
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

HEILIG ZIJN KLINKT WEL HEEL APART. 

HEILIG ZIJN ÍS OOK APART. Letterlijk 

heeft ‘heilig’ te maken met apart worden 

gezet. Door God namelijk. Wie door God 

apart is gezet, aan Gods kant, is heilig.  

Heilig = 

God is heilig.  Dat betekent dat Hij anders 

is dan mensen. Hij is goed, rechtvaardig; 

in Hem is geen duisternis (vgl. 1 

Johannes 1,5). Daarin hoor je iets van 

een scheiding tussen God en mens. 

Tegelijk betekent Gods heiligheid, zijn 

anders-zijn, niet alleen dat Hij van ons 

verwijderd is, maar ook dat Hij ondanks 

alles bij ons wil wonen. Vgl. Hosea 11,9!  

God is heilig. En daarom is iedereen die 

bij God hoort en alles wat bij Hem hoort, 

heilig. Dat heeft ook echt iets aparts: dat 

maakt je anders. Er zit een echte 

scheiding tussen wat heilig en wat 

onheilig is, tussen wat bij God hoort en 

wat niet bij Hem hoort. Dus wat heilig is, 

hoort niet (langer) bij wat tegen God 

gericht is of vijandig tegenover Hem en 

zijn bedoelingen staat.  

Heiligen zijn geheiligd 

God is anders dan mensen. Hij is heilig en 

wij zijn het vanuit onszelf niet. Toch 

worden mensen ‘heilig’ genoemd, zoals in 

1 Petrus 1,2. Er worden dus mensen 

aangesproken alsof ze helemaal aan Gods 

kant staan. Ze zijn heilig geworden. Apart 

gezet, toegewijd aan God en helemaal 

voor Hem bestemd.  

Om heilig te worden, moesten ze eerst 

door God rechtvaardig worden verklaard. 

Dat betekent dat ze bevrijd moesten 

worden van hun zonden, hun leven dat 

van nature tegen God gericht is. En er is 

maar één middel dat daarvan kan 

bevrijden, 1 Petrus 1,18v: ‘U weet immers 

dat u niet met zoiets vergankelijks als 

zilver of goud bent vrijgekocht uit het 

zinloze leven dat u van uw voorouders 

had geërfd, maar met kostbaar bloed, van 

een lam zonder smet of gebrek, van 

Christus’. Wie door persoonlijk geloof 

verbonden is met Jezus Christus, wordt 

door God rechtvaardig verklaart. Maar dan 

direct ook heilig gemaakt.  
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Vraag 62 Maar waarom kunnen onze goede werken niet de 

gerechtigheid voor God of een deel daarvan zijn? 

Omdat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, 

geheel volmaakt en in alle opzichten met Gods wet in 

overeenstemming moet zijn, terwijl zelfs onze beste werken in 

dit leven allemaal onvolmaakt en met zonden bevlekt zijn. 

 

Vraag 63 Maar hebben onze goede werken dan geen verdienste? God 

wil ze toch in dit en in het toekomstige leven belonen? 

Deze beloning wordt niet uit verdienste, maar uit genade 

gegeven. 

 

Vraag 64 Maar maakt deze leer de mensen niet zorgeloos en 

goddeloos? 

Nee, want het kan niet anders, of ieder die door waar geloof in 

Christus ingeplant is, brengt vruchten van dankbaarheid voort. 

 

Dat betekent dus (vgl. vraag 62) dat we 

niet door zgn. ‘goede werken’ heilig kunnen 

worden. Je bent alleen heilig als God je 

door Jezus rechtvaardig heeft verklaard. 

Heiligen worden geheiligd 

Geheiligd zijn vraagt om een geheiligd 

leven. De grote valkuil is dat je gaat doen 

alsof jij zelf moet zorgen voor een geheiligd 

leven. Naar zo’n geheiligd leven verlangen, 

hoort bij een christen. Alleen zonder de 

Heilige Geest zal het ons nooit lukken om 

heilig te leven. In Romeinen 7 worstelt 

Paulus ermee, dat hij het goede wel wil 

doen (bewijs van een nieuw hart!) maar dat 

hij in de praktijk toch steeds het verkeerde 

doet. Dat is enorm frustrerend. En je kunt 

jezelf dan voorhouden: Ach ja, we blijven 

maar mensen, het blijft toch gebrekkig…  

Maar het probleem is niet dat wij gebrekkig 

blijven, maar dat we ons niet door de 

Heilige Geest laten leiden. In Romeinen 8,5 

zegt Paulus: ‘Wie zich door zijn eigen 

natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf 

wil, maar wie zich laat leiden door de Geest 

is gericht op wat de Geest wil’.  

De Heilige Geest komt wonen in het hart 

van ieder die in Christus gelooft. De oproep 

aan heiligen is om je leven te laten heiligen 

door de Heilige Geest. En onmisbaar daarbij 

is de intensieve omgang met de Bijbel, het 

Woord van God.  

Heiligen laten zich heiligen 

Heilig leven is voor een heilige 

onmisbaar; vgl. Hebreeën 12,14. Heilig 

leven betekent toegewijd, dicht bij God 

leven, God gehoorzamen, met en voor 

God leven, God navolgen, zijn geboden 

onderhouden, aan zijn kant tegenover de 

zonde gaan staan, gerechtigheid doen, 

goede werken tot stand brengen, 

Christus’ onderwijs en voorbeeld volgen, 

God in de Geest aanbidden, uit eerbied 

voor Christus God en de mens liefhebben 

en dienen. 

Opmerkelijk hoe nadrukkelijk in het 

Nieuwe Testament de oproep wordt 

gedaan om het oude leven met zijn 

zondige gewoonten en God onterende 

patronen los te laten. Vgl. 1 Petrus 1,15-

16. Blijkbaar is dat geen gepasseerd 

station voor een heilige.  

Terecht zegt de catechismus: ‘het is 

onmogelijk dat wie Christus door een 

echt geloof is ingeplant, geen vruchten 

van dankbaarheid zou voorbrengen’. En 

daarom is de vraag aan ons: Hoe heilig is 

ons leven? 

 

moment dat mijn schuld onomstotelijk is 

vast komen te staan, stapt Jezus  naar 

voren en zegt tegen zijn Vader: Vader, Ik 

heb voor Hem betaald. Hij heeft zijn lot 

aan mij verbonden. Reken hem toe wat ik 

heb verdiend. En de Vader verklaart mij 

rechtvaardig om wat Jezus voor mij 

gedaan. En zijn uitspraak over mij is: 


