Weest heilig, want Ik ben heilig.
In het boek Leviticus staat deze zin: Weest heilig, want Ik ben heilig. Beseffen wij wat dit betekent? In de
grondbetekenis en tekst betekent dit: afgezonderd zijn, toegewijd zijn aan. God is heilig, want Hij is Liefde en
heeft Zich toegewijd aan Zijn verlangen Liefde uit te delen in Zijn schepping. De Schriften vertellen ons dat de
mensheid de kroon op Zijn schepping is en dat van oudsher God een verlangen heeft Alles voor de mens te zijn,
deel in en aan hem te hebben. Dit verlangen heeft Hij in ons verwezenlijkt als wij Hem aangenomen hebben als
onze Hemelse Vader en Hij zo woning in ons gemaakt heeft, immers wij zijn dan Zijn tempel waar Hij in verblijft
[1 Cor.3:16,17].
Waarom moeten wij heilig zijn? Dat is heel simpel: Omdat Hij heilig is en puur. Als Hij in en onder ons verblijft kan
Hij Zich niet verontreinigen met onze natuurlijke bezoedelingen en moeten wij ons reinigen opdat wij Zijn
heerlijkheid zien en beleven. In het Oude Testament vinden wij een mooi voorbeeld in Jozua 3:5 waar staat:
Heiligt u, want morgen zal de Here in uw midden wonderen doen. Deze wonderen bestaan daaruit dat de
Levende God in hun midden is en Hij de vijanden van Zijn volk voor hen verdrijven zal opdat zij het beloofde land
zullen beerven. Heden ten dage is het niet anders, God wil aan de gehele wereld laten zien dat als wij voor Hem
gekozen hebben Hij in ons midden is, sterker nog in ons verblijft om daar Zijn wonderen te verrichten.
Omdat Hij heilig is[ toegewijd aan Zijn taak] is het noodzakelijk dat ook wij heilig zijn, opdat Hij onbelemmerd Zijn
werk door ons heen kan doen. Want Zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te
doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen[ Ef. 2:10].
Vanaf de schepping wil Hij laten zien dat Hij de Enige Ware God is. Hij verklaart: Ik ben God en niemand meer,
wat wil zeggen: buiten Mij is er geen God [Jes.45:22]. Hij kan door onze natuurlijke ogen niet gezien worden,
maar wij kunnen Hem doorgronden en zien in Zijn schepping [Ps.19:2. Rom.1:19,20], Hij verlangt dat heel Zijn
schepping Hem zal kennen als de Enige bron van Liefde die het beste voor heeft met Zijn schepping en haar
weer zal herstellen. Van eeuwigheid af heeft Hij dit voornemen, wil en zal dat uitvoeren door hen die Zijn kanaal
zijn, daarom is het noodzakelijk om heilig te zijn.
Eens leefden wij in de wereld voor onszelf, waren onderworpen aan de wereldgeesten en dus slaaf, thans zijn wij
doordat wij God kennen, meer nog door Hem gekend zijn, vrijgekocht en zonen van Hem geworden [Gal. 4:9]
met dezelfde karaktereigenschappen.
Laten wij nu wij vrij geworden zijn deze vrijheid benutten om dienstbaar te zijn voor Hem en onze heiliging tot
vrucht te hebben[ Rom.6:22] voor hen die hunkeren aan de dienstbaarheid van de vergankelijkheid te
ontsnappen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen Gods, dus tot Zijn heerlijkheid [Rom.8:21].
Veel zegen op deze taak toegewenst.
N.B. En de vrede van Christus, tot welke gij immers in een lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest
dankbaar. Col.3:15
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