3. De heiligheid van de kerk
A. Inleiding
1. De kerk heilig?
Het lijkt er niet op! Er is verdeeldheid, er zijn scheuringen en ruzies., de kerk ligt vaak
onder kritiek… Wie kritisch ingesteld is, let niet op de goede dingen. Van de kerk is ook
veel goeds te zeggen: veel liefde en zorg, werken der barmhartigheid, zending, in veel
gebieden: scholen, ziekenhuizen opgericht etc.
2. Spraakgebruik
De vraag of de kerk wel heilig is, heeft als achtergrond dat bij ‘heilig’, zoals dit begrip
meestal wordt gebruikt, gedacht wordt aan: moreel volmaakt, zondeloos, puur, er is
geen vinger op te leggen.

B. God is heilig
1. De godheid van God
God is God. Dat is een feit, dat belijdend erkend wordt. Dit is ook de erkenning dat Hij
heilig is:
a. Hij is oneindig groot en machtig. Hij is onvergelijkbaar. Hij is soeverein. Contrast: de
mens is klein, nietig, zwak. Er is een oneindige afstand tussen God en de mens.
b. Hij is volmaakt, rein, rechtvaardig. Er is geen gebrek, geen duisternis, geen onrecht in
Hem. Contrast: de mens is zondig, onrein, leeft in ongerechtigheid. Daarom: toorn van
God, dat is Zijn reactie op de zonde.
God is heilig: in alles is Hij anders dan de mens. Hij handhaaft Zijn grootheid en Zijn heiligheid (Jes. 5:16; Ez. 38:23). In Zijn Zoon laat Hij dat op zo’n wijze zien, dat wij – ondanks onze diepe corruptheid – voor Hem kunnen bestaan. Aan het kruis doet Hij recht
en schenkt Hij recht.
Dit is de eerste betekenis van ‘heilig’. Heeft betrekking op God.
2. Oude Testament
God wordt de Heilige genoemd (Jes. 40:25). Zijn Naam (= Zijn openbaring) is heilig (Jes.
57:15). De engelen aanbidden Hem als de Heilige (Jes. 6:3).
3. Nieuwe Testament
De Personen van de drie-eenheid worden heilig genoemd: de heilige Vader (Joh. 17:11),
Christus als de Heilige van God (Mark. 1:24), de Heilige Geest.
4. Het wezen van aanbidding
Dit wezen is: God in Zijn godheid erkennen, in Zijn grootheid, macht, soevereiniteit, volmaaktheid, rechtvaardigheid. Diep ontzag voor Hem hebben. Hem vrezen (de vreze des
Heren). Niet twijfelen aan Zijn wil en handelen, door niet te twijfelen aan Zijn woorden
en beloften. Hem gehoorzamen en eren. Dus: in een leven van toewijding aan Hem, gericht Zijn op Zijn lof, in alle uitingen van het leven.

C. De kerk is heilig
1. Heilig volk
Israël is een heilig volk: apart gezet, afgescheiden van de volkeren. Hiermee komen we
bij de tweede betekenis van ‘heilig’. Heeft betrekking op de mens. ‘Heilig’ is: waar God
Zijn hand op legt en Zich openbaart (Ex. 3 – de heilige grond waarop Mozes staat, het

heilige volk Israël). De Here zondert mensen af om hen los te maken, af te scheiden, van
alles wat Hem mishaagt. Zo is ook de christelijke gemeente het heilige volk van God. Heilig houdt de roeping in om toegewijd aan Hem te leven (Lev. 19:2; 1 Petr. 1:15 en 16).
2. Verbondsrelatie
Het begrip ‘heilig’ staat in het kader van Gods verbond: Israël als verbondsvolk en de
christelijke gemeente als verbondsgemeente.
3. Midden in de wereld
Heilig heeft niets te maken met het klooster. Wij hebben niet de roeping om ons letterlijk, fysiek, af te zonderen, maar om ons van het kwaad af te zonderen. Om wel in maar
niet van de wereld te zijn (Joh. 17:14).

D. Levensheiliging
1. Objectief en subjectief
De christelijke gemeente is heilig. Christenen zijn heilig = geheiligd in Christus, in Christus apart gezet (1 Kor. 1:30; 1 Kor. 1:30; Ef. 5:25, 26; 1 Kor. 1:2). We kunnen onderscheiden tussen positie en conditie. Positie: God ziet ons in Christus als heilig. Dat is eens
en voor altijd. Conditie: in de praktijk van ons leven is daar vaak weinig van te zien.
Daarom de roeping om heilig, dat is: overeenkomstig onze positie, te leven.
2. Gave en opgave
(Ge)heilig(d) zijn is een gave. Vanuit deze gave komt de opgave tot ons om heilig te leven. Denken vanuit God, dat is geloven. Dat is denken vanuit Zijn genade. We leven niet
heilig om heilig te worden, maar de bijbelse orde is: je bent heilig, leef daarom heilig.
Eerst de leer, dan het leven. Eerst de dogmatiek, dan de ethiek. Eerst de ontspanning,
dan de inspanning. We zijn heilig en we moeten geheiligd worden (Fil. 2:12b en 13; Joh.
17:17).
3. Negatieve kant
Deze kant is: zonde afleggen (2 Kor. 6:17 ev; 1 Thess. 4:3-7), de oude mens afleggen (Ef.
4:22).
4. Positieve kant
Deze kant is: de nieuwe mens aandoen (Ef. 4:23, 24).
5. Wandelen in de Geest
Heilig leven is wandelen in de Geest, in de wet, in de vrijheid. Dat is: in de navolging van
Christus. Zo groeien we in genade. Roept weerstand op. Daarom: de strijd van het geloof,
de goede strijd (1 Tim. 6:12).

E. Toekomst
1. Doel verkiezing: opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn (Ef. 1:4).
2. Doel verlossing: idem (Ef. 5:27)
3. God alles in allen: als alles aan Hem onderworpen is (1 Kor. 15:28), dat is: als al het
kwaad is overwonnen en alle zonde weg is. Dat is het volle, heilige leven in Gods heerlijkheid.

F. Ten slotte
Om over na te denken:
God is heilig, Zijn gemeente is heilig… en ik?

