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Bethel Tempel Nijmegen 
Gemeentelijke Bijbelstudie  

Zondag 16 februari 2020 
Voorganger Timothy Then 

 
- Serie - 

Leven onder genade 
Deel 3 

 
 
In deze Bijbelstudie 
I God heiligt Zijn kinderen; 
II Gods kinderen dienen zichzelf te heiligen; 
III De noodzaak van persoonlijke heiliging. 
 
 
I GOD HEILIGT ZIJN KINDEREN 
 

God is heilig en Hij zal nimmer Zijn standaard verlagen. 
 

Gods Koninkrijk bestaat uit een heilig volk. 
 
1 Petrus 2 
9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God 
Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis 
geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, 
 

De Gemeente van God bestaat uit heiligen. 
 
1 Korinthe 14 
33Want God is geen God van wanorde, maar van vrede, zoals in alle gemeenten van de heiligen. 
 

Genade leidt ons nooit tot een wetteloos leven.. 
 

Genade leidt ons altijd tot een heilig leven 
 

- Belangrijke vraag - 
Hoe worden wij geheiligd? 

 
- #1 - 

God heiligt Zijn kinderen. 
 
Leviticus 20 
8 Houd Mijn verordeningen en doe ze. Ik ben de HEERE, Die u heiligt. 
 
1 Thessalonicenzen 5 
23En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de 
ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus. 
24Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen. 
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- #2 - 
We worden geheiligd door het Bloed van Jezus. 

 
Hebreeën 13 
12Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden. 
 
 
II GODS KINDEREN DIENEN ZICHZELF TE HEILIGEN 
 

 
- #3 - 

Behalve dat God en Jezus’ Bloed de gelovige heiligen, dient de gelovige zichzelf ook te heiligen. 
 
 
Leviticus 11 
44 want Ik ben de HEERE, uw God. U moet zich heiligen en heilig zijn, want Ik ben heilig. U mag uzelf 
niet verontreinigen met al de kruipende dieren die zich over de aarde voortbewegen. 
 
Jozua 3 
5 Verder zei Jozua tegen het volk: Heilig u, want morgen zal de HEERE wonderen doen in uw midden. 
 
Exodus 19 
22 Ook de priesters, die tot de HEERE naderen, moeten zich heiligen; anders zal de toorn van de HEERE 
over hen losbarsten. 
 
Romeinen 12 
1Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden 
als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. 
 
 
III DE NOODZAAK VAN PERSOONLIJKE HEILIGING 
 
 

Jezus kwam om ons vrij te kopen van de wetteloosheid. 
 
Titus 2 
14 Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor 
Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. 

 
- Belangrijke vraag – 

Wat is wetteloosheid? 
 

- De Bijbel - 
De zonde is de wetteloosheid. 

 
1 Johannes 3 
4 Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid; want de zonde is de wetteloosheid. 
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Direct na de bekering dient iedere gelovige zich te heiligen voor God. 
 
Romeinen 6 
19 Ik spreek op menselijke wijze vanwege de zwakheid van uw vlees. Want zoals u uw leden beschikbaar 
gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de ene wetteloosheid tot de andere wetteloosheid,  
stel zo nu uw leden beschikbaar ten dienste van de gerechtigheid, tot heiliging. 
 
 

Bijbelse voorbeelden van gelovigen die zich niet heiligen en de wetteloosheid blijven doen. 
 

Verdeeldheid in de Gemeente 
 
1 Korinthe 3 
1En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen 
die nog vleselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus. 
2Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet  verdragen; ja, u 
kunt dat ook nu nog niet, 
3want u bent nog vleselijk. Als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan niet 
vleselijk en wandelt u dan niet naar de mens? 
 
1 Korinthe 11 
17Maar in wat ik nu beveel, prijs ik u niet, omdat u, wanneer u samenkomt, er niet beter, maar slechter 
van wordt. 
18Want ten eerste hoor ik dat er als u samenkomt in de gemeente verdeeldheid onder u is, en ten dele 
geloof ik dat. 
 

Zedeloosheid in de Gemeente 
 
1 Korinthe 5 
1Men hoort algemeen dat er hoererij onder u voorkomt, en wel zo'n vorm van hoererij waarvan zelfs 
onder de heidenen geen sprake is, namelijk dat iemand de vrouw van zijn vader heeft. 
2En u doet zich zo gewichtig voor. Kunt u niet beter treuren, om dan hem die deze daad begaan heeft, 
uit uw midden weg te doen? 
 

Gelovigen sleepten elkaar voor de wereldse rechter 
 
1 Korinthe 6 
1Durft iemand van u, die een geschil heeft met een ander, zijn recht te zoeken bij de onrechtvaardigen 
en niet bij de heiligen? 
2Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als door u de wereld geoordeeld wordt, zou 
u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken? 
3Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen? 
4Als u dus rechtszaken hebt over alledaagse dingen, stel dan hen aan die in de gemeente niet in aanzien 
zijn. 
5Tot beschaming zeg ik u dit. Is er dan onder u niemand die wijs is, zelfs niet één, die in staat zou zijn 
een oordeel te vellen in een geschil tussen zijn broeders? 
6Integendeel, de ene broeder spant tegen de andere broeder een rechtszaak aan, en dat voor 
ongelovigen. 
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7Dan is er al volledig sprake van verlies onder u, dat u onder elkaar rechtszaken hebt. Waarom lijdt u 
niet liever onrecht? Waarom laat u zich niet liever benadelen? 
8U echter doet onrecht en benadeelt, en dat nog wel aan broeders! 
9Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven? 
 
1 Petrus 2 
19Want dat is genade, als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen, 
en daarbij ten onrechte lijdt. 
20Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen 
ontvangt? Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goeddoet en daarvoor lijdt, is dat genade bij 
God. 
 

Misstanden bij het Avondmaal 
 
1 Korinthe 11 
20Zoals u nu bij elkaar samenkomt, is dat niet het eten van het Avondmaal van de Heere. 
21Want bij het eten gebruikt iedereen van tevoren al zijn eigen avondmaal en dan heeft de één honger, 
terwijl de ander dronken is. 
 

Paulus’ vrees 
 
2 Korinthe 12 
20Want ik vrees dat ik, bij mijn komst, u misschien niet zal aantreffen zoals ik wil, en dat ik door u 
gevonden zal worden zoals u niet wilt, en dat er misschien ruzies, afgunst, woede-uitbarstingen, 
egoïsme, kwaadsprekerij, laster, verwaandheid en wanorde zullen zijn, 
21en dat, als ik kom, mijn God mij opnieuw bij u zal vernederen en dat ik treuren moet over velen die 
vroeger gezondigd hebben en zich niet bekeerd hebben van de onreinheid, hoererij en losbandigheid 
die zij bedreven hebben. 
 

Een van Paulus’ laatste vermaningen: 
“Onderzoek uzelf!” 

 
2 Korinthe 13 
5Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, beproef uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u 
is? Of het moet zijn dat u op enigerlei wijze verwerpelijk bent. 
 

Paulus’ slotwoord aan de Gemeente van Korinthe 
 
2 Korinthe 13 
11Ten slotte, broeders, verblijd u, laat u terechtbrengen, laat u aansporen, wees eensgezind, leef in 
vrede. En de God van de liefde en de vrede zal met u zijn. 
 

Persoonlijke heiliging is een noodzaak! 
 

Zonder persoonlijke heiliging kan de gelovige niet tot de Gemeente – de Bruid van Christus – behoren. 
 
Hebreeën 12 
14 Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. 
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Alleen zij die zich persoonlijk heiligen, zullen straks tot de Gemeente – de Bruid van Christus – behoren. 

 
We dienen de wetteloosheid in ons leven en in de Gemeente zeer serieus te nemen. 

 
Mattheüs 7 
21Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie 
de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. 
22Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, 
en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? 
23Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt! 
 

De vraag is niet zozeer hoe kritisch u bent op anderen, maar hoe kritisch bent u op uzelf! 
 
Sefanja 2 
1Onderzoek uzelf nauwkeurig, ja onderzoek uzelf, volk zonder verlangen, 
2voordat het besluit het licht ziet – een dag gaat als kaf voorbij – voordat over u komt 
de brandende toorn van de HEERE, voordat over u komt de dag van de toorn van de HEERE. 
3Zoek de HEERE, alle zachtmoedigen van het land, die Zijn recht uitvoeren. 
Zoek gerechtigheid, zoek zachtmoedigheid, misschien zult u dan verborgen worden op de dag van de 
toorn van de HEERE. 

 
Leven onder de genade en leven in wetteloosheid gaan niet samen! 

 
Wat een Gemeente zouden wij zijn, wanneer iedere gelovige de  wetteloosheid in zijn/haar leven 

opruimt! 
 

- Nogmaals - 
Jezus kwam om ons vrij te kopen van de wetteloosheid! 

 
Titus 2 
14 Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor 
Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. 
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