


WAT NOTEERT U BIJ 
HET HOREN VAN DE 

NAAM:

JEZUS



1e 
SCHRIFTLEZING

JOH. 17:13-26 
(HSV) 



13Maar nu kom Ik naar U toe en 

spreek dit in de wereld, opdat zij 

ten volle Mijn blijdschap in 

zichzelf hebben.

14Ik heb hun Uw woord gegeven, 

en de wereld heeft hen gehaat, 

omdat zij niet van de wereld zijn, 

zoals Ik niet van de wereld ben.



15Ik bid niet dat U hen uit de 

wereld wegneemt, maar dat U hen 

bewaart voor de boze.

16Zij zijn niet van de wereld, zoals 

Ik niet van de wereld ben.

17Heilig hen door Uw waarheid; Uw 

woord is de waarheid.



18Zoals U Mij in de wereld 

gezonden hebt, heb ook Ik hen in 

de wereld gezonden.

19En Ik heilig Mijzelf voor hen, 

opdat ook zij geheiligd zijn in de 

waarheid.

20En Ik bid niet alleen voor dezen, 

maar ook voor hen die door hun 

woord in Mij zullen geloven,



21opdat zij allen één zullen zijn, 

zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, 

dat ook zij in Ons één zullen zijn, 

opdat de wereld zal geloven dat U 

Mij gezonden hebt.

22En Ik heb hun de heerlijkheid 

gegeven die U Mij gegeven hebt, 

opdat zij één zijn, zoals Wij Eén 

zijn;



23Ik in hen, en U in Mij, opdat zij 

volmaakt één zijn en opdat de 

wereld erkent dat U Mij gezonden 

hebt en hen liefgehad hebt, zoals 

U Mij hebt liefgehad.

24Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook 

zij bij Mij zijn die U Mij gegeven 

hebt, 



opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die 

U Mij gegeven hebt, omdat U Mij 

hebt liefgehad vóór de 

grondlegging van de wereld.

25Rechtvaardige Vader, de wereld 

heeft U niet gekend, maar Ik heb U 

gekend, en dezen hebben erkend 

dat U Mij gezonden hebt.



26En Ik heb hun Uw Naam 

bekendgemaakt, en zal die

bekendmaken, opdat de liefde 

waarmee U Mij hebt liefgehad, in hen 

is, en Ik in hen.



2e 
SCHRIFTLEZING

1 THESS.4: 1-8
(HSV) 



Opwekking tot heilig leven

1 Thess.4:
1Verder, broeders, vragen wij u 
en roepen wij u er in de Heere 
Jezus toe op, dat u, zoals u van 
ons ontvangen hebt hoe u moet 
wandelen en God behagen, 
daarin nog meer overvloedig 
wordt.
2Want u weet welke bevelen wij 
u gegeven hebben op gezag 
van de Heere Jezus.



3Want dit is de wil van God: uw 
heiliging, dat u uzelf onthoudt 
van de ontucht,
4en dat ieder van u zijn lichaam 
weet te bezitten in heiliging en 
eerbaarheid,
5en niet in hartstochtelijke 
begeerte, zoals de heidenen, die 
God niet kennen.
6Laat niemand over zijn broeder 
heen lopen en hem bedriegen 
door zijn handelwijze, 



want de Heere is een Wreker van 
dit alles, zoals wij u ook van 
tevoren gezegd en bezworen 
hebben.

7Want God heeft ons niet 
geroepen tot onreinheid, maar 
tot leven in heiliging.

8Daarom, wie dit verwerpt, 
verwerpt niet een mens, maar 
God, Die ook Zijn Heilige Geest 
in ons heeft gegeven. 



TEKST-LEZING
1 PETR.1:16



WEES HEILIG
WANT IK BEN 
HEILIG

1 PETR.1:16

WANT IK BEN HEILIG



LEVENSHEILIGING…



IN WELKE JEZUS 

GELOOF IK ?



LEVENSHEILIGING…

•NAUWGEZET

•STRENG / ZWAAR

•PURITEINS

PURITEINS:

Centraal in het 

puritanisme staan de 

persoonlijke relatie met 

God en Christus door 

het geloof en de 

levensheiliging van de 
christen.



Reformatorisch…



TERUG NAAR 

ONS 
EVANGELISCHEN



IN WELKE
JEZUS GELOOF 

IK ?



JOH.17 



17Heilig hen door Uw 

waarheid; Uw woord is de 

waarheid.



19En Ik heilig Mijzelf voor 

hen, opdat ook zij geheiligd 

zijn in de waarheid.



21 opdat de wereld zal 

geloven dat U Mij gezonden 

hebt.



24Vader, Ik wil dat waar Ik 

ben, ook zij bij Mij zijn die 

U Mij gegeven hebt,



1 THESS. 4 



2Want u weet welke bevelen 

wij u gegeven hebben op 

gezag van de Heere Jezus.

3Want dit is de wil van God: 

uw heiliging, dat u uzelf 

onthoudt van de ontucht,



7Want God heeft ons niet 

geroepen tot onreinheid, maar 

tot leven in heiliging.

8Daarom, wie dit verwerpt, 

verwerpt niet een mens, maar 

God, Die ook Zijn Heilige 

Geest in ons heeft gegeven.



2Want u weet welke bevelen 

wij u gegeven hebben op 

gezag van de Heere Jezus.

3Want dit is de wil van 

God: uw heiliging, dat u uzelf 

onthoudt van de ontucht,



VÓÓR DE 
WEDERGEBOORTE

NÁ DE 
WEDERGEBOORTE



VÓÓR DE 
WEDERGEBOORTE

NÁ DE    
WEDERGEBOORTE

IK DOE 
WAT IK

WIL

HIJ MAG 
ZIJN WIL 
IN MIJN 
LEVEN 
DOEN



VÓÓR DE 
WEDERGEBOORTE

NÁ DE    
WEDERGEBOORTE

IK DOE 
WAT IK

WIL

HIJ MAG 
ZIJN WIL 
IN MIJN 
LEVEN 
DOEN

FUNCTIONEERT HET OOK ZO IN MIJN LEVEN ??



IN WELKE
JEZUS GELOOF 

IK ?



1 Cor.1:30Maar uit 

Hem bent u in 

Christus Jezus, Die 

voor ons is 

geworden wijsheid 

van God en 

gerechtigheid, 

heiliging en 

verlossing,



1 Cor.1:31opdat het zal 

zijn zoals 

geschreven staat: 

Wie roemt, laat hij 

roemen in de 

Heere.



1 Cor.1:30Maar uit 

Hem bent u in 

Christus Jezus, Die 

voor ons is 

geworden wijsheid 

van God en 

gerechtigheid, 

heiliging en 

verlossing,



1 Cor.1:30Maar uit 

Hem bent u in 

Christus Jezus, Die 

voor ons is 

geworden wijsheid 

van God en 

gerechtigheid, 

heiliging en 

verlossing,



1 Cor.1:30Maar uit 

Hem bent u in 

Christus Jezus, Die 

voor ons is 

geworden wijsheid 

van God en 

gerechtigheid, 

heiliging en 

verlossing,



1 Cor.1:30Maar uit 

Hem bent u in 

Christus Jezus, Die 

voor ons is 

geworden wijsheid 

van God en 

gerechtigheid, 

heiliging en 

verlossing,



3

STELLINGEN



LEVENSHEILIGING IS HET 
RESULTAAT VAN DE EENHEID 
MET CHRISTUS DAT ÉCHT 
GELOOF AAN EEN CHRISTEN 
GEEFT;                                                  
DE WEDERGEBOORTE 
VOLMAAKT …

1



JOH 15
5Ik ben de Wijnstok, u de 
ranken; wie in Mij blijft, en Ik in 
hem, die draagt veel vrucht, 
want zonder Mij kunt u niets 
doen. 
6Als iemand niet in Mij blijft, 
wordt hij buitengeworpen zoals 
de rank, en verdort, en men 
verzamelt ze en werpt ze in het 
vuur, en zij worden verbrand.



LEVENSHEILIGING IS IETS 
DAT ALTIJD GEZIEN OF 
OPGEMERKT ZAL WORDEN…
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LUCAS 6 43Want er is geen 
goede boom die slechte 
vrucht voortbrengt, en 
geen slechte boom die 
goede vrucht voortbrengt.

44Want iedere boom wordt 
aan zijn eigen vrucht 
gekend. Men plukt immers 
geen vijgen van dorens en 
men oogst geen druif van 
doornstruiken. 



LEVENSHEILIGING IS 
AFHANKELIJK VAN HET 
GEBRUIK VAN 
SCHRIFTUURLIJKE 
MIDDELEN:

1. WOORD

2. GEBED

3



LUCAS 24  27En Hij begon 

bij Mozes en al de profeten 

en legde hun uit wat in al 

de Schriften over Hem 

geschreven was. 



JAK.1  5En als iemand van 

u in wijsheid tekortschiet, 

laat hij die dan vragen aan 

God, Die aan ieder 

overvloedig geeft en geen 

verwijten maakt, en ze zal 

hem gegeven worden.  



IN WELKE
JEZUS GELOOF 

IK EIGENLIJK ?



IK GELOOF IN JEZUS



IK GELOOF IN JEZUS IK GELOOF IN JEZUS

DIE: 

MIJN LEVEN 
VERANDERT  

NAAR                    
ZIJN BEELD



[NBG] HEBR.12 7Als 

tuchtiging hebt gij dit te 

dragen: God behandelt u als 

zonen. Want is er wel een 

zoon, die door zijn vader niet 

getuchtigd wordt? 8Blijft gij 

echter vrij van de tuchtiging, 

welke allen ondergaan 

hebben, dan zijt gij 

bastaards, en geen zonen. 



9Voorts, de tuchtiging van 

onze vaders naar het vlees 

hebben wij ondergaan en wij 

zagen tegen hen op; zullen 

wij ons dan niet nog veel 

meer onderwerpen aan de 

Vader der geesten, en leven? 



10Want zíj [onze aardse 

vaders] hebben ons voor 

luttele dagen naar hun beste 

weten getuchtigd, maar Híj 

doet het tot ons nut, opdat 

wij deel verkrijgen aan 

zijn heiligheid. 



JEZUS DIE: 

MIJN LEVEN 
VERANDERT  

NAAR                    
ZIJN BEELD


