Thomas Watson

Over de heiligheid Gods
De volgende eigenschap is Gods heiligheid. "Verheerlijkt in heiligheid", Exodus 15:11.
Heiligheid is de schitterendste parel van Zijn kroon; het is de Naam waarmee God bekend
geworden is. "Zijn Naam is heilig en vreselijk", Psalm 111:9. "Hij is de Heilige", Job 6:10. De
serafs roepen: "Heilig, heilig, heilig is de HEERE der heirscharen! De ganse aarde is van Zijn
heerlijkheid vol!", Jesaja 6:3. Zijn kracht maakt Hem machtig; Zijn heiligheid maakt Hem
heerlijk. Gods heiligheid bestaat in Zijn volmaakte liefde tot gerechtigheid en Zijn volkomen
haat tegen het kwade. "Gij zijt te rein van ogen dan dat Gij het kwade zoudt zien, en de kwelling
kunt Gij niet aanschouwen", Hábakuk 1:13.
I. God is heilig in Zichzelf. Hij is heilig in Zijn natuur; Zijn Wezen is enkel heiligheid, zoals het
licht de essentie van de zon is.
Hij is heilig in Zijn Woord. Het Woord draagt het stempel van Zijn heiligheid, evenals het was
de afdruk van het zegel draagt. "Uw woord is zeer gelouterd", Psalm 119:140. Het wordt
vergeleken met zilver dat zevenmaal gezuiverd is, Psalm 12:7.
Elke regel van het Woord ademt heiligheid. Het wil tot niets anders als tot heiligheid aanzetten.
God is heilig in Zijn handelingen. Alles wat Hij doet, is heilig; Hij kan niet anders handelen
dan zoals Hij is; Hij kan evenmin een onrechtvaardige daad doen dan de zon het duister kan
maken. "De HEERE is goedertieren in al Zijn werken", Psalm 145:17.
(De Eng. vert. heeft "heilig" in plaats van goedertieren).
II. God is de oorspronkelijke Heilige. Hij is de Oorsprong en het Voorbeeld van alle heiligheid.
De heiligheid is uit Hem, Die de Oude van dagen is.
III. God is heilig in Zijn werken. Hij is de Oorzaak van alles wat heilig is in anderen. "Alle goede
gave en volmaakte gift is van boven"; Jakobus 1:17. Hij heeft de engelen heilig gemaakt. Hij
heeft alle heiligheid in Christus' menselijke natuur gelegd. Alle heiligheid die wij hebben, is
maar een kristallen stroompje uit deze Fontein. Wij ontlenen alle heiligheid aan God. Zoals de
lichten in het heilige aangestoken werden met de middelste lamp, zo is alle heiligheid van
schepselen een lamp die vanuit de hemel is aangestoken. "Ik ben de HEERE, Die u heiligt",
Leviticus 20:8.
God is niet alleen het Voorbeeld van heiligheid, Hij is de Oorsprong van heiligheid: Zijn
Fontein voedt al onze reservoirs; Hij laat de heilige olie van Zijn genade op ons druppen.
IV. Gods heiligheid is alles overtreffend. "Er is niemand heilig gelijk de HEERE", 1 Samuël 2:2.
Geen engel in de hemel kan de juiste maat van Gods heiligheid nemen. De hoogste seraf is te
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gering van statuur om deze oneindige pyramide te meten; de heiligheid van God overtreft ver
de heiligheid van engelen en Godzaligen.
1. Hij overtreft de heiligheid van Godzaligen. Het is een zuivere heiligheid. De heiligheid van Gods
kinderen is als het goud in het erts, onzuiver; hun ootmoed is zelfs bezoedeld met
hoogmoed; hij die het meeste geloof bezit moet nog bidden: "Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp." Maar de heiligheid Gods is zuiver, als wijn uit druiven, er is niet de minste
vlek of smet van onzuiverheid mee vermengd. Die heiligheid Gods is geheel onveranderlijk.
Hoewel Gods kinderen niet de hebbelijkheid der heiligheid kunnen verliezen, want het
zaad Gods blijft in hen, toch kunnen zij een zekere mate van hun heiligheid verliezen. "Gij
hebt uw eerste liefde verlaten", Openbaring 2:4. Genade kan niet sterven, maar toch kan de
vlam wel doven. Heiligheid in Gods kinderen is onderhevig aan eb en vloed, maar de heiligheid Gods is onveranderlijk; Hij heeft nog nooit één druppel van Zijn heiligheid
verloren. Hij kan evenmin toenemen in heiligheid, omdat Hij volmaakt heilig is, evenzo
kan Hij niet afnemen in heiligheid, omdat Hij onveranderlijk heilig is.
2. De heiligheid Gods overtreft de heiligheid van de engelen. Heiligheid in de engelen is
slechts een eigenschap die zij kunnen verliezen, zoals wij zien in de gevallen engelen; maar
heiligheid in God behoort tot Zijn Wezen, Hij is één en al heiligheid en Hij kan evenmin
Zijn Godheid als Zijn heiligheid verliezen.
Maar wordt Hij niet aangetast door al de zonden der mensen? Hoe kan Hij toch hun onreinheid
aanschouwen en niet besmet worden?
Antwoord. God ziet alle zonden van de mens, maar wordt er evenmin door besmet als de zon
bezoedeld wordt door de dampen die uit de aarde opstijgen. God ziet de zonde niet als een
Beschermer Die ze goedkeurt, maar als een Rechter om ze te straffen.
Eerste gebruik.
Als God nu zó oneindig heilig is, bedenk dan hoe de zonde God vreemd is. De zonde is een
vuil iets, zij is het allergrootste kwaad, Romeinen 1:23. Zij wordt een gruwel genoemd,
Deuteronomium 7:25. In God is geen vermenging van het kwade; in de zonde is geen mengsel
van het goede. Zij is het pit en merg van het kwade; zij verandert goed in kwaad; zij heeft de
reine ziel haar adeldom ontnomen, rood gemaakt met schuld en zwart met vuiligheid. De zonde
wordt een verbanning genoemd, Jozua 7:11; (Eng. vert. het vervloekte).
Geen wonder, derhalve, dat God de zonde haat, daar Hij er zo geheel ongelijkvormig mee is; ja
zij is geheel tegengesteld aan Hem. De zonde tast Zijn heiligheid aan; zij doet alles om God te
ergeren. Als de zonde zou kunnen, zou zij God niet langer God laten.
Tweede gebruik.
Zo God de Heilige is, en Zijn heiligheid Zijn heerlijkheid is, wat zijn dan diegenen goddeloos
die haters van Zijn heiligheid zijn! Zoals de gier de geur van parfum haat, zo haten deze mensen
de lieflijke geur van de heiligheid in de Godzaligen; hun harten komen in opstand tegen
heiligheid, zoals de maag van iemand een afkeer heeft van eten dat hem tegenstaat. Er is geen
duidelijker teken dat een mens op weg is naar de hel, dan dat hij iemand haat om iets waarin
deze het meest op God lijkt.
Anderen verachten de heiligheid. Zij verachten daarmee de heerlijkheid van de Godheid.
"Verheerlijkt in heiligheid", Exodus 15:11. Het verachten van de heiligheid komt uit, als men
ermee spot; is het niet droevig dat men spot met hetgeen hen moest zaligmaken? De patiënt die
het geneesmiddel versmaadt, zal zeker sterven. Spotten met de genade van de Geest komt bijna
op hetzelfde neer als spotten met de Geest der genade. De spottende Ismaël werd uit Abrahams
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tent geworpen, Genesis 21:9. Degenen die spotten met de heiligheid zullen uit de hemel
geworpen worden.
Derde gebruik.
Als God zo oneindig heilig is, laten wij dan trachten Hem na te volgen in heiligheid. "Zijt heilig,
want Ik ben heilig", 1 Petrus 1:16. Er is tweeërlei heiligheid: een volkomen gelijkheid in
heiligheid en een vergelijkende heiligheid.
Een volkomen gelijkheid in heiligheid met God kan geen mens of engel bereiken. Wie kan even
heilig zijn als God? Wie kan Hem evenaren in heiligheid?
Maar er is ook een vergelijkende heiligheid en die moeten wij nastreven om enige overeenkomst,
enige gelijkenis van Gods heiligheid in ons te hebben: zoveel als mogelijk is op God te gelijken
in heiligheid. Hoewel een toorts niet zoveel licht geeft als de zon, toch gelijkt zij erop. Zo
moeten wij op God gelijken in heiligheid.
Als wij op God moeten gelijken in heiligheid, waarin bestaat dat dan?
Antwoord. In twee dingen: In de overeenkomst met de Goddelijke natuur en in de
onderwerping van onze wil aan Hem.
(1) Onze heiligheid bestaat in de overeenkomst met de Goddelijke natuur. Vandaar staat er van
Gods kinderen geschreven dat zij "der Goddelijke natuur deelachtig zijn geworden", hetgeen
niet betekent dat zij deel hebben aan Zijn Wezen, maar aan Zijn beeld, 2 Petrus 1:4. Hierin
bestaat de heiligheid van de kinderen Gods, als zij levende afbeeldingen van God zijn. Zij
dragen het beeld van Gods zachtmoedigheid, barmhartigheid en hemelsgezindheid. Zij
oordelen zoals Gods oordeel is; zij zijn van dezelfde gezindheid: zij hebben lief wat God
liefheeft, zij haten wat God haat.
(2) Onze heiligheid bestaat ook in de onderwerping aan de wil van God. Is Gods natuur het
voorbeeld van heiligheid, Zijn wil is de regel van heiligheid. Het is onze heiligheid als wij
Zijn wil doen, Handelingen 13:22; als wij Zijn wil dragen, Micha 7:9; wanneer wij gewillig
verdragen wat Hij in Zijn wijsheid oplegt. Onze grote zorg behoort te zijn: op God te
gelijken in heiligheid. Onze heiligheid moet de kenmerken van Gods heiligheid dragen;
Zijn heiligheid is ware heiligheid, nu zo zou ook de onze moeten zijn. "In ware
rechtvaardigheid en heiligheid", Efeze 4:24. Het moet geen geschilderde heiligheid zijn,
maar levende. Zij moet niet zo zijn als de Egyptische tempels, die alleen van buiten verfraaid
zijn, maar als Sálomo's tempel, versierd met goud van binnen. "Des konings dochter is
geheel verheerlijkt inwendig", Psalm 45:14.
Opdat ik u nog meer moge aansporen om op God te gelijken in heiligheid, beschouw dan het
volgende:
(1) Wat is elk heilig persoon als een blinkend voorbeeld. Hij is als een heldere spiegel waarin
enkele stralen van Gods heiligheid weerkaatsen. Wij lezen dat Aäron zijn klederen aanhad
tot heerlijkheid en tot sieraad, Exodus 28:2. Als wij de geborduurde klederen van heiligheid
dragen, is dat tot heerlijkheid en sieraad. Een goed christen is roodachtig, besprengd met
het bloed van Christus; en wit, versierd met heiligheid. Wat de diamant is voor de ring, is
heiligheid voor de ziel; opdat, zoals Chrysostomus opmerkt, degenen die tegenstaan toch
niet anders kunnen dan haar bewonderen.
(2) Het is het grote doel dat God op aarde uitricht: Zich een volk te formeren dat Hem gelijkt
in heiligheid. Waarvoor dienen al de instellingen anders dan op ons de gerechtigheid te
regenen en ons heilig te maken? Waarvoor zijn de beloften anders dan om heiligheid te
bevorderen? Waarvoor is het zenden van de Geest in de wereld anders dan om ons te zalven
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met Gods heiligheid? 1 Johannes 2:20. Waartoe zijn alle verdrukkingen dan om ons Gods
heiligheid deelachtig te maken, Hebreeën 12:10. Waar zijn anders de zegeningen voor dan
om een magneet te zijn om heiligheid aan te trekken! Waartoe is het doel van Christus'
sterven anders dan dat Zijn bloed onze onheiligheid moge afwassen? "Die Zichzelven voor
ons gegeven heeft, om Zichzelven een eigen volk te reinigen, ijverig in goede werken", Titus
2:14. Zodat wij, als wij niet heilig zijn, Gods bedoeling op aarde tegenstaan.
Als wij heilig zijn, trekt dat Gods hart naar ons toe. Heiligheid is het beeld Gods en God
kan niet anders dan Zijn beeld liefhebben, waar Hij dat ook ziet. Een koning ziet graag zijn
beeltenis op een muntstuk. "Gij hebt gerechtigheid lief", Psalm 45:8. En waar anders
ontspruit gerechtigheid dan in een heilig hart? "Maar gij zult genoemd worden: Mijn lust is
aan haar; want de HEERE heeft een lust aan u", Jesaja 62:4. Het was haar heiligheid, die
Gods liefde tot haar trok. "En zij zullen hen noemen het heilige volk", Jesaja 62:12. God
acht iemand niet naar zijn hoge afkomst, maar naar zijn heiligheid.
Heiligheid is het enige, dat ons onderscheidt van het goddeloos deel van de wereld. Gods
volk draagt Zijn zegel. "Evenwel het vaste fundament Gods staat, hebbende dit zegel: De
Heere kent degenen, die de Zijnen zijn; en: Een iegelijk die den Naam van Christus noemt,
sta af van ongerechtigheid", 2 Timótheüs 2:19. Het volk van God wordt met een dubbel
zegel gemerkt. Verkiezing: "De Heere kent degenen, die de Zijnen zijn" en heiligheid: "Laat
ieder afstaan van ongerechtigheid." Zoals iemand van adel onderscheiden wordt van
anderen door een zilveren ster; zoals een deugdzame vrouw onderscheiden wordt van een
hoer door haar kuisheid, zo maakt heiligheid onderscheid tussen tweeërlei kinderen der
mensen. Al degenen die God toebehoren hebben Christus als hun overste Leidsman, en
heiligheid is het witte kleed dat zij dragen, Hebreeën 2:10.
Heiligheid is onze eer. Heiligmaking en eer worden samengevoegd in 1 Thessalonicenzen
4:4. Waardigheid gaat ook samen met heiligheid. "Hij heeft ons van onze zonden gewassen
in Zijn bloed en heeft ons gemaakt tot koningen en priesters Gods", Openbaring 1:5, 6. Als
wij gewassen zijn en geheiligd, zijn wij koningen en priesters Gods. De kinderen Gods
worden vaten ter ere genoemd; zij worden ook parels genoemd vanwege de glans van hun
heiligheid, omdat ze vol zijn van de wijn des Geestes. Dit maakt hen tot engelen op aarde.
Heiligheid geeft ons vrijmoedigheid bij God. "Doe het onrecht verre van uw tenten, en gij
zult tot God uw aangezicht opheffen", Job 22:23 en 26. Het aangezicht opheffen is een
zinnebeeld van vrijmoedigheid. Niets kan ons zo beschaamd maken om tot God te gaan als
de zonde. Een goddeloze kan in zijn gebed zijn handen opheffen, maar hij kan niet zijn
aangezicht opheffen. Toen Adam zijn heiligheid verloren had, was hij ook zijn vertrouwen
kwijt; hij verborg zich. Maar een heilig persoon gaat tot God als een kind tot zijn vader; zijn
geweten beschuldigt hem niet van het koesteren van enige zonde. Daarom kan hij met
vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, om genade te vinden en geholpen te
worden ter bekwamer tijd, Hebreeën 4:16.
Heiligheid geeft vrede. De zonde verwekt een storm in de consciëntie: waar zonde is, daar is
beroering. "De goddelozen hebben geen vrede", Jesaja 57:21. Gerechtigheid en vrede
worden samengevoegd. Heiligheid is de wortel die deze zoete vrucht van vrede voortbrengt,
gerechtigheid en vrede kussen elkander.
Heiligheid voert naar de hemel. Het is de heirbaan van de Koning des hemels. "En aldaar
zal een verheven baan en een weg zijn, welke de heilige weg zal genaamd worden", Jesaja
35:8. In Rome waren tempels van deugd en eer; allen moesten door de tempel van deugd
naar de tempel van eer. Zo moeten wij door de tempel van heiligheid naar de tempel des
hemels. De heerlijkheid begint met deugd. "Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en
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deugd", 2 Petrus 1:3. Gelukzaligheid is niets anders dan het wezen van heiligheid; heiligheid
is heerlijkheid in de strijd en gelukzaligheid is heiligheid in de overwinning.
Wat moeten wij doen om op God te gelijken in heiligheid?
Antwoord.
1. Neem de toevlucht door het geloof tot het bloed van Christus. Dat is de afwassing der
zonde. Reinigingen onder de wet waren typen en zinnebeelden daarvan, 1 Johannes 1:7.
Het woord is een spiegel om ons onze vlekken te tonen en Christus' bloed is een fontein om
die af te wassen.
2. Bid om een heilig hart. "Schep mij een rein hart, o God", Psalm 51:12. Leg uw hart open
voor de Heere en zeg: "Heere, mijn hart is vol melaatsheid, het maakt alles wat er mee in aanraking
komt onrein. Heere, het is niet betamelijk dat ik met zo'n hart leef, want ik kan U niet de eer geven;
ook kan ik niet sterven met zo'n hart, want dan kan ik U niet zien. O, schep mij een rein hart; zend
Uw Geest in mij om mij te zuiveren en te reinigen, opdat ik een tempel moge zijn die geschikt is voor
de heilige God om erin te wonen."
3. Heb omgang met degenen die heilig zijn. "Die met de wijzen omgaat, zal wijs worden",
Spreuken 13:20. Begeef u onder de specerijen en u zult er naar ruiken. Omgang heeft
gelijkheid tot gevolg. Er is geen krachtiger middel om heiligheid te bewerkstelligen, dan
gemeenschap van kinderen Gods onderling.
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