jezus Heer is over ons leven, en dat wij
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ons zijn overwinning eigen maken.
Als de Here Jezus Christus in ons woont zijn wij heilig. Dat wil zeggen: apart gezet, wat weer
betekent:
niet meer van deze wereld, maar van de hemel,
waar Christus woont en een plaats maakt voor ons, zie Johannes 14 vers 1 t.m.4.
Nogmaals: wij zijn niet meer van deze wereld, maar van de hemel.
Johannes 15 vers 18 en 19
Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze mij eerder haatte dan jullie. Als jullie bij de
wereld zouden horen, zou ze jullie hebben liefgehad als iets van haarzelf, maar jullie horen
niet bij haar, want ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. Daarom haat ze jullie.

Dan moeten wij ook leren vanuit de hemel te denken en te doen en op aarde te leven als
hemelburgers:
1 Korintiërs 3 vers 16 en 17
Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont?
Indien iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig –
en die tempel bent u zelf.

De gelovige wordt geheiligd
Het is Gods wil dat de gelovige steeds meer geheiligd wordt, dat wil zeggen: steeds meer groeit
naar Gods gelijkenis. Dat betekent dus dat het Gods wil is dat wij rein worden, zonder zonde en
volmaakt.
Het is een belofte van God dat wij heilig gemaakt zullen worden als wij luisteren naar Zijn stem en
Hem gehoorzamen, zie Micha 6 vers 8. Dan zullen wij ook zeer gezegend worden, zoals te lezen is
in Ezechiël 36 vers 33 t.m. 36.
Ook gebeurt het dat God zelf actie kan ondernemen om ons te heiligen. Dat is af te leiden uit
Ezechiël 36 vers 25 t.m. 31, waarvan de kerntekst luidt:
Ezechiël 26 vers 26
Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je
lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven..

Een ander voorbeeld dat God actie onderneemt om mensen te heiligen is te vinden in Jesaja 6 vers
1 t.m. 8, waar staat beschreven hoe de profeet Jesaja werd geroepen voor zijn taak.
Wij, mensen die in Christus geloven, kunnen daarbij ook aan meewerken door bewust naar
heiliging te streven, zoals onder andere te vinden is in 1 Tessalonicenzen 5 vers 15 t.m. 24.
Er is ook de opdracht om anders te gaan denken en doen. Paulus spreekt daar over in Romeinen 12
vers 1 en 2.
Paulus spreekt hier ook over in de brief aan de Efeziërs, waar hij het steeds meer heilig worden van
de gelovige vergelijkt met het aantrekken van nieuwe kleren. Zie Efeziërs 4 vers 17 t.m. 24.
In de praktijk is heiligmaking een zaak van:
o


toewijding aan God (Romeinen 12 vers 1 en 2, zie hierboven), wat tot gevolg heeft:
afscheiding van de zonde (2 Korintiërs 6 vers 17).
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o


de geestelijke groei die wij hebben bereikt, en nog meer:
blijvend verlangen naar verdergaande geestelijke groei (Filippenzen 3 vers 12 t.m. 14).
Filippenzen 3 vers 15 en 16
Hierop moeten wij ons allen als volmaakte mensen richten. Mocht u er op enig punt anders
over denken, dan zal God het u wel duidelijk maken.
In ieder geval, laten we op de ingeslagen weg voortgaan.

Door zijn genade en scheppingskracht zal hij ons zo veranderen van geest, ziel en lichaam dat
wij Hem gelijk zullen zijn:
1 Thessalonicensen 5 vers 23 en 24:
Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen, en mogen heel uw
geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus.
Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand.

Maar wat betekent dit in de praktijk van elke dag?
God en Christus leren kennen vraagt geloof. Wij moeten begrijpen dat wij door het geloof in
Christus Heilig zijn. Dat betekent niet dat wij beter of slechter zijn dan anderen, maar dat wij
anders zijn en dat wij een andere eindbestemming hebben.
Als we ons bewust zijn van de aanwezigheid van Christus in ons leven, dan doen wij dingen
"anders", maar …


Kan de Here Jezus instemmen met wat je doet op je werk?
-

-





Velen van ons zijn behept met een maandagochtend-humeur dat pas overgaat bij de thee op
vrijdagmiddag. (Dit geldt natuurlijk niet voor U, geachte lezer, maar sommige van onze broeders en
zusters … !?)
Door onze geestelijke opstelling in ons werk blijken we een serieuze aanpak te hebben, betrouwbaar te
zijn en stabiel.
Ondanks dat sommige van onze collega's ons uitlachen en kwaad van ons spreken komen ze toch
naar ons toe om raad te vragen als ze zelf in moeilijkheden zitten. Want uit onze "handel en wandel"
blijkt dat we toch ergens iets te hebben, anders te zijn. Niet beter of slechter, maar "anders"...
(Of niet?)

Kan de Here Jezus instemmen met mijn normen en waarden?
-

De manier waarop ik mijn kinderen opvoed.
De dingen die ik doe, waar ik mijn kinderen naar toe stuur.
De manier waarop ik over mijn medemensen spreek en denk.
De boeken die ik lees, de TV-programma's die ik bekijk, de gelegenheden die ik bezoek.

Kan de Here Jezus instemmen met mijn geloofsleven?
-

-

Kom ik op zondag in de samenkomst om zegen te halen of te brengen?
Ben ik als vader de priester in het gezin, kan iedereen zich optrekken aan mijn geloof, heiligheid,
vastberadenheid de Here te volgen...
(Of moet de Here hier en daar wel eens een oogje dicht knijpen?)
Ben ik in mijn gebedsleven een voorbeeld voor hen die mij het naast staan in betrouwbaarheid,
heiligheid, stabiliteit, zachtmoedigheid en zelfbeheersing…
(Of geloof ik het wel?)

Wees je bewust van je handelen in je wandel met God!
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In de praktijk betekent dat:



Toewijding (=overgave) aan God (Romeinen 12 vers 1 en 2), wat ook inhoudt:
o Afscheiding van de zonde (2 Korintiërs 6 vers 17)
Uitstrekken naar geestelijke groei (Filippenzen 3 vers 12 t.m. 14) met als doel:
o Geestelijke volwassenheid (Filippenzen 3 vers 15 en 16).
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