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HEILIGHEID 
Heiligheid in het Algemeen  
 

1.1 Heiliging - Bijbelse Betekenis  
Heiliging is een Bijbels doctrine dat in de 
Christelijke leerstellingen behoorlijk wordt 
benadrukt. En toch, ondanks het belang er van, 
wordt dit vaak als een religieus idee gezien dat te 
moeilijk is om te begrijpen. Hoewel heiliging in 
eerste instantie een vreemd concept lijkt, is dit 
één van de grootste dingen die voor iedereen die 
in Jezus Christus gelooft plaats heeft gevonden 
en nog steeds plaatsvindt. Hier zullen we de 
primaire Bijbelse doctrine van heiliging 
onderzoeken en de sleutelrol die deze in 
Christelijke spirituele groei speelt bespreken. 
'Heiliging' stamt af van het woord 'heiligen'. 
Heiligen vindt zijn oorsprong in het Griekse woord 
hagiazo, wat "scheiden" of "uitkiezen" betekent. In 
de Bijbel houdt heiliging in het algemeen verband 
met een soevereine daad van God waarin Hij een 
persoon, plaats of ding "uitkiest" zodat Zijn doelen 
bereikt kunnen worden. In het boek Exodus heiligt 
God een plaats voor aanbidding. "Daar zal ik de 
Israëlieten ontmoeten en die plaats zal door mijn 
aanwezigheid worden geheiligd", zegt Exodus 
29:43. Zoals we zien in Genesis 2:3, waarin de 
zevende dag wordt "uitgekozen" als een heilige 
rustdag, kan zelfs een dag geheiligd worden. "God 
zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, 
want op die dag rustte hij van heel zijn 
scheppingswerk." Op eenzelfde manier wordt een 
mens geheiligd wanneer hij of zij door God wordt 
uitgekozen voor een specifiek goddelijk doel. 
Precies op het moment waarop we in Christus 
gered worden, worden we ook onmiddellijk 
geheiligd en beginnen we het proces waarin we in 
overeenstemming raken met het evenbeeld van 
Christus. Als Gods kinderen worden we vanaf dat  
moment "uitgekozen" om Zijn goddelijke doelen 
voor de eeuwigheid uit te voeren. Hebreeën 10:14  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
zegt: "Door deze ene offergave heeft hij hen die 
zich door hem laten heiligen voorgoed tot 
volmaaktheid gebracht." Ben jij voor God 
uitgekozen?  
 
1.2 Heiliging - Verschillend van Verlossing  
Het is belangrijk om het verschil te maken tussen 
rechtvaardiging en heiliging. Rechtvaardiging is 
een ander woord voor verlossing. Jezus gaf Zijn 
leven aan het kruis als een offergave voor onze 
zonden. Zijn bloed wast ons schoon van onze 
zonden en bevrijdt ons van een eeuwigheid van 
lijden en vervloeking. Gelovigen zijn gered 
vanwege wat Christus reeds gedaan heeft. We 
kunnen niets doen om verlossing te verdienen, het 
is een geschenk dat aan elk kind van God wordt 
gegeven, ongeacht zijn of haar ras, leeftijd, 
volwassenheid of deugdelijkheid. Heiliging vindt 
plaats als een gevolg van verlossing. Op het 
moment van bekering treedt de Heilige Geest ons 
leven binnen. We worden niet langer gegijzeld 
door de dood, maar het staat ons vrij om het leven 
te leiden dat God van ons verlangt. We zijn op 
deze manier geheiligd, eenvoudigweg door onze 
positie als verloren zielen die door genade zijn 
gered.   
 
1.3 Heiliging - Een Doorgaand Proces  
 
Heiliging stopt niet bij de verlossing, maar is in 
plaats daarvan een progressief proces dat in een 
Christelijk leven doorgaat. In tegenstelling tot de 
dingen en plaatsen die door God in de Bijbel zijn 
geheiligd, hebben mensen het vermogen om te 
zondigen. Ook al zijn we als Gods kinderen 
"uitgekozen", toch blijven we ons op manieren 
gedragen die hiermee strijdig zijn. Als Christenen 
realiseren we ons, al kort nadat we zijn gered, dat 
er een nieuwe innerlijke strijd in onszelf wordt 
gestreden - een strijd tussen onze oude, door 
zonden geleide aard en de nieuwe, door de Geest 
geleide aard. Paulus beschrijft deze innerlijke 
worsteling het best in het boek Galaten, en wel in 

EErr  iiss  HHoooopp  
EEEEEENNN   WWWEEEEEEKKKBBBLLLAAADDD   VVVOOOOOORRR   BBBIIIJJJBBBEEELLLSSSTTTUUUDDDIIIEEE      

1e Jaargang no. 20: 02 september 2018 

Email: ecclesia-suriname@hotmail.com – Website: www.ecclesia-suriname.com  

mailto:ecclesia-suriname@hotmail.com
http://www.ecclesia-suriname.com/


U bent welkom in onze dienst: Elke zondag om 10.30 vm. – UBECO – Johannes Pontweg - Pontbuiten  2 
 

Galaten 5:17: "Wat wij uit onszelf najagen is in 
strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in 
strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het 
ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt." Net 
als in het geval van Paulus, is het verlangen van 
ons hart om God tevreden te stellen en Hem te 
gehoorzamen, maar ons vlees is zwak en dat 
maakt het moeilijk om zonden te weerstaan. En 
toch is het in onze doorgaande worsteling met 
zonde en gehoorzaamheid aan God waar heiliging 
te werk gaat. Maar hoe gaat heiliging dan eigenlijk 
te werk? Wat betekent het praktisch om 
"uitgekozen" te zijn? Heiliging kan het best 
beschreven worden als een inwaarts spiritueel 
proces waarmee God door middel van de Heilige 
Geest heiligheid en een verandering in het leven 
van een Christen teweeg brengt. De gevolgen van 
het leven in een gevallen wereld hebben iedereen 
op een andere manier schade berokkend. We 
hebben allemaal te maken met andere problemen, 
met worstelingen met zonde, en in verschillende 
mate met pijn uit het verleden, en deze 
belemmeren ons vermogen om het leven te leiden 
dat God voor ons verlangt. Zodra we Jezus 
Christus in onze levens accepteren, treedt de 
Heilige Geest ons leven binnen om een 
transformatieproces te beginnen (progressieve 
heiliging). Hij overtuigt ons van die aspecten in 
ons leven die veranderd moeten worden, en helpt 
ons zo om in heiligheid te groeien. We beginnen 
de wereld, mensen en persoonlijke moeilijkheden 
vanuit een meer Bijbels perspectief te bekijken. 
Onze keuzes beginnen gemotiveerd te worden 
door liefde en waarheid en niet zelfzuchtigheid. 
We kunnen ons vertrouwen bijvoorbeeld onterecht 
in schoonheid, rijkdom en materialisme gesteld 
hebben, maar God kan moeilijke omstandigheden 
uitvaardigen die ons bevrijden van deze valkuilen 
die onze groei belemmeren. Het 
transformatieproces kan pijnlijk zijn, maar het is 
altijd gemotiveerd door Gods liefde voor ons. 
Bovendien belooft God in Zijn woord dat hij ons 
niet meer zal opleggen dan we aankunnen (1 
Korintiërs 10:13). Dit is het werkende proces van 
heiliging in het leven van elke gelovige. Hoewel dit 
proces voor elk individu persoonlijk is, is het 
einddoel om zonde te voorkomen en om spirituele 
groei te produceren. Let wel dat heiliging niets te 
maken heeft met leven in zondeloze perfectie. We 
zullen in dit leven nooit zondeloos zijn. Sterker 
nog, de Bijbel waarschuwt ons in 1 Johannes 1:8 

tegen zulke valse leerstellingen: "Als we zeggen 
dat we de zonde niet kennen, misleiden we 
onszelf en is de waarheid niet in ons". Heiliging 
gaat niet over pogingen om zondeloos te zijn om 
zo de gunst van God te verdienen. Heiliging is 
veeleer voor ons eigen goed. God gebiedt ons om 
heiliging na te streven zodat we daardoor 
gezegend kunnen zijn. 
 

 

7.2  Een leven van Heiligheid in 
het Dagelijks leven  
 
2.1 Inleiding 

John Wesley schreef in 1733 zijn persoonlijk 

gebed en bevestiging: "O mijn Vader, mijn God, ik 
ben in uw hand . . . ik verhoog U voor de 
mogelijkheid mij geboden om geboren te worden 
in uw kerk, en uit religieuze ouders; voor het 
gewassen zijn in uw doop en het instrueren van 
mijn in uw doctrine van waarheid en heiligheid. "  
John Wesley's visie van Gods dynamische en 
voortdurende genade binnen het individu wordt 
voorgesteld door zijn verschillende stadia in de 
reis van heiligheid. Wij willen een aantal van deze 
fasen met u delen gedurende de tijd waarin we 
samen zullen zijn.  
 

Heiliging van de Wedergeborene  
3.1 Heiligheid en het Heart  
Lezen: Matteüs 22: 37-40  
Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, 
liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw 
ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en 
eerste gebod.  
Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste 
liefhebben als uzelf.  
Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en 
de profeten.  
Lezen: Matteüs 5: 8  
Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.  
1 Tessalonicenzen 4: 7-9  
Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, 
maar in heiliging.  
Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, 
maar God, die u immers ook zijn Heilige Geest 
geeft. Over de broederliefde is het niet nodig u te 
schrijven; immers, gij hebt zelf van God geleerd 
elkander lief te hebben. 


