
Zondag 29 oktober 2017 - Heiligheid 
 - Ps. Hoo Handojo - 
 

Openbaring 4: 8
•
Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, Die is, en Die ◦
komt! 

Het woord ‘heilig’ wordt hier 3x herhaald. Het is dus zeer belangrijk voor ◦
God.




1 Petrus 1: 16, 18-19 •

Wees heilig, want Ik ben heilig.
◦
Je zonden worden witgewassen door het kostbaar bloed van Christus, als ◦
van een smetteloos en onbevlekt Lam.

Heiligheid is Jezus Christus zelf. Na de bekering krijg je een nieuwe natuur: ◦
de zondige natuur wordt vervangen door een nieuwe natuur.




2 Korinthiërs 5: 17 •

Het oude is voorbijgegaan, het nieuwe is gekomen. Dit ontvang je van God ◦
door genade. Niet door je goede daden.




Efeziërs 2: 5-6 •

Door genade ben je opgewekt en zit je in de hemelse gewesten samen met ◦
Christus




Het naleven van regels maakt je niet heilig. Het is een genadegave van God zelf.




1 Korinthiërs 1: 8-9 •
Onberispelijk zijn op de dag van Christus. Hoe? Door de gemeenschap met ◦
Jezus Christus. Door tijd met God te besteden… 




2 Petrus 1: 1-4 •

Heiligheid is noodzakelijk om deel te nemen aan de Goddelijke natuur. 
◦


De Heilige Geest is de gever van heiligheid.




1 Petrus 3: 15 •
2 Korinthiërs 7: 1 •

God doet het in je leven. Je kan niet jezelf gaan heiligen. 
◦
De heiliging kan wel groeien. En daar moet je God wel de toestemming voor ◦
geven. Dat je steeds dichter tot God mag groeien… 




2 Korinthiërs 13: 13 •



 De genade van de Heere Jezus, de liefde van God en de gemeenschap van ◦
de Heilige Geest… 




Johannes 17: 2-3 •

Eeuwig leven = God en Jezus Christus kennen. Dit kan alleen door ◦
gemeenschap met Jezus Christus te hebben.




Romeinen 1: 4 •

Geest van heiliging = de Heilige Geest.◦


