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Ik werd geheiligd (1 Korinthiërs 1:2; 1:30)
We zullen nu drie bijkomende FEITEN bestuderen die ons zullen helpen te begrijpen wat de Bijbel
leert over AFSCHEIDING (of HEILIGING):
FEIT NUMMER 4 – Bijbelse afscheiding is tweevoudig: (1) Afscheiding
van en (2) Afscheiding tot
Afscheiding van

Schriftplaats

Afscheiding tot

Ik heb u van de volken afgezonderd
om van Mij te zijn.

Leviticus 20:26

U moet heilig voor Mij zijn, want Ik,
JaHWeH, ben heilig.

Ik ben JaHWeH, uw God, Die u uit
het land Egypte geleid heeft,

Leviticus 25:38

om u het land Kanaän te geven om u
tot een God te zijn

Uw volk, dat U voor Uzelf uit Egypte verlost hebt van heidenvolken en
hun goden.

2 Samuël 7:23-24

En wie is als Uw volk, als Israël, het
enige volk op de aarde dat God is
gaan verlossen om voor Hem een
volk te zijn …
U hebt Uw volk Israël voor eeuwig
voor Uzelf bevestigd als Uw volk, en
Ú, JaHWeH, bent hun tot een God
geworden.

Hij beurde mij op uit een kuil vol
kolkend water, uit modderig slijk;

Psalm 40:3

Hij zette mijn voeten op een rots en
maakte mijn schreden vast.

… komt niet in de verdoemenis,
maar is uit de dood overgegaan …

Johannes 5:24

… in het leven.

Zo dient ook u uzelf te rekenen als
dood voor de zonde,

Romeinen 6:11

maar levend voor God in Christus
Jezus, onze Heere.

Maar nu, van de zonde vrijgemaakt
…

Romeinen 6:22

… en aan God dienstbaar gemaakt,
hebt u uw vrucht, die tot heiliging
leidt, met als einde eeuwig leven.

Ga daarom uit hun midden weg en
zonder u af, zegt de Heere, en raak
het onreine niet aan,

2 Korinthiërs 6:1718

en Ik zal u aannemen, en Ik zal u tot
een Vader zijn, en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere,
de Almachtige.

… laten wij onszelf reinigen van alle
bezoedeling van vlees en geest,

2 Korinthiërs 7:1

en de heiliging volbrengen in het vrezen van God.

Hij heeft ons getrokken uit de macht

Kolossenzen 1:13

… en overgezet in het Koninkrijk van
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van de duisternis …

de Zoon van Zijn liefde.

… hoe u zich van de afgoden ...

1 Thessalonicenzen ... tot God bekeerd hebt om de leven1:9
de en waarachtige God te dienen.

… opdat Hij ons zou vrijkopen van
alle wetteloosheid …

Titus 2:14

… en voor Zichzelf een eigen volk
zou reinigen, ijverig in goede werken

... opdat wij, voor de zonden dood,

1 Petrus 2:24

voor de gerechtigheid zouden leven.

... Hem Die ons heeft liefgehad en
ons van onze zonden gewassen heeft
in Zijn bloed,

Openbaring 1:5-6

en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn
Vader.

Afscheiding van betekent dat God ons heeft gered van alles wat zondig en boos is. Afscheiding tot
betekent dat God ons heeft gered tot en voor Zichzelf, opdat wij Hem zouden toebehoren en voor
altijd van Hem genieten. Er zijn bepaalde verzen die enkel spreken over afscheiding van en er zijn
andere verzen die enkel spreken over afscheiding tot. Zoek de volgende passages op en schrijf voor
het vers dat spreekt over afscheiding van “van”. Als het vers spreekt over afscheiding tot schrijf
dan “tot”. Het vers kan al dan niet het woord “van” of “tot” bevatten, maar het is het idee dat telt:
_____ Psalm 107:2

_____ 2 Korinthiërs 5:15

_____ 1 Petrus 1:3-4

_____ Mattheüs 1:21

_____ 2 Korinthiërs 5:18

_____ 1 Petrus 2:25

_____ Lukas 1:16

_____ Galaten 1:4

_____ 1 Petrus 5:10

_____ Handelingen 2:40

_____ Efeziërs 2:10

_____ 2 Petrus 1:3

_____ Romeinen 1:1

_____ 1 Thessalonicenzen 1:10 _____ 2 Petrus 1:9

_____ 1 Korinthiërs 1:9

_____ 1 Thessalonicenzen 2:12 _____ Openbaring 5:9

FEIT NUMMER 5 – God heeft een VERSCHIL gemaakt tussen de geredden en de ongeredden, en God vraagt dat dit verschil duidelijk zichtbaar is en goed gedefinieerd. Daarom MOET de gelovige een afgescheiden levenswandel leven!
Als we Gods Woord bestuderen dan leren we spoedig dat er een groot verschil is tussen hen die
gered zijn en hen die verloren zijn. Zie de volgende verzen, lees ze zorgvuldig en laat ze overeenkomen met de juiste letter (de eerste regel is reeds ingevuld):
Niet gered
1)

G __ dood

Gered

Schriftplaats

leven

A. Lukas 15:24

2) D ____ uit de dood overgegaan

tot het leven

B. Johannes 3:16

3) E ____ duisternis

licht

C. Johannes 3:18

4) J ____ nacht

dag

D. Johannes 5:24

5) A ____ verloren

gevonden

E. Johannes 8:12

6) H ____ wetteloosheid

gerechtigheid

F. 1 Korinthiërs 1:18

7) I ____ ongelovige

gelovige

G. 2 Korinthiërs 2:16

8) C ____ veroordeeld

niet veroordeeld

H. 2 Korinthiërs 6:14
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9) B ____ verloren

eeuwig leven

I. 2 Korinthiërs 6:15

10) F ____ verloren

behouden

J. 1 Thessalonicenzen 5:5

11) K ____ kinderen van de duivel

kinderen van God

K. 1 Johannes 3:10

In Leviticus 20:22 leren we dat God wilde dat de kinderen van Israël Zijn instructies moesten opvolgen: “U moet al Mijn verordeningen en al Mijn bepalingen in acht nemen en ze houden, zodat
het land, waar Ik u heen breng om er te wonen, u niet zal uitspuwen.
In het volgende vers, Leviticus 20:23, leren we dat God wilde dat de kinderen van Israël het volgende NIET zouden navolgen: “U mag niet wandelen overeenkomstig de verordeningen van het
volk dat Ik vóór u uit ga verdrijven. Omdat zij al die dingen hebben gedaan, heb Ik een afkeer van
hen”.
Lees Deuteronomium 18:9-14. God wilde wel dat de kinderen van Israël het beloofde land zouden
binnengaan, maar zij mochten niets leren van de gebruiken van deze heidense naties en hun wegen
niet imiteren.
God maakte een VERSCHIL tussen het onreine en het reine (Leviticus 10:10; 11:47). Lees zorgvuldig Johannes 13:2, 10-11 – niet alle discipelen waren rein! Judas was de naam van de onreine
discipel. Er was in Gods ogen een groot verschil tussen hem en de andere elf.
In Efeziërs 2:11-13 herinnerde Paulus de Efeziërs aan de tijd dat zij nog niet gered waren: “Bedenk
daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesnedenen genoemd werd door hen
die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt, 12 dat u in die tijd zonder
Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. 13 Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen”.
Maar nu horen wij niet meer te wandelen zoals de ongeredde heidenen: “Dit zeg ik dan en getuig
ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid
van hun denken” (Efeziërs 4:17). Efeziërs 4:17-19 geeft een goede beschrijving van hoe wij waren
voordat we gered waren. Maar wanneer een mens de waarheid te weten komt die in Christus is, dan
hoort hij niet meer te leven zoals voorheen, zoals de ongeredden (Efeziërs 4:20-32).
Als geredden moeten wij een zekere afstand houden van de ongeredden: “Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van
de ongehoorzaamheid. 7 Wees dan hun metgezellen niet” (Efeziërs 5:6-7). We horen geen ongelijk
span te vormen met ongelovigen (2 Korinthiërs 6:14-18). Vermits wij niet langer in de duisternis
zijn (zie Johannes 8:12; Kolossenzen 1:13; 1 Petrus 2:9 en 1 Thessalonicenzen 5:5-8) zullen wij
moeten wandelen in het licht, “als kinderen van het licht” (Efeziërs 5:8).
Wij hebben de oude mens uitgetrokken (Kolossenzen 3:9; Efeziërs 4:22) en hebben ons bekleed
met de nieuwe mens (Kolossenzen 3:10; Efeziërs 4:24). Vermits wij in Christus zijn, zijn wij “een
nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden” (2 Korinthiërs 5:17).
Daarom zullen we niet verder een leven van zonde willen leven.
We weten uit 1 Thessalonicenzen 4:5 dat de heidenen “God niet kennen”. Maar de gelovige kent
God (lees Johannes 17:3 en 1 Johannes 5:20). Als iemand de levende God kent, dan zal dat een verschil maken in de manier waarop hij leeft!
Titus 3:3 geeft een goede beschrijving van ons leven voordat wij gered waren: “Want ook wij waren
voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten,
levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend”. Maar Christus heeft een VERSCHIL
gemaakt (lees Titus 3:4-7). Wat zou de gelovige dan dagelijks moeten onderhouden (lees Titus
3:8)? Met andere woorden: wij moeten vruchtbaar zijn (Titus 3:14).
We zouden niet meer mogen leven naar de begeerten die er vroeger waren: “Word als gehoorzame
kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren”.
Want nu werkt God in ons: “want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar
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Zijn welbehagen” (Filippenzen 2:13). Toch heeft God ons niet praktisch bevrijd van de aanwezigheid van zondige verlangens (lees Romeinen 7:15-25), maar toch, omdat we gered zijn, hebben wij
ook een verlangen om “niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven” (1 Petrus 4:2). Waarvoor is Christus in de wereld gekomen?: “om Uw wil te doen, o God”
(Hebreeën 10:7). De Heer Jezus had een grote honger om Gods werk te volbrengen: “Mijn voedsel
is dat Ik de wil doe van Hem Die Mij gezonden heeft en Zijn werk volbreng” (Johannes 4:34). Dat
zou ook bij ons zo moeten zijn, ieder op zijn bepaalde plaats in het leven: Gods werk volbrengen.
Jezus bad dat niet Zijn wil maar Gods wil zou geschieden (Lukas 22:42), en zo horen wij ook te
bidden.
Lees in 1 Thessalonicenzen 5:16-18 drie dingen die Gods wil zijn voor ons leven: “Verblijd u altijd. 17 Bid zonder ophouden. 18 Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus
voor u”.
Als we werkelijk gered zijn, zullen ongeredden en familieleden mettertijd een groot verschil zien in
onze levens en zij zullen het vreemd en ongewoon vinden: “Want wij hebben de voorgaande tijd
van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij. Daarbij
bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u” (1 Petrus 4:3-4).
Lees nu Psalm 40:2-4.
FEIT NUMMER 6 – De gelovige moet afgescheiden zijn, niet geïsoleerd.
Lees Johannes 15:18-19: de wereld haat de gelovige omdat zij de Heer Jezus eerder al gehaat heeft
en omdat wij niet van deze wereld zijn en de Heer ons uit de wereld uitverkoren heeft.
Lees Johannes 17:6-19: hier bidt de Heer Jezus voor Zijn discipelen. Waarom haatte de wereld
hen?: “omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben” (vers 14). Maar de
Heer vroeg de Vader niet om Zijn discipelen uit de wereld te nemen maar dat Hij hen zou bewaren
voor de boze (vers 15). Zijn discipelen waren niet van de wereld (vers 16), en ook Christus was niet
van de wereld (vers 16). Maar de Vader zond Christus in de wereld (vers 18), en Christus zond de
discipelen in de wereld.
De discipelen waren in de wereld (Johannes 17:11) maar zij waren niet van de wereld (Johannes
17:16). Niet ieder die in de wereld is, is daarom van de wereld.
Als kinderen van God leven wij “te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u
schijnt als lichten in de wereld” (Filippenzen 2:15). Dit vers leert dat wij niet als monniken afgezonderd moeten leven, ergens in een klooster, of als een kluizenaar. Wij moeten in de wereld schijnen als lichten, maar we zijn niet van de wereld doordat we niet leven naar de geest en het gedrag
van de wereld!
Om heilig te zijn in onze dagelijkse wandel moeten wij een afgescheiden en rechtschapen leven
leiden te midden van een wereld die kwaadaardig is en Christus haat.
Deze wereld is niet onze “thuis”. Wij zijn hier “vreemdelingen” en “bijwoners” (1 Petrus 2:11;
Hebreeën 11:13)! Onze ware thuis en ons waar burgerschap is in de hemelen (Filippenzen 3:20, en
vergelijk Johannes 14:1-3). Ook de Heer Jezus had op aarde geen thuis (Lukas 9:58).
Lees 2 Korinthiërs 5:20: “Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt.
Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen”. En in Handelingen 1:8 zegt de Heer Jezus: “en u zult Mijn [= van Jezus, niet van Jehovah!] getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel
Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde”. Als wij dan Christus vertegenwoordigen in
de wereld dan moeten wij ervoor waken onszelf “onbesmet te bewaren van de wereld” (Jakobus
1:27), “niet aan deze wereld gelijkvormig” te worden (Romeinen 12:2), en de wereld niet lief te
hebben (1 Johannes 2:15), want hij die een vriend is van de wereld is een vijand van God (Jakobus
4:4). De wereld zal voorbijgaan (1 Johannes 2:17) maar wie de wil van God doet blijft tot in eeuwigheid (1 Johannes 2:17).
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De wereld houdt er niet van te denken aan God en Zijn Woord. De wereld is niet dankbaar voor wat
Christus gedaan heeft aan het kruis van Golgotha; het is hen zelfs dwaasheid: “Want het woord van
het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het
een kracht van God” (1 Korinthiërs 1:18). Bent u dankbaar dat u niet langer van de wereld bent?
“En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de
vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is” (Romeinen 12:2).

De Heer Jezus at en ging om met zondaars en tollenaars (Lukas 5:30-31; 15:1-2; 19:2, 5). Hij stond
toe dat zondaars Hem aanraakten (Lukas 7:37-39). Jezus werd gekruisigd samen met slechte mensen (Lukas 23:33). Noot: niet enkel werd Hij gekruisigd met boze mensen, Hij werd gekruisigd
voor boze mensen (zie 1 Petrus 3:18). Lees Lukas 5:30-32: “En hun schriftgeleerden en de Farizeeën morden tegen Zijn discipelen en zeiden: Waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars?
31 Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie
ziek zijn. 32 Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars”.
Hier zien we de reden waarom Jezus at met tollenaars en zondaars: om onrechtvaardigen tot bekering te roepen.
De Heer was nochtans “afgescheiden van de zondaars” (Hebreeën 7:26). Een persoon kan zich bij
zondaars bevinden en tegelijk afgescheiden zijn van zondaars! Het is niet fout om in de nabijheid
van zondaars te zijn. Het is echter zondig de raad en de weg van zondaars te volgen (zie Psalm 1:1).
Echter, onze nauwe vrienden zullen enkel dezen zijn die Psalm 119:63 beschrijft: “Ik ben een metgezel van allen die U vrezen en die Uw bevelen in acht nemen”. Een té nauwe band met ongelovigen zal de gelovige naar beneden halen (zie 1 Korinthiërs 15:33; 2 Korinthiërs 6:14; Jakobus 4:4;
1 Johannes 2:15).
Maar het is Gods verlangen “dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen”
(1 Timotheüs 2:3-4). Dit zou ook ons verlangen moeten zijn (zie Efeziërs 5:1). Ook moeten we bidden voor de ongeredden (zie 1 Timotheüs 2:1; vergelijk Romeinen 10:1).
De gelovige in Christus heeft bepaalde verantwoordelijkheden jegens alle mensen omdat hij Christus vertegenwoordigt in de wereld:
1. Hij moet een getuige van Jezus zijn voor alle mensen (Handelingen 1:8).
2. Hij moet een gezant zijn namens Christus (2 Korinthiërs 5:20).
3. Hij moet het evangelie prediken aan alle mensen (Markus 16:15).
4. Hij moet alle volkeren onderwijzen (discipelen maken) (Mattheüs 28:19).
5. Hij moet schijnen als een licht te midden van een verdraaid geslacht (Filippenzen 2:15; vgl.
Mattheüs 5:16).
6. Hij moet goeddoen aan alle mensen (Galaten 6:10; 1 Thessalonicenzen 5:15).
7. Hij moet wandelen met wijsheid bij hen die buiten zijn (Kolossenzen 4:5; vgl. 1 Korinthiërs
9:19-23; 10:32).
8. Hij moet op gepaste wijze wandelen ten opzichte van hen die buitenstaan (1 Thessalonicenzen
4:12; vgl. Romeinen 12:17).
9. Hij moet smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen doen voor alle mensen (1 Timotheüs 2:1).
10. Hij moet voor zover het van hem afhangt, in vrede leven met alle mensen (Romeinen 12:18;
Hebreeën 12:14).
11. Hij moet iedereen in ere houden (1 Petrus 2:17). “In ere houden” betekent gepast respect geven.
Vergelijk Titus 3:2: “dat zij niemand belasteren, niet strijdlustig zijn maar welwillend, en alle
zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen.
12. Hij moet een goed getuigenis hebben van buitenstaanders (1 Timotheüs 3:7; 3 Johannes 12).
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Wij hebben nu onze studie over REDDING voleindigd. U zou nu een grotere appreciatie moeten
hebben voor onze “zo grote redding” (Hebreeën 2:3). “Ja, God zij dank voor Zijn onuitsprekelijke
gave!” (2 Korinthiërs 9:15).
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