
‘Wees heilig, want ik ben heilig.’  
Leviticus 11:44,45 
Leviticus 19:2 
1 Petrus 1:16 
 
 
 
 
 
 
 



u bent geheiligd, u bent gerechtvaardigd in de naam 
van de Heer Jezus Christus en door de Geest van onze 
God   1 Korintiërs 6:11 
 
Op grond van die wil zijn wij voor eens en altijd 
geheiligd, door het offer van het lichaam van Jezus 
Christus.   Hebreeën 10:10  
 
Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een 
heilig leven; wie dat niet doet zal de Heer niet zien. 
Hebreeën 12:14 





1 Tessalonicenzen  4:3-5 
Het is de wil van God dat u een heilig leven leidt: dat u 
zich onthoudt van ontucht, dat ieder van u zijn lichaam 
heiligt en in eerbaarheid weet te beheersen en dat u 
niet zoals de ongelovigen, die God niet kennen, 
toegeeft aan uw hartstocht en begeerte. 
 
 
 
 
 



Jesaja 6:3 
Zij (de Serafs) riepen elkaar toe: “Heilig, heilig, heilig is 
de Heer van de hemelse machten. Heel de aarde is 
vervuld van zijn majesteit.”  
 
Openbaringen 4:8 
Dag en Nacht herhalen ze (de vier wezens): “Heilig, 
heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige, die was, 
die is en die komt.” 
 
 



Leviticus 19 (niet alle teksten letterlijk) 
 
2 Wees heilig, want ik ben heilig. 
 
3 Toon ontzag voor je moeder en je vader, … 
9 laat een deel van de oogst staan voor de armen 
15 spreek rechtvaardig recht 
18 heb je naasten lief als jezelf 
32 sta op voor oude mensen en betoon hun respect 
34 heb vreemdelingen lief als jezelf 
36 wees eerlijk bij aankopen en verkopen 



 
Hosea 11 
7 Mijn volk bijt zich vast in zijn ontrouw jegens mij, de 
Allerhoogste, ik zal hun lot niet verlichten. 
... 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Hosea 11 
7 Mijn volk bijt zich vast in zijn ontrouw jegens mij, de 
Allerhoogste, ik zal hun lot niet verlichten. 
8 Ach Efraïm, hoe zou ik je ooit kunnen prijsgeven? Hoe 
zou ik je kunnen uitleveren, Israël? Zou ik je prijsgeven 
als Adma, je laten ondergaan als Seboïm? Mijn hart 
wordt verscheurd, door barmhartigheid word ik 
bewogen. 9 Ik zal mijn toorn laten varen en Efraïm niet 
opnieuw te gronde richten. 
... 
 
 



 
Hosea 11 
7 Mijn volk bijt zich vast in zijn ontrouw jegens mij, de 
Allerhoogste, ik zal hun lot niet verlichten. 
8 Ach Efraïm, hoe zou ik je ooit kunnen prijsgeven? Hoe 
zou ik je kunnen uitleveren, Israël? Zou ik je prijsgeven 
als Adma, je laten ondergaan als Seboïm? Mijn hart 
wordt verscheurd, door barmhartigheid word ik 
bewogen. 9 Ik zal mijn toorn laten varen en Efraïm niet 
opnieuw te gronde richten. Want God ben ik, en geen 
mens ik ben in jullie midden, ik ben heilig, ik zal niet 
meer in woede ontsteken. 
 





Ezechiel 36 
23b Ik zal ze (Israël) laten zien dat ik heilig ben; 
24 ik leid jullie weg bij die volken, ik breng jullie bijeen 
uit die landen en laat je naar je eigen land terugkeren. 
25 Ik zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie te 
reinigen van alles wat onrein is, van al jullie afgoden. 26 
ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, 
ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er 
een levend hart voor in de plaats geven. 27 Ik zal jullie 
mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn 
wetten leven en mijn regels in acht nemen. 



Heilig is dus: 
-Afgezonderd/anders  
-toegewijd 
-Net als God 
-nalaten  
-doen/actie 
 
 
 
 
 


