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WEEST HEILIG, WANT IK BEN HEILIG
HJM Sales
1 Petr. 1:15-16 – “Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is,
zo wordt ook gijzelven heilig in al uw wandel; Daarom dat er
geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig.”

Geliefde broeders en zusters, God is heilig, ja, zelfs ontzettend heilig. Hij is zó heilig, puur en
rein dat Hij een voor de mensen ontoegankelijk Licht bewoont (1 Tim. 6:16). Toch verlangt
God om met de mensen gemeenschap te hebben en straks in de eeuwigheid van aangezicht
tot aangezicht met hen te wandelen. God verlangt om ons deelachtig aan Zijn heiligheid te
laten worden. Hebr. 12:10b – “…………………….; maar Deze kastijdt ons tot ons nut, opdat
wij Zijner heiligheid zouden deelachtig worden.” Met andere woorden, God wil dat ook wij net
zoals Hij heilig worden (1 Petr. 1:15-16). Want zonder heiligmaking, dat wil zeggen zonder in
heiliging te leven, zullen wij God nooit kunnen zien. God weet dit! Hebr. 12:14 – “Jaagt den
vrede na met allen, en de heiligmaking, zonder welke niemand den Heere zien zal;”
Het grote Zoenoffer hiertoe werd gebracht door Zijn geliefde Zoon Jezus Christus. Jezus
stierf aan het kruis van Golgotha en vergoot Zijn kostbare Bloed voor de zonden van het hele
mensdom. Door het aannemen van Zijn offer mochten wij uit genade Gods kinderen worden.
Kinderen Gods worden in het Nieuwe Testament steevast heiligen genoemd en dus niet
meer zondaren. Dat waren wij eens, met de nadruk op “waren”. We zijn nu heiligen, die
helaas, zoals u zult beamen, nog wel eens zondigen.
We zijn werkelijk heiligen, want onlosmakelijk aan onze nieuwe positie als Gods kinderen is
het verlangen naar heiliging verbonden. Broeders en zusters, als onze wedergeboorte goed
is geweest, is dit wel haast een automatisme, dan wijden wij ons in heiligheid aan God toe.
Rom. 6:19, 22 – “Ik spreek op menselijke wijze, om der zwakheid uws vleses wil; want gelijk
gij uw leden gesteld hebt, om dienstbaar te zijn der onreinigheid en der ongerechtigheid, tot
ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden, om dienstbaar te zijn der gerechtigheid, tot heiligmaking……………………………………………..…. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt zijnde,
en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking, en het einde het
eeuwige leven.”
Rom. 12:1 – “Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot
een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst.”
1 Cor. 1:30 – “Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God,
en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing;”
God wil dat Zijn kinderen in heiligmaking leven. Dit betekent actie! Namelijk actief op weg zijn
naar heiligheid. 1 Petr. 1:16 – “Daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig.”
1 Thess. 4:3-4 – “Want dit is de wil van God, uw heiligmaking: dat gij u onthoudt van de
hoererij; Dat een iegelijk van u wete zijn vat te bezitten in heiligmaking en eer;”
Wat is heiligmaking of heiliging nu eigenlijk precies? Wat wil dat zeggen, heilig zijn?
Heilig zijn is niet, zoals in traditioneel christelijke kringen nog wel eens wordt gedacht, het
verrichten van veel goede daden en het rondlopen met een aureool (stralenkrans) om het
hoofd. Neen, de juiste betekenis zullen we uit de betekenis van de Hebreeuwse en de
Griekse grondwoorden moeten afleiden. Want, zoals u weet, werd het Oude Testament in
het Hebreeuws geschreven, terwijl het Nieuwe Testament in het Grieks werd vastgelegd.
Het woordje “heilig” in het Grieks
“Heilig” is in het Grieks “hagios” hetgeen is afgeleid van “hagos”. “Hagos” betekent “iets
vreselijks en ontzagwekkends”. Onze hoog in de hemel tronende God, de Schepper van het
universum, is beslist ontzagwekkend. De bijbel zegt dat Hij een verterend vuur is in Wiens
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nabijheid de zondaar niet kan vertoeven. Jes. 33:14 – “De zondaren te Sion zijn verschrikt;
beving heeft de huichelaren aangegrepen; zij zeggen: Wie is er onder ons, die bij een
verterend vuur wonen kan? Wie is er onder ons, die bij een eeuwigen gloed wonen kan?”
Leest u ook Ex. 19:9-22; Deut. 4:24; 9:3; Jes. 30:27; 1 Tim. 6:16 en Hebr. 12:29.
Het woordje “heilig” in het Hebreeuws
Het woordje “heilig” is in het Hebreeuws “kadosj” ( vwdq ), hetgeen betekent “(ceremonieel)
gewijd aan”. Het is afgeleid van het werkwoord “kaadasj” ( vwdq ), dat “toewijden, wijden
aan, bestemmen voor, voorbereiden, apart zetten, afzonderen” betekent.
Jezelf heiligen, broeders en zusters, wil blijkbaar zeggen dat jezelf toewijdt aan God en dat je
voor Hem bestemd bent en daarom bereidt je jezelf voor en zonder je jezelf af. En dán zul je
eens die verterend vurige, uiterst heilige God kunnen ontmoeten.
Het element van afzonderen en bestemmen voor de Heer blijkt duidelijk uit Lev. 20:26, waar
God over Israël het volgende zegt: “En gij zult Mij heilig zijn, want Ik, de HEERE, ben heilig;
en Ik heb u van de volken afgezonderd, opdat gij Mijns zoudt zijn.”
Een ander verklarend schriftgedeelte is Lev. 27:30,32 – “Ook alle tienden des lands, van het
zaad des lands, van de vrucht van het geboomte, zijn des HEEREN; zij zijn den HEERE
heilig……….……………………………….. Aangaande al de tienden van runderen en klein
vee, alles wat onder de roede zal doorgaan, het tiende zal den HEERE heilig zijn.”
Van wat moeten we ons afzonderen?
Het is duidelijk geworden, dat de Here God ontzagwekkend is en zelfs een verterend vuur,
maar dat Hij tóch naar gemeenschap met Zijn kinderen verlangt en daartoe bepaald heeft,
dat zij zich moeten afzonderen. Van wát dient de persoon, die zich voor de Heer wil heiligen,
zich dan af te zonderen?
Wij moeten ons van de wereld en van de zonde afscheiden, waardoor ons innerlijk wordt
gereinigd. In het Oude Testament staat een bekend schriftgedeelte.
Num. 6:1-5 – “En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende: Spreek tot de kinderen Israëls, en
zeg tot hen: Wanneer een man of een vrouw zich afgescheiden zal hebben, belovende de
gelofte eens Nazireërs, om zich den HEERE af te zonderen; Van wijn en sterken drank zal
hij zich afzonderen; wijnedik, en edik van sterken drank zal hij niet drinken, noch enige
vochtigheid van druiven zal hij drinken, noch verse of gedroogde druiven eten. Al de dagen
van zijn Nazireërschap zal hij niet eten van iets, dat van den wijnstok des wijns gemaakt is,
van de kernen af tot de basten toe. Al de dagen der gelofte van zijn Nazireërschap zal het
scheermes over zijn hoofd niet gaan; totdat die dagen vervuld zullen zijn, die hij zich den
HEERE zal afgezonderd hebben, zal hij heilig zijn, latende de lokken van het haar zijns
hoofds wassen.”
In het Nieuwe Testament zijn er echter sprekender teksten. Teksten die gaan over heiligmaking en reiniging, in het Grieks “hagi’asmos”. Dit woord is van het hiervoor al genoemde
woordje “hagos” (iets ontzagwekkends) afgeleid. Ook het woord voor “rein, puur, heilig,
onschuldig, eerbaar” (in het Grieks “hagnos” ) is afgeleid van hetzelfde woord “hagos” .
2 Cor. 11:2 – “Want ik ben ijverig over u met een ijver Gods; want ik heb ulieden toebereid,
om u als een reine maagd aan een man voor te stellen, namelijk aan Christus.”
1 Joh. 3:2b-3 – “………….. Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen
gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. En een iegelijk, die deze hoop op Hem
heeft, die reinigt zichzelven, gelijk Hij rein is.”
Leest u voorts 1 Tim. 5:22 en 1 Petr. 3:2.
Heiligmaking behelst blijkbaar het innerlijk rein, puur, eerbaar en onschuldig worden, het
daartoe afleggen van de werken van het vlees (genoemd in Gal. 5) en het reinigen van alle
besmetting des vleses en des geestes.
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2 Cor. 7:1 – “Dewijl wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelven reinigen van
alle besmetting des vleses en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods.”
1 Thess. 4:3-7 – “Want dit is de wil van God, uw heiligmaking: dat gij u onthoudt van de
hoererij; Dat een iegelijk van u wete zijn vat te bezitten in heiligmaking en eer; Niet in kwade
beweging der begeerlijkheid, gelijk als de heidenen, die God niet kennen. Dat niemand zijn
broeder vertrede, noch bedriege in zijn handeling; want de Heere is een wreker over dit alles,
gelijk wij u ook te voren gezegd en betuigd hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot
onreinigheid, maar tot heiligmaking.”
2 Petr. 3:11 – “Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heiligen
wandel en godzaligheid!”
Heiligmaking behelst het afscheiden van en het niet gelijkvormig worden aan de zondige en
vergankelijke wereld. Het behelst ook het uit liefde en dankbaarheid jezelf aan God dienstbaar stellen. Ja, God wil dat we werkelijk de weg van heiligmaking gaan bewandelen,
broeders en zusters.
Rom. 12:1-2 – “Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt
tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst.
En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws
gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil
van God zij.”
Rom. 6:19,22 – “Ik spreek op menselijke wijze, om der zwakheid uws vleses wil; want gelijk
gij uw leden gesteld hebt, om dienstbaar te zijn der onreinigheid en der ongerechtigheid, tot
ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden, om dienstbaar te zijn der gerechtigheid, tot heiligmaking. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt zijnde, en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt
gij uw vrucht tot heiligmaking, en het einde het eeuwige leven.”
Hoe kunnen wij die weg van heiligmaking bewandelen?
God gaf ons een aantal middelen om in heiliging te kunnen leven. Wijlen br. Derek Prince
noemde er een aantal in de DPM-onderwijsbrief van oktober 2009.
U begrijpt, broeders en zusters, dat het geloof in Gods beloften de basis en het allereerste
begin is. Immers was onze redding onmogelijk zonder eerst in het Kruisoffer van Jezus
Christus te geloven en het persoonlijk te aanvaarden. Maar vervolgens moeten we na de
ontvangen vergeving van onze zonden ons geloof “vergroten”. We moeten gaan geloven, dat
God de Vader ook in staat is om ons geheel en al te reinigen en te heiligen en álles te doen
wat Hij ons heeft beloofd.
Hand. 15:9 – “En heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, gereinigd hebbende
hun harten door het geloof.”
Hand. 26:18 – “Om hun ogen te openen, en hen te bekeren van de duisternis tot het licht, en
van de macht des satans tot God; opdat zij vergeving der zonden ontvangen, en een erfdeel
onder de geheiligden, door het geloof in Mij.”
Rom. 3:22 – “Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot
allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.”
Velen onder ons zullen nu misschien opmerken: ”Broeder, mijn geloof is zo klein en zo
zwak!” God heeft dat voorzien, broeders en zusters. Hij weet dat. Daarom gaf Hij een tweede
middel, namelijk Zijn Woord, om ons geloof te vermeerderen, want Rom. 10:17 luidt: “Zo is
dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods,”.
Onze liefhebbende Vader in de hemel voorzag ons ook in het Woord, het levende Brood uit
de hemel, dat ons geloof opbouwt en versterkt én ons innerlijke eveneens reinigt.
Joh. 15:3 – “Gijlieden zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb.”
Efez. 5:25-26 – “Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente
liefgehad heeft, en Zichzelven voor haar heeft overgegeven; Opdat Hij haar heiligen zou,
haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord;”
Hebr. 4:12 – “Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig
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tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes, en der samenvoegselen, en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des
harten.” Leest u ook Joh. 5:24; 17:17 en 1 Tim. 4:5.
En wellicht merken sommigen van ons nu op, dat het Woord van God, de bijbel, af en toe
best wel moeilijk te begrijpen is. OK! Daarom voorzag God Zijn kinderen eveneens in een
geweldige Leidsman, een Leraar en Trooster, namelijk de Heilige Geest. En deze geweldige,
derde Persoon van de goddelijke Drie-eenheid bewerkt heiliging in onze levens. Zijn Naam
zegt het reeds. God doet werkelijk álles om ervoor te zorgen, dat al Zijn kinderen op de weg
van heiligmaking kunnen wandelen.
Als wij de bijbel lezen, kunnen wij dat daarom het beste biddend doen, nadat wij aan de
Heilige Geest gevraagd hebben om ons te leiden en ons het Woord te verklaren.
2 Thess. 2:13 – “Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die van den
Heere bemind zijt, dat u God van den beginne verkoren heeft tot zaligheid, in heiligmaking
des Geestes, en geloof der waarheid;”
1 Petr. 1:2 – “Den uitverkorenen naar de voorkennis van God den Vader, in de heiligmaking
des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus; genade
en vrede zij u vermenigvuldigd.”
Joh. 14:26 – “Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn
Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.”
Joh. 16:13-14 – “Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij
zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal
gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. Die zal
Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen.”
Joh. 15:26 – “Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Dien Ik u zenden zal van den
Vader, namelijk de Geest der waarheid, Die van den Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen.”
Broeders en zusters, leef in en door de Heilige Geest (Gal. 5:16-26). Laat Hem u leiden op
de weg achter Jezus, een smalle weg waarop het vlees voortdurend wordt gekruisigd.
Tenslotte wil ik het reinigende Bloed van Gods geliefde Zoon Jezus Christus noemen.
Ik merkte reeds op dat Jezus voor onze vrijmaking het grote Zoenoffer met Zijn eigen Bloed
heeft gebracht. Maar het kostbare Bloed van Jezus heeft ééuwige Verlossingskracht. Het
verlost óók van eventuele toekomstige zonden. Het gestorte Bloed van Jezus, dat ons
afzonderde van (vrijkocht uit) de wereld, onze zonden wegwaste, en ons apart zette
(bestemde) voor God, is ook machtig om ons te reinigen wanneer wij helaas wederom
hebben gezondigd.
Hebr. 9:12,14 – “Noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed,
eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende.
……………………………………… Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den
eeuwigen Geest Zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van
dode werken, om den levenden God te dienen?
Hebr. 13:12 – “Daarom heeft ook Jezus, opdat Hij door Zijn eigen bloed het volk zou
heiligen, buiten de poort geleden.”
1 Joh. 1:7,9 – “Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij
gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle
zonde. ………………………………….. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en
rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid.”
Geliefde broeders en zusters, is God niet werkelijk goed? Hij had ons zó lief, dat Hij Zijn
eigen Zoon liet sterven voor de vergeving van onze zonden en onze rechtvaardigmaking.
Hij had ons zó lief, dat Hij, hoewel Hij een verterend vuur is, tóch de eeuwigheid met ons van
aangezicht tot aangezicht wil doorbrengen. Hij had ons zó lief, dat Hij daartoe alles heeft
verschaft en heeft gedaan om dit heerlijke vooruitzicht ook mogelijk te maken. Prijst Zijn
wondervolle Naam, want wie is zo lief als Hij?
God zegene u. Amen.

