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Heilig(mak)ing 
Ned. Woordenboeken: Heilig: 
1 Zonder zonde; rein, volmaakt.  
2 Aan God gewijd; van personen: godvruchtig, vroom; van zaken: gewijd, met een bijzondere waarde. 
3 Synoniemen: oprecht, gewijd, deugdzaam, volmaakt, onkreukbaar, eerbiedwaardig, verheven. 
 
Gezegden 
*  Een heilig huisje (een - voor de betrokkene - onaantastbare waarheid). 
*  Een heilig boontje zijn (erg braaf zijn; of: schijnheilig zijn). 
*  Ergens heilig mee doen (doen of iets heel belangrijk of vroom is). 
*  Geef het heilige niet aan de honden (mooie dingen niet geven aan die de waarde ervan niet inzien). 
*  Hij is geen heilig vat (hij is niet zo vroom). 
 
Bijbel 
O.T.:  1) qodesh (heilig/heiligheid; 470 x); 2) qadoosh/qadiesh (heilig(e); 129 x).  

3) qadash (zich) heiligen; 172 x); 4) miqdash (heiligdom; 74 x). 
 
N.T.: 
1a hagios = heilig 162, heilige (zn) 62, Heilige 5; 229 x. 
1b hagiazoo = (zich) heiligen (29 x). 
1c hagioosunè = heiligmaking (3 x: Ro. 1:4; 2Kor. 7:1; 1Th. 3:13). 
1d hagiotès = heiligheid (2 x: 2Kor. 1:12; Hb. 12:10). 
1e  hagion = heiligdom 8, het heilige 2, heilige der heiligen 2; 12 x. 
1f hagiasmos = heiligmaking (10 x). 
 
2a hagneia = reinheid (2 x: 1Ti. 4:12 en 5:2). 
2b hagnismos = heiliging (1 x: Hd. 21:26). 
2c hagnizoo = heiligen 1, zich heiligen 1, geheiligd zijn 1, reinigen 2, zich reinigen 1, zuiveren 1; 7 x. 
2d hagnoos = zuiver (1 x: Fil. 1:16). 
2e hagnos =  rein 5, kuis 2, zuiver 1; 8 x. 
2f hagnotès = reinheid (1 x: 2Kor. 6:6). 
 
3a hosiotès = heiligheid (2 x: Lk. 1:75; Ef. 4:24). 
3b hosios = Heilige 3, heilig 3, getrouw 1 (Hd. 13:34), Die zijn zal 1 (Opb. 16:5); 8 x. 
3c hosioos = heilig (1 x: 1Th. 2:10). 
 
A M.b.t. God: Ps. 99:9; (Gods Naam: Lk. 1:49); Vader (God: Jh. 17:11); Ik ben heilig (1Pt. 1:16); de  
 Heere God (Opb. 4:8: 3 x heilig); heilige en waarachtige Heerser (Opb. 6:10) e.a.  
B M.b.t. Jezus Christus: de Heilige Gods (Mk. 1:24; Lk. 4:34; Jh. 6:69); de Heilige en Rechtvaardige  
 (Hd. 3:14); Uw heilig Kind (Knecht) Jezus (Hd. 4:27,30); Opb. 3:7 (de Heilige, de Waarachtige). 
C M.b.t. de Heilige Geest: vele malen. De Geest van de heilige God. Ef. 4:30. 
D Divers: 
 Lokatie: stad (Jeruzalem: Mt. 4:5; Mt. 27:53; Opb. 11:2); plaats (Mt. 24:15; Hd. 6:13; Hd. 21:28); land (Hd.  
 8:33); berg (2Pt. 1:18); legerplaats (Opb. 20:9); stad (nieuwe Jeruzalem: Opb. 21:2,10; 22:19). 

 Personen: man (Mk. 6:20: Johannes de Doper); profeten (Lk. 1:70; Hd. 3:21; 2Pt. 3:2); apostelen en profeten  
 (Ef. 3:5; Opb. 18:20); vrouwen (1Pt. 3:5); de heiligen (Israël): Opb. 13:7; broeders (Hb. 3:1). 

Dingen: verbond (Lk. 1:72); Schriften (Ro. 1:2); wet/gebod (Ro. 7:12; 2Pt. 2:21); eerstelingen, deeg, wortel, 
takken (Ro. 11:16); offerande (Ro. 12:1: lichaam: offerande); roeping (2Ti. 1:9); heilige (tabernakel): Hb. 9:2 
en 3); (hemelse) Heiligdom (Hb. 9:12,24; Hb. 10:19); wandel (2Pt. 3:11); kus (Ro. 16:16; 1Kor. 16:20; 2Kor. 
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13:12; 1Th. 5:26); tempel Gods zijt gij (1Kor. 3:17); het heilige (Mt. 7:6: niet aan de honden geven).  
Engelen (Mk. 8:38; Lk. 9:26; Hd. 10:22); heilige geesten (Opb. 14:10; + het Lam).  
Citaten: Lk. 2:23 = Ex. 13:2 (qadash). Hd. 7:33 = Ex. 3:5 (qodesh). 1Pt. 1:16 = Lev. 11:44 (qadosh).  

E Omschrijving: 
• heilig < heilen (helen): heelgemaakt.  
• afgezonderd van en (toe)gewijd aan: vgl. 1Kor. 7:34; 1Ti. 4:5. 
• ‘apartgezet’; in een bijzondere positie terechtgekomen zijn: vgl. 1Kor. 7:14. 
• Het begrip 'heilig' houdt verband met heel(heid) en wordt gebruikt als aanduiding van iets of 

iemand waaraan een verheven waarde wordt toegekend. Het heeft betrekking op de relatie die 
iemand of iets heeft met God, die Zelf heilig is. Door die relatie kan iets of iemand dan (ge)heilig(d) 
zijn.  
 

F M.b.t. de gelovige (onder het Nieuwe Verbond).  
a. Een gelovige ís reeds heilig /geheiligd (positie): Ro. 1:7 (geliefden Gods, geroepen heiligen); Ef. 1:1 (aan 

de heiligen die te Efeze zijn, en (nl.) gelovigen in Christus Jezus); Fil. 1:1 en 4:21 (heiligen in Christus Jezus; 
broeders); Kol. 1:2 (aan de heilige en gelovige broeders in Christus Jezus, die te Kolosse zijn); Kol. 1:12 (de 
erve der heiligen in het licht); Hb. 3:1 (heilige broeders).   

1Kor. 1:2 Aan de Gemeente Gods, die te Korinthe is, den geheiligden in Christus Jezus, den 
geroepenen heiligen, ... 

1Kor. 1:30 Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en recht-
vaardigheid, en heiligmaking (1f), en verlossing;  

1Kor. 6:11 En dit waart gij sommigen; maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt 
gerechtvaardigd, in den Naam van den Heere Jezus, en door den Geest onzes Gods;  

Kol. 3:12  Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegin- 
  gen der barmhartigheid, goedertierenheid, …. 
 
b. Een gelovige wórdt geheiligd (proces, wandel): Ef. 1:4 (opdat wij heilig en onberispelijk zijn voor Hem in 

de liefde); Ef. 1:18 (Zijn erfenis in de heiligen); Ef. 5:3; Ef. 6:18 + Jud. :20 (bidden); 1Pt. 3:15 (God, de Heere 
heiligen in uw harten); 2Pt. 3:11 (in heilige wandel en godzaligheid zijn); Jud. :3 (strijden voor het geloof, dat 
de heiligen eenmaal overgeleverd is).  

Jh. 17:17 Heilig ze in Uw waarheid; Uw Woord is de waarheid. Jh. 17:19.  
Ef. 4:12  Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams van Christus; 
Ef. 5:26  Opdat Hij (Christus) haar (de gemeente) heiligen zou (1b), haar gereinigd hebbende met het bad des 

waters door het  Woord; Ef. 5:27 (heilig en onberispelijk); Kol. 1:22. 
1Th. 5:23 En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en 

lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus.  
2Ti. 2:21  Indien dan iemand zichzelven van deze reinigt, die zal een vat zijn ter ere, geheiligd (1b) en  
  bekwaam tot gebruik des Heeren, tot alle goed werk toebereid. 
Hb. 2:11 Want en Hij, Die heiligt, en zij, die geheiligd worden, zijn allen uit één; om welke oorzaak Hij 

Zich niet schaamt hen broeders te noemen. 2 x 1b. 
1Pt. 1:15  Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gij zelven heilig in al uwen  
  wandel;  
1Pt. 1:16   Daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig. Citaat: Lev. 11:44:  = 
qadosh. 
1Pt. 2:5   Zo wordt gij ook zelven, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig  
  priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus  
  Christus. 1Pt. 2:9 (heilig volk: Zijn deugden verkondigen). 
Opb. 22:11 Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doe; en die vuil is, dat hij nog vuil worde; en die 

rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worde; en die heilig is, dat hij nog geheiligd 
worde.  
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c. Heiliging geschiedt door: De Here Jezus Christus (Hb. 2:10; Ef. 5:26,27; Hb. 5:25,26); God (1Th.  
 5:23); de (Heilige) Geest (1Pt. 1:2; 2Th. 2:13); Gods Woord (Jh. 17:17).   
 
d. Heilig(mak)ing: Geest: Ro. 1:4 (1c); 2Th. 2:13 (1f); 1Pt. 1:2 (1f). 

 1Kor. 1:30 (1f); Ro. 6:19,22 (1f); 2Kor. 7:1 (1c); 1Th. 3:13 (1c); 1Th. 4:3,4,7 (1f); 1Ti. 2:15 (1f); Hb. 
12:14 (1f). 


