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Wat verlangt God van ons? 
 

Inleiding 

Als we het hebben over wat God van ons verlangt, dan kan die vraag kort beantwoord 

worden met geloof en gehoorzaamheid. Maar de vervolgvraag die we ons dan moeten 

stellen, is: ‘waarin moeten we dan geloven en gehoorzaam zijn?’. Sommige gelovigen 

denken dat God van hen vraagt om zich aan de wet van Mozes te houden, maar dat is 

niet juist. Anderen denken dat het God niet uitmaakt wat wij doen, maar dat het enkel 

gaat om wat wij voor waar houden. Ook dit is niet juist. In deze eerste studie gaan we 

stilstaan bij het aspect heiliging.  

 

“God vraagt ons dat wij op Zijn Zoon gaan lijken en Hij neemt zelf deel aan dit proces”.  

Toewijding  

In de brief aan de Romeinen legt Paulus alle principes uit van hoe God ons gered heeft door Zijn Zoon Jezus 

Christus. We zijn vrijgesproken door het verlossingswerk van Christus en God heeft ons barmhartigheid 

bewezen. En Paulus ziet dit juist als aanleiding voor ons om ons leven toe te wijden aan God.  

 

 

Romeinen 12 

1 Ik vermaan u dan, broeders, door de ontfermingen van God, dat u uw 

lichamen stelt tot een levende offerande, heilig, voor God welbehaaglijk, 

dat is uw redelijke eredienst. 

2  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt veranderd door 

de vernieuwing van uw denken, opdat u beproeft wat de goede, 

welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. 

 

 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

We gaan eerst even stilstaan bij het eerste vers. Paulus kijkt 

naar de barmhartigheid van God en roept ons dan op ons 

lichaam te stellen tot een offer. Het offer dat wij stellen zou 

daarbij zijn: levend, heilig, voor God aangenaam. Levend 

verwijst naar het feit dat wij leven door Zijn Geest. Heilig 

verwijst naar het feit dat wij ons aan God toewijden en anders 

zijn dan de wereld om ons heen. Aangenaam verwijst naar het 

feit dat God ons offer niet afkeurt (vergelijk Efeze 5:2). 

 

Welbehaaglijk ( ευαρεστος): 

aangenaam, welgevallig (Vergelijk: Fil 

4:18) 

 

Eredienst (λατρεια la’treia):  

Loondienst, iedere dienstverlening, de 

dienst van God,  



 Deel 1 | Wat verlangt God van ons? 

www.bijbeluitleg.nl/jongeren.html 

 

Wat Paulus dus eigenlijk wil zeggen, is dat wij ons leven zouden wijden aan God. Bij een offer denken wij 

vaak aan een dood dier, maar onze overgave gaat juist over ons levende lichaam dat wij aan God 

aanbieden. Dit betekent niet zozeer dat wij God iets te bieden hebben vanuit ons zelf. Het heeft veel meer 

te maken met het feit dat God ons de mogelijkheid heeft gegeven om Hem te dienen (2 Korinthe 3:5-6). En 

het leven dat wij van Hem ontvangen hebben, zouden wij beschikbaar stellen in Zijn dienst. En dat doen we 

door ons lichaam aan Hem te wijden.  

 

Het offer dat wij Hem zouden geven, zou welgevallig zijn voor God zijn. God behagen doe je niet door heel 

veel goede werken te doen, maar door in Hem te geloven en God te vertrouwen (Vergelijk Hebreeën 11:6). 

Juist vanuit geloofsgehoorzaamheid zouden wij onszelf overgeven.  

 

“Vanuit onszelf kunnen wij God niets bieden; God heeft ons die mogelijkheid gegeven”  

Heiliging 

Wat ook duidelijk genoemd wordt, is dat ons offer een heilig offer zou zijn. Heilig heeft alles te maken met 

toewijding ergens aan en ook met afzondering ergens van.  

 

Om het heilige van het offer in hst 12 goed te begrijpen, moeten we even terug naar hst 6 waar Paulus al 

genoemd heeft waaraan wij onze leden zouden moeten wijden.  

 

Romeinen 6 

 19  (Ik spreek menselijkerwijs, om de zwakheid van uw vlees.) Want zoals u 

uw leden hebt gesteld in slavernij van de onreinheid en de wetteloosheid tot 

de wetteloosheid, stelt nu zo uw leden in slavernij van de gerechtigheid tot 

heiliging. 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

De gelovige mens heeft voor zijn bekering zijn leden gesteld in de slavernij van onreinheid en 

wetteloosheid (geen regels). Maar we zouden dat niet meer doen, wij zouden nu de gerechtigheid dienen 

wat dus heiliging uitwerkt. De keuze is aan ons.  

 

Het doel is simpel, het is heiliging en dat doen we door onze leden dienstbaar te maken aan gerechtigheid. 

Ook is het duidelijk dat onreinheid en wetteloosheid daar niet bij horen, daar zouden wij ons van 

afzonderen. Deze elementen horen bij de wereld, zij horen bij de vleselijke mens. En wij zouden juist 

anders zijn. Als we teruggaan naar hst 12 dan wordt ons ook meer duidelijk, want daar staat: 
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Romeinen 12 

 2  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt veranderd door 

de vernieuwing van uw denken, opdat u beproeft wat de goede, 

welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. 

 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Bij het noemen dat wij ons lichaam beschikbaar zouden stellen, vervolgt Paulus met het feit dat wij niet 

hetzelfde zouden worden als de wereld. Wij zouden anders zijn (vergelijk Filippenzen 2:15). En dat doe je 

door een proces van verandering. En juist dat proces gaat van binnenuit, namelijk vanuit je gedachten. 

Jouw gedachten zouden veranderd worden, ze zouden vernieuwd moeten worden zodat je gaat proeven 

wat de wil van God is.  

 

Daar ligt het begin van het groeiproces, namelijk hoe wij steeds beter Gods wil proberen te begrijpen en 

steeds minder op de wereld gaan lijken. En bij het wereldse denken moet je dus denken aan geen regels, 

oneerlijkheid, ontucht, etc.   

 

“Veranderen van doen is een proces dat begint bij het veranderen van denken”  

 

Dat de wil van God alles te maken heeft met onze heiliging, kunnen we ook lezen in de brief aan de 

Thessalonicenzen.  

 

 

1 Thessalonicenzen 4 

3  Want dit is de wil van God: uw heiliging, dat u zich onthoudt van de 

hoererij; 

4  dat ieder van u zijn eigen vat weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid 

5  (niet in begerige hartstocht, zoals de volken die God niet kennen) 

6  en dat men zijn broeder geen onrecht aandoet en hem bedriegt in die 

zaak; want de Heer is een wreker van dit alles, zoals wij u ook vroeger gezegd 

en ernstig betuigd hebben. 

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

8  Daarom, wie dit veracht, veracht niet een mens, maar God, die u ook zijn 

Heilige Geest heeft gegeven.. 

 

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 
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Het is dus duidelijk dat God van ons heiligmaking vraagt, 

want het is Zijn wil en onze roeping. Wat dat praktisch 

inhoudt, is bijvoorbeeld dat wij ons onthouden van hoererij. 

En dat heeft alles te maken met ons lichaam en onze 

seksuele omgang.  

 

Heiliging is in dit verband de tegenhanger van onreinheid. 

En de begeerlijke hartstocht van de wereld hoort niet bij ons 

gelovigen. Tevens hoort bij heiliging ook dat je je broeder 

niet bedriegt in enige zaak. Maar daarbij is overspel 

natuurlijk een duidelijk voorbeeld van zowel hoererij als 

bedriegerij.  

 

God werkt in ons 

Het is wel heel belangrijk om heiliging in het perspectief te plaatsen. Want heiliging moet niet een doel op 

zich worden om God te dienen. Wij zouden onszelf beschikbaar stellen aan rechtvaardigheid en zodoende 

tot heiliging komen. Het proces van heiliging is niet iets wat wij enkel zelf tot stand moeten brengen. Wij 

moeten wel de keuzes maken om bepaalde zaken niet meer te doen en niet meer te willen. Maar we 

hebben soms de kracht niet om bepaalde begeerten te overwinnen. En dat is waar God met Zijn Geest door 

ons heen werkt.  

 

Wij zijn heilig 

Wat we ook niet uit het oog moeten verliezen is dat wij allang heilig zijn voor God. We kunnen niet heilig 

worden door onze eigen heiliging. We zijn apart gezet en toegewijd aan God en nu vraagt God van ons om 

steeds meer te voldoen aan wie wij door Hem geworden zijn.  

 

“Wij zijn heilig en God vraagt ons om in overeenstemming daarmee te gaan leven”  

 

Het belangrijke aspect is dus dat de kracht zit in dat wij onze gedachten laten veranderen. En juist op die 

manier werkt God van binnenuit. Dat dit een werk is van de Geest van God, vinden we terug in de volgende 

tekstgedeeltes: 

 

 

1 Petrus 1 

2  uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader, door heiliging van de 

Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus 

Christus; genade en vrede zij u vermenigvuldigd. 

 

1 Thessalonicenzen 1 

Maar wij behoren God altijd te danken voor u, door de Heer geliefde 

broeders, dat God u als eerstelingen heeft verkoren tot behoudenis, in 

heiliging van de Geest en geloof van de waarheid, 

 

Hoererij (por’neia;): onwettige 

seksuele omgang, ontucht, overspel 

(Vergelijk: 1 Korinthe 5) 

Hoererij en onreinheid zijn werken 

van het vlees (Galaten 5:19) en horen 

bij de wereld (Colossenzen 3:5). Ze 

horen in elk geval niet bij de heiligen 

(Efeze 5:3)  
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______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

In een volgende studie kijken we naar de afzondering van de wereld en daarbij komt de heiligmaking 

nogmaals aan bod (2 Korinthe 6:14-7:1). Maar laten we afsluiten met het feit dat wij een keuze moeten 

maken om aan het proces deel te nemen en dat de heiliging zelf door God gedaan wordt door ons heen.  

 

1 Thessalonicenzen 5 

23 Moge nu de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen en moge geheel 

uw geest en ziel en lichaam onberispelijk worden bewaard bij de komst van 

onze Heer Jezus Christus. 

 

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

De volgende keer gaan we kijken naar wat het ons mag kosten en hoe we met de wereld om ons heen 

zouden omgaan. Deze studie besluiten we met Hebreeën, waar staat dat God ons toerust en in ons werkt: 

 

Hebreeën 13 

(God)  moge u volmaken in al het goede tot het doen van zijn wil, terwijl Hij 

in ons doet wat voor Hem welbehaaglijk is door Jezus Christus. Hem zij de 

heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. 

 

 

 


