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Een kenmerk van Gods kinderen
Gods Woord zegt ons dat heiligheid een kenmerk hoort 
te zijn van Gods volk. In Hebreeën 12:9,10 lezen we: En 
verder, wij hadden onze aardse vaders, die ons tuchtigden, 
en wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel 
meer onderwerpen aan de Vader van de geesten en leven? 
Want zij hebben ons wel voor een korte tijd naar het hun 
goed dacht getuchtigd, maar Hij doet dat tot ons nut, opdat 
wij deel krijgen aan zijn heiligheid.

God verlangt ernaar dat wij deel krijgen aan zijn hei-
ligheid. In vers 14 voegt de briefschrijver hieraan toe: 
Jaag naar vrede met alle mensen, en heiligheid, zonder welke 
niemand de Heer zal zien (NASB). We moeten jagen naar 
heiligheid, het tot een doel maken in ons leven. Om dit 
te bereiken, moeten we volgens deze tekst ‘jagen naar 
vrede met alle mensen’. We moeten proberen een vreed-
zaam leven te leiden, dus geen ruzie of meningsverschil-
len laten bestaan voor zover dat binnen ons vermogen 
ligt. De schrijver van de Hebreeënbrief voegt hier een 
ernstige waarschuwing aan toe dat we de Heer niet 
zullen zien, tenzij we deel krijgen aan zijn heiligheid.

Een tweede tekst die Gods verlangen naar heiligheid 
voor zijn kinderen laat zien, is 1 Thessalonicenzen 4:3: 
Want dit is de wil van God: uw heiliging. Maar wat is 
precies heiliging? Iedere vorm die eindigt op ‘ing’ bete-
kent ‘zorgen dat iets tot stand komt’. Reiniging bijvoor-
beeld betekent rein maken. Zo betekent heiliging dus 
heilig maken. De woorden ‘heilig’ en ‘heiliging’ komen 
van het Griekse woord ‘hagios’. Kort samengevat is 
heiliging dus heel eenvoudig het proces van heilig 
maken. Bovenstaande tekst kan dan als volgt vertaald 
worden: ,,Want dit is de wil van God, dat u het proces 
van heiligmaking doorloopt en heilig wordt.”

Bewerkers van heiligheid
Hoe beeldt de bijbel het proces van heiliging uit en 
welke rol spelen wij daar zelf in? In mijn begrip zijn er 
vijf bewerkers van heiligheid.

1 De Heilige Geest

Zonder de Heilige Geest - of Geest van heiligheid 
zoals Hij in het Hebreeuws wordt genoemd – hebben 
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Heiligheid is een unieke eigenschap van God. Hij heeft veel verschillende eigenschappen – zoals 

liefde, wijsheid en kracht – die we tot op zekere hoogte kunnen begrijpen, omdat er mensen en 

zaken in deze wereld zijn die deze eigenschappen vertonen. Maar heiligheid kunnen we nergens 

mee vergelijken in de natuurlijke wereld; heiligheid is uniek. John Wesley definieerde heiligheid als 

‘unieke liefde’. Zelf definieer ik heiligheid als een combinatie van Gods rechtvaardigheid en liefde. 

Liefde nodigt je uit; rechtvaardigheid stelt vast dat je dat niet waard bent. Dat is de ingebouwde 

spanning in het fenomeen ‘heiligheid’.

Delen in  
Gods heiligheid



we geen enkele hoop om heilig te worden. Maar wij 
moeten God altijd voor u danken, broeders, die geliefd bent 
door de Heere, dat God u van het begin verkoren heeft tot 
zaligheid in heiliging van de Geest en geloof in de waarheid 
(2 Thessalonicenzen 2:13). 

Het initiatief voor onze heiliging ligt bij God, zoals bij 
ieder proces van verlossing (ook redding, genezing 
en bevrijding beginnen bij God). Het begint met Gods 
keuze voor ons, die al van voor de eeuwigheid vastligt. 
Vervolgens vindt het volgende proces plaats:
• De Heilige Geest begint invloed op ons uit te oefenen
• Hij keert ons af van de weg die naar verwoesting 

leidt (Matteüs 7:13)
• Hij brengt ons oog in oog met de waarheid (en met 

Jezus, die zelf de Waarheid is) 
• Hij geeft ons geloof om die waarheid te geloven
• Door deze waarheid te geloven, worden we gered

In Efeze 2:8 vertelt Paulus ons dat we zijn gered door 
geloof. En vervolgens herinnert hij ons eraan dat dit 
geloof niet uit onszelf is gekomen, maar in ons is 
gelegd door een gave van God.

In dit verband kunnen we ‘heiligen’ definiëren als 
‘apart gezet worden voor God’. In veel gevallen begint 
het proces van heiliging al lang voordat we God per-
soonlijk leren kennen. De apostel Paulus schrijft dat 
hij al afgezonderd was van de schoot van zijn moeder 
(Galaten 1:15) en God vertelde Jeremia dat Hij hem 
al had geheiligd in de baarmoeder (Jeremia 1:5). God 
begint ons al voor zichzelf apart te zetten voordat wij 
er ook maar enig besef van hebben.

1 Petrus 1:2 schetst een vergelijkbaar beeld van dit 
proces: …aan de uitverkorenen… overeenkomstig de voor-
kennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot 
gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus 
Christus. Gods eeuwige keuze is gebaseerd op zijn voor-
kennis – het is nooit willekeurig of toevallig. Heiliging 
is het proces waarin de Heilige Geest ons afzondert 
voor een confrontatie met de aanspraken van Christus. 
De Heilige Geest geeft ons de genade om het evangelie 
te gehoorzamen, en als we dat doen, wordt het bloed 
van Jezus over ons gesprenkeld.

In beide teksten die we hebben gelezen ligt het initia-

tief tot heiliging bij God, niet bij de mens, en de eerste 
bewerker van dit proces is de Heilige Geest.

2 Het Woord

In Efeze 5:25,26 lezen we over de tweede verte-
genwoordiger van heiliging: Christus heeft de gemeente 
liefgehad en zich voor haar overgegeven, om haar te heiligen, 
door haar te reinigen met het waterbad door het Woord. 

In het Oude Testament moest ieder offer, nadat het bloed 
was vergoten, worden gewassen met zuiver water. In 
het Nieuwe Testament schrijft Johannes dat Jezus kwam 
door water en bloed (1 Johannes 5:6). Het bloed is het 
verzoenende bloed dat Christus aan het kruis vergoot. 
Het water is het zuivere water van het Woord. Christus 
verlost ons door zijn bloed en heiligt en reinigt ons, door 
ons te wassen met het water van het Woord. 

Jezus bad tot de Vader voor zijn discipelen: Heilig 
hen in Uw waarheid; uw woord is de waarheid (Johannes 
17:17). Eén van de belangrijkste manieren waarop Gods 
Woord ons heiligt is dat het onze manier van denken 
verandert. Heiliging komt van binnenuit naar buiten, 
niet van buitenaf naar binnen. Als men het van bui-
tenaf naar binnen probeert, de ‘religieuze’ manier van 
heiliging, dan doet men dat bijvoorbeeld door lange 
rokken te dragen, het haar niet af te knippen, make-up 
achterwege te laten, of allerlei andere uiter-
lijke aanpassingen, die echter niet 
noodzakelijk van binnenuit komen. 
Paulus schreef echter: Word inner-
lijk veranderd door de vernieuwing 
van uw gezindheid, om te kunnen 
onderscheiden wat de wil van God 
is, namelijk het goede en welgeval-
lige en volmaakte (Romeinen 12:2).

Het woord ‘hersenspoeling’ 
wordt meestal negatief 
geduid, maar eigenlijk 
beschrijft het letterlijk heel 
goed de manier waarop 
de Heilige Geest ons 
denken vernieuwt: 
ons denken wordt 
gespoeld, gewas-
sen en gereinigd 
met het zuivere 
w a t e r  v a n 
Gods Woord.

D P M  N E D E R L A N D           O N D E R W I J S B R I E F

God begint ons al voor zichzelf 
apart te zetten voordat wij er  

ook maar enig besef van hebben



3 Geloof

Paulus omschreef de opdracht die hij kreeg van 
de Here Jezus Christus voor zijn bediening onder de 
heidenen als volgt: …om hun ogen te openen en hen te 
bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van 
de satan tot God, opdat zij vergeving van de zonden ont-
vangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof 
in Mij (Handelingen 26:18). Een onmisbaar element in 

heiliging is ons geloof. Gods Geest en Gods Woord ver-
anderen nooit, maar het is ons geloof dat ons in staat 
stelt om te ontvangen wat God daardoor wil bewerken. 
Het proces van heiliging zal slechts effectief zijn in de 
mate waarin ons geloof dat toestaat.

Verder bestaat er een direct verband tussen Gods 
Woord en ons geloof, omdat geloof komt door het horen, 
en het horen door het woord van God (Romeinen 10:17). 
Hoe meer we acht slaan op Gods Woord, hoe groter 
ons geloof wordt, en we in staat zijn alles te ontvangen 
waarin God heeft voorzien om heilig te worden.

4 Het bloed van Jezus

In Hebreeën 13:12 staat: Daarom heeft ook Jezus, om 
door zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort 
geleden. Jezus vergoot zijn bloed om vele redenen. Eén 
van die redenen was om ons vrij te kopen. Een andere 
reden was ons te heiligen, ons apart te zetten voor God 
en heilig te maken.

Het is mogelijk op een plaats te komen waar satan 
en zonde ons niet langer kunnen raken omdat we 
beschermd en geheiligd worden door het bloed van 
Jezus: Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het 
licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, een het bloed 
van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde 
(1 Johannes 1:7). Deze tekst staat in een voortgaande 
tegenwoordige werkwoordsvorm: Als we voortdurend 
in het licht wandelen, hebben we voortdurend gemeen-
schap, en reinigt het bloed van Jezus ons voortdurend 
van alle zonde. We worden rein en onbesmet bewaard, 
omdat we in een andere werkelijkheid leven. We leven 
niet in de besmetting en vuilheid van deze slechte 
wereld. We worden afgezonderd voor God door het 
bloed van Jezus.

Dit brengt ons bij een andere belangrijke bijbeltekst: 
Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt; 
maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze 
heeft geen vat op hem (1 Johannes 5:18). Dit is uitdagend 
- bijna beangstigend. Bedoelt Johannes dat iemand 
die ooit is wedergeboren daarna nooit meer zondigt? 
Andere bijbelteksten en onze eigen ervaring maken 
dit onwaarschijnlijk. De sleutel om deze tekst goed 
te begrijpen, is dat Johannes hier niet spreekt over 
een individuele gelovige, maar over een gesteldheid. 
Het zijn niet broeder David of zuster Marie die niet 
kunnen zondigen, maar het is de nieuwe natuur die 
iedere gelovige bij de wedergeboorte ontvangt die niet 
kan zondigen.

1 Petrus 1:23 zegt ons dat deze nieuwe natuur is 
geboren niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, 
door het levende en eeuwig blijvende Woord van God. Voor 
alle leven op aarde geldt een onveranderlijk principe: 
De aard van het zaad bepaalt de aard van leven dat 
eruit voortkomt. Uit een appelpit groeit een appel, geen 
mandarijn. Het onbederfelijke zaad van Gods Woord 
bewerkt een natuur, die net als het zaad, onbederfelijk 
is. Deze natuur is de ‘nieuwe mens’. Deze nieuwe mens 
is onbederfelijk. Hij zondigt niet. Dat geldt niet voor 
iedere individuele gelovige als afzonderlijke persoon, 
maar wel voor de ‘nieuwe mens’ in iedere gelovige.

Dit is in overeenstemming met 1 Johannes 3:9: Ieder die 
uit God geboren is, doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in 
hem; en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. 
Johannes spreekt hier duidelijke taal. Hij zegt niet dat 
zo iemand niet zondigt, maar dat hij niet kán zondi-
gen. Waarom niet? Omdat het onverderfelijke zaad van 

Gods Woord dat in hem is een natuur heeft bewerkt die 
net als het zaad onverderfelijk is. De nieuwe mens kan 
niet bedorven worden door de zonde.

Nadat ik wedergeboren ben wordt de koers van mijn 
leven bepaald door welke natuur ik me laat leiden, 
door de nieuwe of de oude mens. Als ik een neder-
laag leid, dan komt dat doordat ik het probleem niet 
aanpak vanuit mijn nieuwe natuur. De nieuwe natuur 
is onoverwinnelijk. Een oude vrouw die opmerkelijke 
overwinningen had gehaald in haar geloofsleven werd 
eens gevraagd hoe zij omging met verleidingen. Ze 
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heiliging zal slechts effectief 
zijn in de mate waarin ons 

geloof dat toestaat

"Als de duivel aan mijn deur 
klopt, laat ik Jezus opendoen."
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antwoordde: ,,Als de duivel aan mijn deur klopt, laat 
ik Jezus opendoen.” Dat is de nieuwe mens; Christus 
in ons.

Terug naar 1 Johannes 5:18, waar we werden opge-
roepen ‘onszelf te bewaren’. Hoe? Onder het bloed. 
Dit doen we door in het licht te wandelen volgens 1 
Johannes 1:7: Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij 
in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het 
bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle 
zonde. Als we in het licht wandelen en onszelf bedek-
ken onder het bloed van Jezus, dan plaatsen we ons in 
een ruimte waar satan ons niet kan raken. 

5 Het altaar

De vijfde bewerker van heiliging is heel praktisch. 
In Matteüs 23:16,17 bestraft Jezus de leer van de schrift-
geleerden: Wee u, blinde leiders, die zegt: Wie gezworen 
heeft bij de tempel, dat betekent niets; maar wie gezworen 
heeft bij het goud van de tempel, die is aan die eed gebonden. 
Dwazen en blinden, want wat is meer, het goud of de tempel, 
die het goud heiligt? Jezus zegt hier dat het geld op zich 
niet heilig is. Het is gewoon van metaal. Maar wanneer 
het wordt gebruikt voor Gods tempel wordt het heilig. 
De tempel maakt het heilig.

In vers 18 en 19 gaat Hij verder: En wie gezworen heeft bij 
het altaar, dat betekent niets; maar wie gezworen heeft bij de 
gave die daarop ligt, die is aan die eed gebonden. Dwazen en 
blinden, want wat is meer, de gave of het altaar, dat de gave 
heiligt? De gave maakt het altaar niet heilig, maar het 
altaar heiligt de gave die erop wordt gelegd.

In het oude testament was het offer een gewoon dier, 
totdat het op het altaar werd gelegd. Zodra het op het 
altaar was gebonden, werd het heilig en afgezonderd 
voor God. Dit geldt ook voor de nieuwtestamentische 
gelovige. Paulus schrijft: Ik roep u er dan toe op, broeders, 
door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God 
te wijden als een levend slachtoffer, heilig en voor God wel-
gevallig, dat is uw redelijke godsdienst (Romeinen 12:1). 
Het nieuwtestamentische offer blijft leven nadat we het 
op het altaar leggen. Dat is het grote verschil met het 
oudtestamentische offer. Maar in beide gevallen is het 
proces van heiliging hetzelfde: het altaar heiligt de 
gave die erop wordt gelegd.

De daad van overgave van ons lichaam aan 
God gaat samen met het innerlijke proces van 
heiliging van ons denken. In vers 2 schrijft 
Paulus: En wordt niet gelijkvormig aan deze 
wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing 
van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil 
van God is, het goede, welgevallige en volkomene (NBG). 

We kunnen deze innerlijke verandering van onze 
gedachten en motieven niet bereiken als we niet alle 
rechten op ons lichaam verwerpen en het zonder enig 
voorbehoud op Gods altaar leggen, zodat God het kan 
gebruiken zoals Hij wenst.

De vijf bewerkers van heiliging in ons leven zijn dus:

1.	 De	Heilige	Geest	die ons afzondert voor God en 
ons brengt tot geloof en gehoorzaamheid aan het 
evangelie.

2.	 Gods	Woord	 dat als zuiver water ons denken 
schoonwast, onze gedachten en onze houding ver-
andert, en die gelijkvormig maakt aan Gods stan-
daard.

3.	 Ons	geloof	dat door het horen van Gods Woord 
komt, waardoor we Gods volledige voorziening 
over ons leven kunnen aannemen.

4.  Als we vervolgens blijven wandelen in gehoor-
zaamheid, zal het	bloed	van	Jezus	ons in een plaats 
van afzondering voor God bewaren, waar zonde en 
satan ons niet kunnen bevuilen of verslaan.

5.	 Het	altaar	van	dienstbaarheid	heiligt het levende 
offer van ons lichaam, wanneer we dat zonder 
reserve op het altaar leggen om door God gebruikt 
te worden.

Wanneer ons denken op die manier vernieuwd is, 
zullen we Gods volmaakte wil voor ons leven kunnen 
gaan begrijpen en toepassen: we zijn een heilig volk, 
geheiligd en apart gezet voor God, en we hebben deel 
aan zijn heiligheid.

(Artikel uit New Wine Magazine, 1975)

Aanbevolen voor 
verdere studie:

‘In Gods aanwezigheid’(boek)
in zijn rust komen. openbaring ontvan-
gen en aanbidding in geest en waar-
heid. aanbidding is onze reactie op 

gods heiligheid.

 12,00

‘Heiligheid’(DVD met 
tolkvertaling). de openbaring 
van gods heiligheid is het hoogste, 
maar ook het duurste, wat hij ons in 
zijn genade aanbiedt. 

 12,00 


