31. Zijn christenen
ARME ZONDAARS of
HEILIGEN?

Betekenis heilig: Strong 40 Hagios

van αγος (iets ontzagwekkends);LXX: griekse vertaling van Strong 6918  ;קדושLit:
ook gebruikt als titel voor goden;
1) iets zeer heiligs, een heilige
Betekenis geheiligden Strong 37 Hagi’azo
van <40> αγιος (heilig); LXX: In de LXX de betekenis van reinigen

_1) heiligen
2) erkennen, eerbiedwaardig of heilig zijn
3) apart zetten van profane dingen en toewijden aan God
2a) dingen aan God wijden
2b) mensen aan God wijden
4) reinigen
3a) uitwendig schoonmaken
3b) door verzoening reinigen: vrij van de zondeschuld
3c) inwendig reinigen door de vernieuwing van de ziel
Bron: Grieks-Nederlands Lexicon, uitgave Importantia Publishing Dordrecht 2013

7 aspecten van waardoor wij nu geheiligd zijn

1. Het kruis (Hebreeën 10:14)
2. Het bloed van Jezus (1 Petrus 1:1-2, Hebreeën 10:29,
Hebreeën 13:12)
3. In Jezus Christus (2 Petrus 1:3-4, 1 Korinthe 1:1-2, 30-31)
4. Ons geloof (2 Thessalonicenzen 2:13, Handelingen 26:18)
5. Onze werken (2 Korinthe 7:1, Filippenzen 2:12-13)
6.

Het Woord van God (Johannes 17:17-19, Efeze 5:25-27)

7. De Heilige Geest (1 Korinthe 6:11. 2 Thessalonicenzen 2:13)

Overal in het NT worden de wedergeboren gelovigen "heiligen" genoemd

Ananias antwoordde echter: Heere, ik heb van velen over deze
man gehoord hoeveel kwaad hij Uw heiligen (Strong 40) in
Jeruzalem gedaan heeft; en hij heeft hier volmacht van de
overpriesters om allen gevangen te nemen die Uw Naam
aanroepen.
Handelingen 9:13-14 HSV
Ik dacht echt bij mijzelf dat ik tegen de Naam van Jezus van
Nazareth veel vijandige dingen moest doen, wat ik ook in
Jeruzalem gedaan heb. Ik heb velen van de heiligen (Strong 40)
in de gevangenis opgesloten, nadat ik daartoe volmacht van
de overpriesters gekregen had; en als zij gedood werden,
stemde ik daarmee in.
Handelingen 26:9-10 HSV

Aan allen die in Rome zijn, geliefden van God en geroepen
heiligen (Strong 40): genade zij u en vrede van God, onze Vader,
en van de Heere Jezus Christus.
Romeinen 1:7 HSV
Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, aan
de heiligen (Strong 40) en gelovigen in Christus Jezus die in
Efeze zijn: genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de
Heere Jezus Christus.
Efeze 1:1-2 HSV
Paulus en Timotheüs, dienstknechten van Jezus Christus, aan al
de heiligen (Strong 40) in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de
opzieners en diakenen: genade zij u en vrede van God, onze
Vader, en van de Heere Jezus Christus.
Filippenzen 1:1-2 HSV

Israël moest een heilig apart gezet volk worden van koningen en priesters

Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn
verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn
persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij. U dan,
u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk
zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken.
Exodus 19:5-6 HSV
U bent kinderen van de HEERE , uw God. U mag uw lichaam
vanwege een dode niet kerven of een kale plek maken tussen uw
ogen. Want u bent een heilig volk voor de HEERE , uw God. De
HEERE heeft ú uit alle volken die op de aardbodem zijn,
uitgekozen om voor Hem een volk te zijn dat Zijn persoonlijk
eigendom is.
Deuteronomium 14:1-2 HSV

Op deze dag gebiedt de HEERE , uw God, u deze verordeningen en
bepalingen te houden. U moet ze in acht nemen en houden met
heel uw hart en met heel uw ziel. Heden hebt u de HEERE doen
verklaren dat Hij u tot een God zal zijn, dat u in Zijn wegen zult
gaan, dat u Zijn verordeningen, Zijn geboden en Zijn bepalingen in
acht zult nemen, en dat u Zijn stem zult gehoorzamen.
En de HEERE heeft u heden doen verklaren dat u voor Hem een
volk zult zijn dat Zijn persoonlijk eigendom is, zoals Hij tot u
gesproken heeft, en dat u al Zijn geboden in acht moet nemen, en
dat Hij u een plaats zal geven, hoog boven alle volken die Hij
gemaakt heeft, tot lof, tot een naam en tot sieraad; en dat u een
heilig volk zult zijn voor de HEERE , uw God, zoals Hij gesproken
heeft.
Deuteronomium 26:16-19 HSV

Als wedergeboren Christenen zijn we bij Israël ingevoegd

Want als hun verwerping verzoening voor de wereld
betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan
leven uit de doden? En als de eerstelingen heilig zijn,
dan het deeg ook, en als de wortel heilig is, dan de
takken ook.
Als nu enige van die takken afgerukt zijn, en u, die een
wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt en mede
deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van
de olijfboom, beroem u dan niet tegenover de takken.
En als u zich beroemt: U draagt de wortel niet, maar de
wortel u.
Romeinen 11:15-18 HSV

Ons lichaam is nu een tempel van de Heilige Geest!

Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van
God in u woont? Als iemand de tempel van God te
gronde richt, zal God hem te gronde richten, want de
tempel van God is heilig, en deze tempel bent u.
1 Korinthe 3:16-17 HSV
Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de
Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt
ontvangen , en dat u niet van uzelf bent? U bent
immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw
lichaam en in uw geest, die van God zijn.
1 Korinthe 6:19-20 HSV

Jezus heeft ons tot koningen en priesters gemaakt voor God, een koninklijk
priesterschap voor de opbouw van een geestelijk huis

Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst
en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig, als pasgeboren
kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u
daardoor mag opgroeien, indien u tenminste geproefd hebt
dat de Heere goedertieren is,
en kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel
door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en
kostbaar, dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd
tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om
geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door
Jezus Christus.
1 Petrus 2:1-5 HSV

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk
priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn
eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem
Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, u,
die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die
zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen
bent.
1 Petrus 2:9-10 HSV
en van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de
Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der
aarde. Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden
gewassen heeft in Zijn bloed, en Die ons gemaakt heeft tot
koningen en priesters voor God en Zijn Vader, Hem zij de
heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.
Openbaring 1:5-6 HSV

Omdat je heilig bent leef je ook heilig!

Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder
welke niemand de Heere zal zien.
Hebreeën 12:14 HSV
Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig
aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw
onwetendheid waren. Maar zoals Hij Die u
geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig
in heel uw levenswandel, want er staat
geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig.
1 Petrus 1:14-16 HSV

Omdat wij dan deze beloften hebben, geliefden,
laten wij onszelf reinigen van alle bezoedeling van
vlees en geest, en de heiliging volbrengen in het
vrezen van God.
2 Korinthe 7:1 HSV
Onthoud u van elke vorm van kwaad. En moge de
God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en
mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het
lichaam onberispelijk bewaard worden bij de
komst van onze Heere Jezus Christus.
1 Thessalonicenzen 5:22-23 HSV

Verder, broeders, vragen wij u en roepen wij u er in
de Heere Jezus toe op, dat u, zoals u van ons
ontvangen hebt hoe u moet wandelen en God
behagen, daarin nog meer overvloedig wordt.
Want u weet welke bevelen wij u gegeven hebben
op gezag van de Heere Jezus. Want dit is de wil van
God: uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de
ontucht, en dat ieder van u zijn lichaam weet te
bezitten in heiliging en eerbaarheid, en niet in
hartstochtelijke begeerte, zoals de heidenen, die
God niet kennen.

Laat niemand over zijn broeder heen lopen en
hem bedriegen door zijn handelwijze, want de
Heere is een Wreker van dit alles, zoals wij u
ook van tevoren gezegd en bezworen hebben.
Want God heeft ons niet geroepen tot
onreinheid, maar tot leven in heiliging.
Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een
mens, maar God, Die ook Zijn Heilige Geest in
ons heeft gegeven.
1 Thessalonicenzen 4:1-8 HSV

Ik roep u er dan toe op, broeders, door de
ontfermingen van God, om uw lichamen aan
God te wijden als een levend offer, heilig en
voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke
godsdienst.
En word niet aan deze wereld gelijkvormig,
maar word veranderd door de vernieuwing van
uw gezindheid om te kunnen onderscheiden
wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil
van God is.
Romeinen 12:1-2 HSV
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