
Hfd. 17
Van de heiligmaking (1)

• Heiligmaking:
– Derde weldaad in het leven van Gods uitverkorenen 

(zie de “Orde des Heils”).
– Rom. 8:30  En die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook 

geroepen; en  die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; 
en die Hij  gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.

– Kanttekening 83 bij woord “verheerlijkt”: Namelijk hier, in de beginselen 
door de heiligmaking en aanneming tot kinderen, en hiernamaals, door de 
volle bezitting van deze heerlijkheid

– Een gave uit het genadeverbond
– Efeze 1:4 Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der 

wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde;

• Rechtvaardigmaking en heiligmaking onderscheiden
weldaden, maar onlosmakelijk aan elkaar verbonden 
(v/a 1)

– 1 Kor.1:30 Die ons geworden is wijsheid  van God, en rechtvaardigheid, en 
heiligmaking, en verlossing;

– Ps. 130:4 Maar bij U is vergeving



Van de heiligmaking (2)

• Rechtvaardigmaking en heiligmaking 
onlosmakelijk verbonden (vervolg v/a 1)

– Waarom?
• De verloren mens moet van zijn schuld worden 

verlost (= rechtvaardigmaking)
• En geheel vernieuwd worden om weer aan Gods 

doel te kunnen voldoen (= heiligmaking)
– Efeze 4:24: En den nieuwen mens aandoen, die naar God 

geschapen is in ware rechtvaardigheid  en heiligheid.

• Verbondenheid blijkt ook uit OT- ceremonieën:
– Een Voorbeeld: 

• Het koperen brandofferaltaar (gemaakt van kopererts) = 
rechtvaardigmaking

• Het koperen wasvat (gemaakt van de ingeleverde 
spiegels) = heiligmaking



Van de heiligmaking (3)

• Er zijn ook verschillen
v Rechtvaardigmaking is een vrucht van de lijdelijke

gehoorzaamheid van Christus
v Heiligmaking van de dadelijke gehoorzaamheid van 

Christus
q Rechtvaardigmaking geschiedt buiten de mens; 
q Heiligmaking geschiedt binnen de mens (v/a 3)

ü Rechtvaardigmaking neemt de schuld weg (en herstelt de 
verhouding met God)

ü Heiligmaking neemt de smet van de zonde weg (gehele 
vernieuwing van de mens v/a 2)

Ø Rechtvaardigmaking geschiedt in dit leven eens en 
volmaakt 

Ø Heiligmaking geschiedt in trappen (v/a 8)
• Zie ook NGB art. 23 en 24; H.C. v/a 64 en 70 



Van de heiligmaking (4)

• Er is onderscheid tussen heiliging en heiligmaking
• Heiligen betekent eer toebrengen, afzonderen

1. De Heere heiligt Zichzelf en het schepsel
– Jes. 6:3: Heilig, heilig, heilig is de  HEERE der heirscharen! De ganse 

aarde is van Zijn heerlijkheid vol!

2. De Heere wordt door het schepsel geheiligd = eer 
toegebracht

3. Heiliging van de spijze door het gebed
• B.v. In het Onze Vader

4. Heiligen is ook het afzonderen van voorwerpen, 
schepselen of personen.

• B.v. De gereedschappen etc. voor de offerandes, de 
priesters tot hun dienst, maar ook onderscheid gedoopten
van “de wereld”. (zie Doopsformulier m.b.t. zinsnede “in 
Christus geheiligd zijn”



Van de heiligmaking (5)

• Heiligmaking
– vernieuwing van de gehele mens

• naar Gods beeld (v/a 2)
– Efeze 4:22-24: ... En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws 

gemoeds, En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is 
in ware rechtvaardigheid  en heiligheid.

• In de wedergeboorte wordt de zondaar 
gerechtvaardigd en geheiligd.

– Dit is de passieve (lijdelijke) heiligmaking
– 2 Kor. 5:17: indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het 

oude  is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.

• Goddelijke afzondering van de uitverkorenen
– 2 Petr. 2:9: Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk 

priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk

• Vernieuwing van Gods beeld 
– Titus 2:14: opdat Hij ons zou verlossen van  alle ongerechtigheid, en 

Zichzelven een eigen volk zou reinigen, ijverig  in goede werken.



Van de heiligmaking (6)

• Vrucht van de passieve heiligmaking is:
– Actieve heiligmaking 

• De vernieuwde wil wordt door het geloof werkzaam
– Ps. 110:3: Uw volk zal zeer gewillig zijn op den dag Uwer heirkracht

• Oprechte lust om Gods geboden te onderhouden
– Rom. 7:22: een vermaak in de wet Gods, naar den inwendigen mens

– Geen wettische zelfverbetering
– Gal.2:19: Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode

leven zou.

• Maar voortgaande ontdekking van de zonde
(minder zonden doen, groter zondaar worden)

– Rom. 7:7: want ook had ik de begeerlijkheid niet  geweten zonde te zijn, 
indien de wet niet zeide: Gij zult niet  begeren.

• En nader tot Christus gebracht worden
– Rom. 13:11: want de zaligheid  is ons nu nader, dan toen wij eerst geloofd 

hebben.



Van de heiligmaking (7)
• De inwendige mens wordt veranderd (v/a 3).

– De overheersende kracht van de zonde wordt 
gedood

– Rom. 6:14: Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder 
de wet,  maar onder de genade.

– Gereinigd van hun onreinheid
– 1 Cor. 6:11: maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt  geheiligd, maar gij zijt 

gerechtvaardigd, in den Naam van den Heere  Jezus, en door den Geest 
onzes Gods;

– Hart vernieuwd naar Zijn beeld
– Rom. 12:2: maar wordt veranderd door de  vernieuwing uws gemoeds

– Bij aanvang wordt de “dienst aan vorige heren opgezegd” 
(Richteren 3)

– Bij voortgang komt de “strijd tegen de vijanden die 
overgebleven zijn” meer naar voren (Jozua 23)

• (Dr. Steenblok Dogmatiek v/a 1929 )



Van de heiligmaking (8)

• Inwendige vernieuwing wordt uitwendig zichtbaar 
(v/a 4)

– 1 Thess. 5:23: En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw 
geheel oprechte  geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard

– Door de werking van Gods Geest (v/a 5)
– 1 kor. 6:11: maar gij zijt  geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd, in den 

Naam van den Heere  Jezus, en door den Geest onzes Gods;

– Komt in de vruchten openbaar
– Jak.2:18 :Toon  mij uw geloof uit uw werken, en ik zal u uit mijn werken mijn 

geloof  tonen.

– Ook in hun handel en wandel
– 1 Petrus 2:12:  En houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen

– Blijft een voortdurende strijd
– Rom.7:24:  Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes 

doods?

• Vergeleken met een stervensproces
– H.C. v/a 88 in de afsterving des ouden, en in de opstanding des nieuwen 

mensen



Van de heiligmaking (9)

• De “nieuwe mens” wil niet anders dan God dienen
– Philip. 3:12:  Niet dat ik het alrede gekregen heb, of alrede volmaakt ben; 

maar ik jaag  er naar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus 
Jezus ook  gegrepen ben.

• De “oude mens” blijft tot de dood toe bestaan
– Rom. 7:14:  Want wij weten, dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, 

verkocht  onder de zonde.

– De zondige aard blijft
– Gal. 5:17: Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen 

het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij 
wildet.

– De lust en het vermaak zijn uit de zonde 
weggenomen

– 1 Petrus 4:2:  Om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, 
maar naar den wil  van God, den tijd, die overig is in het vlees, te leven.

– Een hartelijke wens om in Gods dienst en naar Zijn 
geboden te leven: Ps. 27:4



Van de heiligmaking (10)

• In deze strijd zijn Gods kinderen:
• Soms meer dan overwinnaars

– Rom. 8:37  Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, 

– Door zichzelf? Nee!
– Rom. 8:37 door Hem, Die ons  liefgehad heeft

• Meestal schijnbaar ten onder gaand. Waarom?
– Opdat in de heiligmaking Christus en niet de 

gelovige verheerlijkt wordt
– 2 Thess. 2:13 Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u

• Heiligmaking is noodzakelijk (v/a 6) 
– Hebr. 12:14 en de heiligmaking, zonder welke niemand  den Heere 

zien zal;

– Een heilig God kan met de zonde geen 
gemeenschap hebben

– Openb. 21:27  En in haar zal niet inkomen iets, dat ontreinigt, en 
gruwelijkheid doet,  en leugen spreekt;



Van de heiligmaking (11)

• Heiligmaking in dit leven niet volmaakt (v/a 7)
– Philip.3:12 Niet dat ik het alrede gekregen heb, of alrede volmaakt ben;

– Gods volk moet er wel naar staan
– Philip. 3:12 maar ik jaag er naar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik 

van Christus Jezus ook  gegrepen ben.

– Eigen waarneming:!
– Rom. 7:24 Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes 

doods?

• Niet in alle gelovigen even groot (v/a 8)
– Zie verschil in leven tussen b.v. Henoch en Simson

• Kan bij Gods volk vermeerderen en verminderen (v/a 9)
– Zie in het leven van Noach, David, Salomo, Hiskia, Petrus

• Kan bij de uitverkorenen nooit geheel verloren gaan 
(v/a 10-11)

– DL V. 6 en laat hen zó ver niet vervallen, dat zij van de genade der 
aanneming en van den staat der rechtvaardigmaking uitvallen,



Van de heiligmaking (12)

• Vordering in de heiligmaking? (v/a 12)
• Gods volk wordt gelouterd door lijden

– Jesaja 48:10  Ziet, Ik heb u gelouterd,

• Dient de strijd aan te binden
– 2 Tim. 4:7  Ik heb den goeden strijd gestreden

• Moet de loopbaan lopen
– Hebr. 12:1 en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons  

voorgesteld is;

• Zal volharden tot het einde
– Mark. 13:13 maar wie volharden  zal tot het einde, die zal zalig worden. 

– … kan ook Gods Geest bedroeven
– Efeze 4:30  En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet,

• Overwinning niet door eigen kracht
– Hebr. 12:2  Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des 

geloofs, Jezus,

• Zal door het geloof “goede werken” voortbrengen
– H.C. v/a 64



Van de heiligmaking (13)

Huiswerkvraag

Wat vindt er in de wedergeboorte plaats 
met betrekking tot de heiligmaking?


