
Jan Steyn preek 9 September 2012 (Commitmentdiens) 

Teks: Levitikus 19 en Jakobus 1:22-29. 

Tema: Heilige God, heilige mense. 

 

Heilige God: 

Ons kernteks vanoggend is Levitikus 19:1: "Wees heilig, want Ek die Here julle God is heilig." Ek wil 

begin by hierdie gedagte dat God heilig is. Wat beteken dat God heilig is? Die heiligheid van God dui 

op Sy majesteit., Sy absolute heerlikheid wat so ver verhewe is bo alles in die skepping soos mense en 

plante en diere. God se heiligheid wil ook vir ons wys op Sy afkeer van elke vorm van sondigheid. 

Want God se heiligheid beteken ook Hy is heel en volmaak en daar is geen sonde in Hom nie. Ons as 

mense kan dus eintlik voor die heiligheid van God nie bestaan nie, want ons is nie heel nie, ons is sondig 

en stukkend en onvolmaak. Ons kan slegs deur wat Jesus vir ons gedoen het, voor God staan. God se 

heiligheid het ook met die suiwerheid van Sy karakter te make. Vandag word aanvaar dat die woord 

wat vir heiligheid gebruik word, afgelei is van die Hebreeuse woord wat skitter of blink of skyn beteken. 

Die Heilige God straal hierdie verblindende lig of glans uit waarvoor mense nie kan standhou nie. As God 

daarom in die Ou Testament verskyn, hou mense vreesbevange hul oë toe, want voor Sy lig en glans kan 

mense nie bestaan nie. 

 

Heilige mense: 

Ons kernteks in Levitikus 19:1 is, roep ons as God se kinders ook op om heilig te lewe net soos wat God 

heilig is. Nou as hierdie woord heilig op mense toegepas word, is dit waarskynlik die mees misverstaande 

woord in die Bybel. Eintlik het die woord heilig as dit op mense toegepas word, baie keer hierdie 

negatiewe betekenis by ons. Daar het in die kerk in die verlede veral met die kloosterwese van monikke 

en nonne ingesluit het, hierdie gedagte ontstaan dat heiligheid hierdie ontrekking of afsondering van die 

samelewing beteken en 'n tipe lewe inhou wat daarop gemik is om deur aanbidding en stilte een met God 

te word. Daarom sien ons heiligheid as iets lewensvreemd of selfs irrelevant, want ons sien dit as hierdie 

afsien van deelname aan en teenwoordigheid in die wêreld. Ons sien daarom ook heilige mense as iemand 

uitsonderlik soos Moeder Theresa of een of ander outydse profeet wat in die woestyn ver van mense leef 

en net God voltyds dien en soek. 

 

Heiligheid word ook dikwels deur ons met skynheiligheid gelyk gestel. Ons dink heilige mense dink hulle 

is hoër en beter en nader aan God as ander mense. Daarom word heiligheid ook dikwels met wettisisme 

verwar- heilige mense is vol mag nie's en moenies. Ons sien heilig lewe dan in dinge soos jy mag nie 

rook of drink of vloek nie. Ons dink ook dikwels heiligheid het net met my verhouding met God en my 

godsdiensbeoefening te make- bid ek genoeg, lees ek genoeg Bybel, gaan ek genoeg kerk toe? Met ander 

woorde ons dink heiligheid is net iets persoonliks wat net hier tussen my en God gebeur of nie gebeur nie. 

 

 



 

Wat leer Levitikus 19 ons oor heilige mense en heilig lewe? 

 

Heiligheid is nie gelyk aan afsondering nie. 

Ons het aan die begin gekyk na die heiligheid van God en ons het soms die verkeerde vermoede hierdie 

heiligheid van God beteken Hy is op een of ander manier afgeskerm en afgesonder van die lewens en 

nood van mense. Die punt wat Jesus se koms na die aarde en Sy menswording maak is dat die Heilige 

God juis nie afgesonder is nie. Hy, skryf Filippense 2, het Homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf 

aan te neem en aan mense gelyk te word in Jesus Sy Seun. Om ons te red en te verlos, omdat Hy ons juis 

nie aan onsself kon oorlaat nie. Net so leer Levitikus 19 ons dat heiligheid vir God se kinders ook nie 

beteken om van die wêreld en van mense afgesonder te wees nie. Ons kan dalk die gedagte van 

afsondering van die wêreld hoor as ons Jakobus 127 lees: "Hou jou skoon van die besmetting van die 

wêreld." Die gedagte hier is om jou skoon te hou van die verkeerde waardes wat in die wêreld om ons so 

aan vasgehou word. Dat net jy en jou eie koninkrykie en wat jy uit die lewe kan kry en bereik saak maak. 

Dis juis jou skoon hou van daardie verkeerde waardes wat weduwees en wese afskryf leer Jakobus ons, 

want om vir hulle om te gee reken mense gaan jou nie verder in die lewe bring of jou posisie verbeter nie. 

Mense wat die Here dien hou hulle skoon van die besmetting van die wêreld se eie-ek klem deur hulle 

hande juis vuil te maak aan die lot van die weduwees en die wese en die straatkinders en die haweloses. 

Iemand skryf: heiligheid trek ons nie maar net dieper in hierdie binnekamer verhouding met God in waar 

ons afgesny is van ander nie.  Heiligheid stuur ons die wêreld en die lewe in- heiligheid laat ons die risiko 

loop om ons geloof in die openbare lewe uit te leef. 

 

Heiligheid gaan oor my persoonlike geloofslewe (verhouding met God) én oor my verhoudings met 

ander mense: 

Ons sien heilig lewe as God se kind gaan volgens Levitikus 19 ook oor my persoonlike geloofslewe of 

oor eerbied vir God. Ons sien dit in vers 3 en 4: "Julle moet my gebooie oor die sabbat gehoorsaam. Julle 

mag nie afgode dien nie en nie afgodsbeelde maak nie." En dan sien ons dit weer in vers 30: "Julle moet 

my gebooie oor die sabbat gehoorsaam en julle moet respek hê vir my heiligdom" of die tempel van die 

Bybelse tyd. Ons lees ook in vers 31 dat jy hulp moet soek by die Here en nie by geeste en waarsêers nie. 

Heiligheid gaan dus ook oor ons stiltetyd met God en of ons Sondag kerk toe kom om saam met 

medegelowiges te aanbid. 

 

Maar Levitikus 19 wil ons kom herinner dat heiligheid oor meer gaan as oor ons Sondaglewe of ons 

stiltetyd. Hierdie heiligheid van Levitikus 19 handel oor my hele lewe en al die tye van my lewe. Dis soos 

die klem in 1 Kor. 10:31: "Of jy eet en of jy drink of wat jy ook al doen, doen alles tot eer van God." 

Heiligheid het te make ook met die konkrete manier hoe ek met ander saamleef. Dit gaan oor baie 

praktiese dinge soos vrygewigheid. Kyk vers 9 en 10: As jy jou grane afoes, moet jy nie die wenakkers 

afoes nie en are wat val moet jy nie optel nie. Wingerde word nie 'n tweede keer afgeoes nie en korrels 



wat val, word nie opgetel nie. Die gedagte hier is nie om alles wat jy uit die lewe kan vat, wel te vat nie. 

Wees as't ware bietjie morsig met hoe jy oes en met wat jy het sodat ander wat nie het nie, ook 

lewensmiddele in die hande kan kry. Jy is as kind van die Here nie net verantwoordelik vir wat jy uit die 

lewe kan kry nie, maar vir wat jy aan ander kan gee. Wat stoor ek en jy in ons kaste of op die solder of in 

die garage se dak wat iemand anders dalk kan gebruik wat glad nie het nie?  

 

Hierdie heiligheid wat Levitikus ons aan herinner, gaan oor konkrete en alledaagse goed soos die 

dagloner wat se salaris tot die volgende dag teruggehou word en nie daardie aand vir sy familie kos kan 

koop nie. Dit gaan oor nie lieg in die hof nie- nie ter wille van hom wat niks het of die arme nie, maar ook 

nie ter wille van daardie persoon wat vooraanstaande is en aansien en mag en prestige het nie. Dit gaan 

oor eerlik wees in besigheid- oor die regte mate en gewigte en iemand se inkopies eerlik af te weeg. Dit 

gaan oor mense wat al hoe meer in ons eie omgewing word- die vreemdelinge- die buitelander soos die 

Chinees en die Nigeriër en die Libanees. Kyk vers 34: Sien ons kans om sulke mense as medeburgers te 

behandel en lief te hê soos onsself? 

 

Heiligheid gaan oor innerlike goed wat jy vir ander kan wegsteek, maar nie vir God nie. Dit gaan oor 

werklike goed soos die wrok wat jy teen iemand dra. Die Bybel gee in vers 17 die opdrag om nie 

haatdraend teenoor jou volksgenoot of medegelowige te wees nie, want God weet wrokke doen die een 

wat dit dra baie meer skade as wat dit skade doen aan die een teen wie die wrok gehou word. Heiligheid 

gaan oor wat ons praat van ander of oor skinder (vers 16), want die afbrekende storie of skinderstorie wat 

ons van iemand verkondig, kan so iemand se lewe in gevaar stel- hom of haar verneder en hul 

menswaardigheid totaal vertrap. Heilige mense reageer nie teenoor ander met wrok of hoe ek hulle kan 

misbruik of uitbuit in gedagte nie. Heilige mense tree eenvoudig in liefde op. Dis die beste definisie wat 

ek van 'n heilige mens kon kry: A holy person is someone who loves God and loves like God loves! 

Heilig lewe gaan nie eerstens oor reëls nie, maar oor liefde. 

 

Heiligheid sê God skyn en ons lewens moet skyn! 

Ek het aan die begin gesê die woord wat in die Bybel vir heilig gebruik word is afgelei van die Hebreeuse 

woord vir blink of skitter of skyn. Dit dui eerstens iets aan van God se glans en heerlikheid. Maar 

dieselfde woord heilig word ook op kinders van die Here toegepas. Dit beteken kinders van die  Here 

straal die lig en liefde wat God in ons lewens kom inskyn na ander uit. Dis soos om met hierdie stuk van 

'n spieel of met 'n vergrootglas in die son te speel. Die lig wat van die son op die spieel of vergrootglas 

val, weerkaats van sy oppervlak af tot in iemand anders se oë of op die swartbord waar jou juffrou aan die 

skryf is! Heiligheid het dus te doen met die weerkaatsing van God se lig wat eers in ons lewens inskyn na 

ander mense met wie ons te doen kry. Jesus het volgens Johannes 1:9 gekom as lig van die wêreld en 

verwag van Sy kinders om dit ook te wees. 

 

 



 

Heilig is iets wat ons in Jesus klaar is en deur die krag van Sy Gees al hoe meer word: 

Heilig is iets wat ons in Jesus klaar is. Ons lees in Kolossense 1:22: God het ons met Homself versoen 

deurdat Sy Seun as mens gesterwe het om ons heilig, sonder smet en onberispelik voor Hom te stel. Ons 

is dit in Jesus klaar- dis nou ons nuwe identiteit, wie ons is omdat ons aan Hom behoort. Ons wat onheilig 

en vol sonde was, word  heilig en sonder fout voor God gestel deur die bloed van die Seun. Maar heilig is 

ook iets wat ons al hoe meer word in ons denke en dade en lewenswyse deur die werk van die Heilige 

Gees in ons. Ons word deur die Heilige Gees gehelp om 'n soort lewe te lei wat by die heiligheid van die 

Here ons God pas. Daarom sing ons in ons laaste lied dat God ons meer heiligheid sal gee, want dit kan 

alleen toeneem deur die werk van die Heilige Gees in ons lewens. Ons word deur die werk van die 

Heilige Gees al meer wat ons in Jesus reeds is- heilige mense. 

 

Slot: 

Ek lees onlangs iets van die lewe van William Lever, die vader van Sunlight seep. Hy het in 1885 in die 

stad Bristol begin seep maak en spoedig 'n seepmagnaat geword. Vir elkeen van sy fabriekswerkers is 

vanaf 1888 'n ordentlike huis in 'n buurt van Bristol met die naam van Port Sunlight gebou. Uniek vir 

daardie tyd het elke huis 'n ordentlike badkamer met warm water gehad. Die badkamer was boonop 

binnenshuis en die warm water is deur 'n verhittingstoestel gelewer. Elkeen van die 800 huise in Port 

Sunlight is deur 'n argitek ontwerp en het nie een dieselfde gelyk nie. Die skema het 

ontspanningsgeriewe, swembad, konsertsaal, kunsgalery en hospitaal ingesluit. William Lever is gevra 

waarom hy so baie van sy rykdom geneem het en Port Sunlight, hierdie spog-woonbuurt vir sy werkers 

gebou het. Sy antwoord was dat hy arbeidsverhoudinge wou ver-Christelik. Hy wou ooreenkomstig die 

bedoelinge van die Heilige God teenoor Sy mense optree. Daarom kon hy nie alles wat hy verdien het vir 

homself inpalm nie. 

 

Dis wat heilig wees beteken. Dit gaan oor my hele lewe en van hoe ek elke dag prakties leef voor 

God… en voor mense.  Vanoggend is ons commitment diens- mag jy en ek en ons as gemeente ons 

daaraan toewy om heilig te lewe- om God lief te hê en lief te hê soos wat God liefhet. Ons commitment 

vanoggend is egter nie net aan God, aan mekaar en aan die gemeente nie. Hierdie gedagte sou vreemd 

wees aan Levitikus 19 en Jakobus 1. Ons heiligheid moet uitmond in ons verhoudings met al die mense 

op ons pad. Dis iets wat moet saamloop na die skool, ons werkplek, ons vriende, ons straat  en die mall. 

Daar is net een manier om vir God ja te sê- met jou hele lewe en elke verhouding daarin. Dis soos iemand 

wat in 'n pot poker alles op die spel sit en al sy chips vorentoe skuif en verklaar: I'm all in. Here, hier is 

die hele ek. As jy kans sien om dit saam met my te sê, doen dit dan nou hardop saam met my: Here, hier 

is die hele ek. 

Amen. 

 


