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Leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals
hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers
geschreven: ‘Wees heilig, want ik ben heilig.’
1 Petrus 1:13-21

HEER, IK WIL
GRAAG HEILIG ZIJN
(Relationeel bidden 3)
Leren bidden begint bij geloven dat
God een God is die een relatie met
ons wil hebben (Psalm 139: ‘U bent
altijd bij mij’). Als wij relationeel leren
bidden, zeggen we eerst: ‘HEER, hier
bevind ik mij’ (we keren naar binnen
en vertellen God wat we daar
aantreffen). En dan zeggen we:
‘HEER, ik wil u kennen zoals u bent’
(we kijken naar God zoals hij zich in
Jezus laat zien).
Verlangen en koppigheid
Als we dat gedaan hebben merken we
dat er twee dingen gebeuren: a) we
worden ons er steeds sterker van
bewust hoe intens ons verlangen is
om tot God te naderen, en b) we
beseffen hoe dwaas en koppig we
ons daartegen verzetten. En dan
zeggen we: ‘HEER, ik wil graag heilig
zijn.’ Maar wat vragen we dan
precies? Vaak zien we een heilig
leven als een leven waarin je
gehoorzaam bent aan Gods geboden,

een ‘keurig’ leven waarop niets valt
aan te merken. Dat is een moralistische benadering van heiligheid
waarbij we vooral letten op wat we
doen en zeggen. Maar we hebben een
diepere visie op heiligheid nodig.
Heilig
Heilig betekent: ‘apart gezet’. Het
volk Israël was heilig: door God apart
gezet. Talrijke wetten onderstreepten
die aparte positie (vgl. Leviticus
11:41-45). Maar het ging daarbij ten
diepste hierom: dat de Israëlieten
zouden ervaren wat het betekende
om ‘voor de HEER bestemd’ te zijn,
om ‘de HEER toe te vallen’.
Heiligheid is (geen moreel maar
vooral) een relationeel begrip:
“Heilig is in het algemeen iets wat in
een bijzonder goede verhouding tot
God staat en daarom onaanraakbaar is of met bijzonder respect
behandeld moet worden” (Wikipedia). Heilig zijn heeft er, als we erom
bidden, vooral mee te maken dat het
ons in alles om God zelf gaat (en niet
om zijn zegeningen). Het verlangen
om heilig te zijn is dan ook niet
allereerst het verlangen dat we geen
zonden doen, maar het verlangen om
helemaal voor hem te zijn, het
verlangen dat hij alles voor ons is,

het verlangen dat we alles wat we
nodig hebben alleen bij hem zoeken.
Zondebesef
Als we in het relationele gebed
bidden om heiligheid bidden we ook
om het (zonde)besef dat we heel vaak
in ons leven en in andere mensen
zoeken wat alleen God ons (volmaakt) kan geven. Als we terugkijkend op een dag constateren dat
we niet gevloekt hebben en geen
bank hebben beroofd en geen
overspel hebben gepleegd en geen
leugens hebben verteld, kunnen we
nog niet zeggen: ‘ik heb niet
gezondigd’, en evenmin: ‘nou ja,
iedereen maakt fouten, ik ben ook
geen heilige…’. De centrale vraag is:
was ik in alles (in mijn gedachten en
verlangens, in mijn woorden en
daden) volkomen toegewijd aan God,
heb ik mezelf apart gezet voor hem,
was hij mijn bron van geluk?
Overgave aan heiligheid
Wat betekent dit nu in de praktijk
van ons leven? Dit is een sleutel: God
vraagt van ons geen heilige actie maar
wekt in ons een heilig verlangen om
helemaal voor hem bestemd te zijn.
1. Heilig zijn is: alleen op God
vertrouwen (niet op mezelf, niet op

anderen, niet op bezit).
2. Heilig zijn is: de waardering die ik
nodig heb alleen bij God zoeken (en
me niet afhankelijk van anderen maken).
3. Heilig zijn is: geloven dat mijn
geluk niet afhangt van mijn levensomstandigheden maar van het kennen en liefhebben van God die onvoorwaardelijk van mij houdt (ik kan
niets doen waardoor hij minder van
mij gaat houden en ik hoef niets te
doen waardoor hij meer van mij gaat
houden).
4. Heilig zijn is: niets doen wat er in
de eerste plaats op gericht is om iets
voor mezelf te krijgen (een deal, een
compliment, een vriendschap).
5. Heilig zijn is: een intens verlangen
hebben om met andere mensen om
te gaan zoals God met mij omgaat.
HEER, ik wil zó graag heilig zijn!
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