
 

Heilig en zuiver voor Hem 
Leidraad Efeze 1 – Connectgroep-avond week 40 

 

Introductie 

Het onderwerp heiligheid is voor veel mensen een lastig te begrijpen onderwerp. Toch omschrijft 

Paulus in de Efeze-brief heiligheid als een geestelijke zegen die ons deel is geworden in Christus. 

“We zijn in Christus, voor de grondlegging van de wereld, uitverkoren opdat wij heilig en onberispelijk 

zouden zijn voor Hem in de liefde”. (Ef 1vs4) 

In Hebreeën 12:14 lezen we de geweldige belofte van een heilig leven; de zegen van het kennen en 

zien van God! “Jaag naar de vrede met allen en naar de heiliging zonder welke niemand de Heer zal 

zien.” (Hebr 12:14) 

Als we teruggaan naar Efeze 1 en vers 4 goed bestuderen lezen we dat Christus ons reeds voor de 

grondlegging der wereld heeft uitverkoren opdat we deel zouden krijgen aan Zijn heiligheid. Heiligheid 

is daarmee geen bijzaak, maar Gods hoogste prioriteit voor ons leven! We lezen dit ook in 1 Thes 4:3: 

“Want dit is de wil van God: uw heiliging.” 

Om daadwerkelijk het belang en de zegen van heiligheid te begrijpen, dienen we echter een 

openbaring van God zelf te krijgen over wat heiligheid inhoudt. Heiligheid is geen set regels van wat je 

wel of niet mag doen. Heiligheid is de essentie van wie en wat God zelf is, het is een omschrijving van 

Zijn wezen. Om heiligheid te begrijpen, dienen we te begrijpen wie God is. Daarom zegt de apostel 

Petrus: “Maar wordt, zoals Hij die u geroepen heeft heilig is, ook zelf heilig in al uw wandel; want er 

staat geschreven: ‘Weest heilig, want Ik ben heilig’. (1 Petrus 1:16) 

Heiligheid in ons leven 

“Op grond van die wil zijn wij voor eens en altijd geheiligd, door het offer van het lichaam van Jezus 

Christus” (Hebreeën 10:10) 



De tekst in Hebreeën leert ons dat we al heilig zijn in Christus. Door het offer van Christus en door het 

geloof in Hem zijn wij reeds heilig gemaakt. Dit wordt ook wel positionele heiligheid genoemd, omdat 

het onze positie in Christus aangaat. We dienen echter ook in onze wandel heilig te worden. Dit is een 

levenslang proces, waarbij Christus steeds meer gestalte in ons krijgt. De Bijbel geeft ons een aantal 

sleutels voor een heilige levenswandel. Een belangrijke sleutel hiertoe lezen we in Hebreeën 12:9 en 

10 

“Bovendien, wij hadden de vaders van ons vlees om ons te tuchtigen en wij hadden ontzag voor hen; 

zullen wij dan niet veel meer aan de Vader van de geesten onderworpen zijn en leven? Zij tuchtigden 

ons wel voor weinige dagen, naar het hun goed dacht, maar Hij tot ons nut, opdat wij aan heiligheid 

deel zouden krijgen”. 

De Bijbel benadrukt hier nogmaals dat het Gods wil is dat we deel krijgen aan Zijn Heiligheid. De 

sleutel hiertoe is dat wij ons onderwerpen aan God. Een andere sleutel vinden we in Efeze 5:26 waar 

Paulus schrijft hoe God de gemeente reinigt door de wassing met water door het Woord. Het Woord 

van God reinigt ons van binnen, doordat de waarheid van Christus in ons blijft (2 Kor 11:10).  

Het is de Heilige Geest die ons leidt in en naar deze waarheid. “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 Thes 2:13).  

Begeleidende discussievragen: 

1) Bespreek met elkaar de volgende stelling: “Een heilig leven begint bij het kennen van God” 

2) In  hoeverre is een heilig leven voor jou nog een set van regels van wat je wel/niet mag doen?  

3) Ervaar je in jouw leven een verlangen naar heiligheid?  

4) Hoe ziet een heilig leven er voor jou uit in (de praktijk van) het dagelijks leven?  

5) Bespreek met elkaar de vraag: “Hoe kan ik jou helpen bij een heilig leven?” 

 


