
HEILIG LEVEN WAAROM?  

 

 

“Maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals Hij die u geroepen heeft heilig 

is. Er staat immers geschreven: ‘Wees heilig, want Ik ben heilig.’” 1 Petrus 1:16  

 

Vrij zonder grenzen?  
 

Op wie wil jij lijken? Wie is jouw grote voorbeeld? Dat zijn heel persoonlijke vragen. 

Misschien is jouw antwoord dat je op niemand wilt lijken. Je wilt gewoon jezelf zijn. Dat 

moet toch ook kunnen? Echt jezelf zijn. Echt je eigen mening hebben. Wilders en anderen 

zeggen dat je altijd moet kunnen zeggen wat je wilt. Ook als je daarmee iemand anders 

beledigt. Eigenlijk moet je vrij kunnen zijn zonder grenzen. Boven alles lijkt te staan: We zijn 

vrij en moeten kunnen doen wat wij willen. Zo denken en voelen veel mensen in onze tijd. 

Het is een virus dat steeds weer een aanval op ons hart doet. Het klinkt zo goed. Zo 

aantrekkelijk.  

 

Gods is heilig  
 

Is het goed om als mens zo te denken en te leven? Ik schrijf expres als mens en niet als 

gelovige. Want de HERE is de Schepper van alle schepselen. Wie Hij is en wat Hij zegt heeft 

betekenis voor iedereen. Wat Hij zegt is ook belangrijk en goed voor alle mensen. Hij is goed 

en Hij is God. Als de enige God is Hij de bron van alle leven. Als God stijgt Hij boven alles 

en iedereen uit.  

Dat maakt het woord heilig juist duidelijk. De HERE is de heilige God. Hij zegt: Ik ben 

heilig.  

Het heilig zijn van God betekent o.a. de volgende dingen:  

Hij is goed en zuiver. Hij heeft niets dat verkeerd, zondig of gebrekkig is in Zich. Hij haat wat 

slecht is, wat zondig is vanuit Zijn hart. Juist daarom is het de Here God die tegen ons zegt: 

“U die de HEER bemint: haat het kwade.” Psalm 97:10  

Dat God heilig is, is meer dan dat Hij goed en zonder enige zonde is. Het betekent ook dat Hij 

ver boven Zijn hele schepping uitstijgt. Hij is meer dan alles wat wij kunnen voorstellen en 

verklaren. Ik geef je daarvan 2 voorbeelden uit de Bijbel en kom hier iets verder in het artikel 

nog terug.  

a. Het volk Israel staat voor de Rietzee. De Farao komt met zijn elitetroepen aangestormd. Ze 

kunnen nergens naartoe vluchten. Ze zitten als ratten in de val. Dan is de HERE er voor Zijn 

volk op zo’n geweldige manier. Wat niemand kan, doet Hij. Hij zorgt ervoor dat er plotseling 

een pad in de Rietzee komt en Gods volk veilig naar de andere kant kan komen. de heilige 

God zorgt er ook nog voor dat de vijanden van Zijn volk worden uitgeschakeld door in de 

Rietzee te verdrinken. Als ze dan veilig aan de overkant zijn, zingt Mozes het volk o.a. dit 

voor: “Wie onder de goden is Uw gelijke, HEER? Wie is Uw gelijke, zo ontzagwekkend en 

heilg, wie dwingt zo veel eerbied af met roemrijke daden, wie anders verricht zulke 

wonderen?” Ex 15:11  

b. Als je buiten staat en je kijkt bij een heldere nacht naar boven zie je de sterren. Ook die 

sterren die zover staan zijn door die ene God gemaakt. Dat hele geweldige heelal is Zijn werk 

en Hij zorgt ervoor dat het ook nu bestaat. Wat ben je als mens klein als je dat geweldige 

werk van God ziet. Daarover lees je in Jesaja 40: “met wie wil je Mij vergelijken, zegt de 

Heilige, aan wie ben Ik gelijk te stellen? Kijk omhoog: wie heeft dit alles geschapen? Hij laat 

het leger sterren voltallig uitrukken, Hij roept ze bij hun namen, een voor een; door Zijn 

kracht en onmetelijke grootheid ontbreekt er niet een.” Vers 25,26  



Je ziet dus dat de heilige God echt goed is en dat hij altijd meer is dan Zijn schepping. Dan 

Zijn hele schepping.  

 

Als Gods beeld geschapen  
 

Wat moeten we hier nu mee? Heeft dat nu betekenis voor ons dagelijkse leven? Of is dit 

alleen maar een mooie theorie die ergens boven ons leven zweeft?  

Om te zien dat deze dingen juist heel belangrijk voor je leven zijn, is het goed om terug te 

gaan naar de schepping. Naar de zesde scheppingsdag. De dag waarop de mens geschapen 

wordt. De mens is iets bijzonders. Iets dat van geen enkel anders schepsel gezegd wordt. Dat 

de mens naar het beeld van God gemaakt wordt. Voor ons als mensen ligt er de opdracht om 

op deze wereld beeld van God te zijn. Die opdracht is er ook na de zondeval. Dat zie je 

bijvoorbeeld in Jakobus 3:9,10: “Met onze tong zegenen we onze Heer en Vader, en we 

vervloeken er mensen mee die God heeft geschapen als zijn evenbeeld. Uit dezelfde mond 

klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters?”  

Het is onze opdracht om juist op deze wereld te laten zie hoe God is. Dat we als mensen op 

deze aarde laten zien hoe geweldig de ene God is. Om zo de hele schepping tot aanbidding 

van God te brengen. Daarbij past geen zonde, daarbij past niet wat slecht is.  

 

Wat is Hij geweldig!  
 

God is geweldig! Zo geweldig dat Hij zelfs in de maagd Maria de Verlosser verwekt. Dat kan 

helemaal niet volgens onze wetenschappelijke bevindingen. Een kind zonder het sperma van 

een man. De HERE doet een geweldige wonder. Want Hij is heilig! Je kunt God niet vangen 

in wat volgens onze menselijke gedachten mogelijk is. Hij is zoveel meer! Dat lees je op zo’n 

prachtige manier in Efeze 3;20.21: “Aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij machte 

is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan Hem komt de eer toe, in de kerk 

en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.”  

Wie verstandig is, wil daarom luisteren naar wat de heilige God te zeggen heeft. Dan besef je 

dat onze wijsheid zoveel kleiner is als die van God. Daarbij komt nog dat wij na de zondeval 

echt onverstandig geworden zijn. Ons denken wordt vaak beheerst door wat we zelf willen. 

We willen eigenlijk niet verder denken dan wat wij er van vinden en wat wij ontdekken. Ook 

ons denken is door de zonde aangetast.  

Als de heilige Geest dat je tot in je hart heeft laten zien, ga je beseffen dat je het van Gods 

wijsheid moet hebben. Dan wil je op God lijken, dan wil je Zijn beeld zijn op aarde. Dat 

betekent dat je naar hem wilt luisteren om zo te leven als Hij het wil. Dat is echt goed voor 

ieder mens.  

 

Echt luisteren  
 

Wat is dan echt luisteren? Dat we dat doen met een hart dat wil ontvangen. Dat je zo naar de 

HERE opkijkt dat je in je hart zegt: HERE wilt U mij leren om Uw wijsheid in mijn hart op te 

nemen. Om dat onderwijs door Uw Geest zo in mijn hart te laten komen dat ik alleen maar 

leerling wil zijn. Dat ik alleen maar mijn leven volgens Uw geboden wil veranderen. Dat U en 

Uw wil mij boven alles gaan.  

Dan zoek je niet meer de grenzeloze vrijheid volgens je eigen gevoelens. Dan is de vrijheid 

van je leven dat je leert om Gods wil te doen die goed en heilig is. Daarvoor leef je dan vanuit 

de verbondenheid aan Christus je Verlosser. Die je elke dag ook nog nodig hebt voor de 

vergeving van je zonden.  

Luisteren naar de stem van de Geest is luisteren naar het Woord van God, de Bijbel. Omdat 



God zelf je aanspreekt als je de Bijbel leest. Heilig leven voor Gods ogen is dan elke dag het 

doel van je leven.  

Dan wil je je leven richten op wat de Here Jezus in de Bergrede zegt: “Wees dus volmaakt, 

zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.” Matt 5:48  

 

Waarom heilig leven?  
 

We vinden het in onze tijd erg moeilijk om voor een heilig leven te gaan. Dat beperkt je 

vrijheid. Dat maakt je in de samenleving op meerdere punten een vreemde. Dat wil je vaak 

niet zijn. Waarom moet ik nu weer anders zijn dan anderen?  

Er is meer over te zeggen als wat ik nu kan schrijven. Drie belangrijke punten hierbij zijn:  

1. Het is goed voor je! Mensen in onze tijd verafgoden hun eigen vrijheid. Dat is niet de echte 

vrijheid. Wie de vrijheid zoekt die je als zondig mens zoekt, gaat je leven kapot. Dan moet je 

eens je hoofd voor de heilige God buigen en kom je voor altijd in een gevangenis vol ellende. 

Het leven is vol vrijheid en juist goed als je niet op je eigen verlangens gericht bent. Heel 

scherp en duidelijk lees je dat in 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.”  

2. Het is goed voor anderen. Mensen in onze tijd verafgoden hun eigen vrijheid. Ze gaan voor 

zichzelf. Wat brengt dat een ellende voor andere mensen. Want iemand die gaat voor de 

bevrediging van eigen verlangens gaat vaak over lijken. Als ik het maar goed heb en dat 

daardoor een ander aan de kant geschoven wordt, vinden we dan niet zo erg. Denk er goed 

aan dat bij een heilig leven ook hoort wat de Here Jezus in Mattheus 7:12 zegt: “Behandel 

anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen.”  

3. Echt leven is leven waarin het er om gaat dat onze God en Verlosser alle eer krijgt. Dat ons 

leven aanbidding van Hem is. Daarom wil je heilig leven. Leven volgens Gods wil als Zijn 

beeld.  

 

Vragen voor bespreking  
 

1. God is heilig. Wij bidden in het Onze Vader er o.a. om dat Gods Naam geheiligd wordt. 

Wat is heiligen dan?  

2. Wat zegt de Bijbel over vreemdeling zijn? Willen we nog wel vreemdelingen op aarde 

zijn?  

3. Wat is eerbied voor God hebben? Hoe laat jij dat concreet in je leven zien?  

4. Lees 2 Korinthe 6:14-7:4. Hoe zorgen we ervoor om niet in hetzelfde span met ongelovigen 

te lopen?  
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