
Les 44.

Heiligmaking.

Definities:

1e. Heiligmaking is dát werk van Christus voor de christen dat hem/haar “apart zet” voor God

2e. Heiligmaking is dat werk van God in de gelovige, door de Geest n het Woord, dat de
     gelovige  steeds meer veranderd naar het beeld van Jezus Christus.

3e.  Heiligmaking is dat werk van God dat de gelovige Christus gelijkvormig maakt door
      Zijn verschijning in heerlijkheid.

1e. De heiligmaking is positioneel; de gelovige ís geheiligd.

Hebr. 10:10 “Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het
lichaam van Jezus Christus”.

Hebr. 3:1 “Daarom, heilige broeders, deelgenoten der hemelse roeping, richt uw oog op
de apostel en hogepriester onzer belijdenis, Jezus”.

1 Kor. 1:2 “aan de gemeente Gods te Korinte, aan de geheiligden in Christus Jezus, de
geroepen heiligen met allen, die allerwege de naam van onze Here Jezus
Christus aanroepen, hun en onze (Here)”.

Joh. 17:8-10 “want de woorden, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven en zij hebben
ze aangenomen en in waarheid erkend, dat Ik van U ben uitgegaan, en zij
hebben geloofd, dat Gij Mij gezonden hebt. Ik bid voor hen; niet voor de
wereld bid Ik U, maar voor hen, die Gij Mij gegeven hebt, want zij zijn van
U, en al het mijne is het uwe en het uwe is het mijne, en Ik ben in hen
verheerlijkt”.

2e. De heiligmaking is progressief; de gelovige wordt geheiligd.

Joh. 17:17 “Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid”.

Efeze 5:25-26 “Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad
en Zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar reinigende
door het waterbad met het woord”.

2 Kor. 7:1 “Daar wij nu deze beloften bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle
bezoedeling des vlezes en des geestes, en zo onze heiligheid volmaken in de
vreze Gods”.

Hebr. 12:7-10“……..Want zíj hebben ons voor luttele dagen naar hun beste weten
getuchtigd, maar Híj doet het tot ons nut, opdat wij deel verkrijgen aan zijn
heiligheid”.



1 Petrus 5:10 (SV) “De God nu aller genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige
heerlijkhe in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijds zullen geleden
hebben, Die volmake, bevestige, versterke en fundere u”.

1 Petrus 5:10 (NBG ’51) “Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot
zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden,
volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten”.

2 Kor.3:18 “En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is,
de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde
beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest
is”.

3e. Heiligmaking zal worden voleindigd bij de wederkomst van Christus.

Efeze 5:27 “en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of
rimpel of iets dergelijks, zó dat zij heilig is en onbesmet”.

1 Joh. 3:1-2 “Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen
Gods genoemd worden, en wij zijn het (ook). Daarom kent de wereld
ons niet, omdat zij Hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods
en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; (maar) wij weten,
dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij
zullen Hem zien, gelijk Hij is”.


