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Thema boven de preek geschreven: 
 
Een gezaghebbende oproep tot een leven in heiliging 
1. Wie tot dit leven oproept 
2. Wat dit leven inhoudt 
3. Waartoe dit leven dient 
 
Geliefde gemeente van onze Heere Jezus Christus, 
 
 
 
1. Wie tot dit leven oproept 
 
Nog niet zo lang geleden hebben we stilgestaan bij het gebed van Paulus voor de 
gemeente in Thessalonica. Het is goed om daar even weer naar terug te gaan, want dan 
komt de heiliging waar wij toe opgeroepen worden in het goede perspectief te staan. 
Namelijk in afhankelijkheid van de Heere, onze God. De Heere alleen die de heiliging in 
ons leven kan en wil werken.  
 
Paulus bad aan het slot van hoofdstuk 3 om overvloedigheid in de liefde. En of de Heere 
God de harten van de Thessalonicenzen wilde versterken om onberispelijk te zijn in 
heiliging. Toen al kwam de heiliging dus aan de orde. Met dat heerlijke perspectief wat 
Paulus dan de gemeente voorhoudt. De wederkomst van de Heere Jezus Christus. 
 
Gemeente, nu in ons tekstwoord richt Paulus zich rechtstreeks tot de Thessalonicenzen. 
Om hen op te wekken tot een leven in heiliging. Hij roept de Thessalonicenzen om in 
hun levenswandel God te behagen, zo schrijft Paulus in vers 1. Door heilig voor de 
Heere God te leven en dat ze daarin overvloedig mogen worden.  
 
Het is allereerst opvallend hoe vaderlijk de toon is waarmee Paulus zich tot de 
Thessalonicenzen richt. Paulus had het al gezegd, ‘ik ben als een vader onder jullie 
geweest, jullie zijn mijn kinderen’. Nu dat blijkt ook hier weer. Broeders noemt hij ze. Of: 
Kinderen. Ziet u hoe liefelijk dat klinkt. Verdere broeders, vragen wij u en roepen wij u er 
in de Heere Jezus toe op dat u zoals u van ons ontvangen hebt… En dan komt de 
aanmoediging. 
 
Paulus moedigt zijn kinderen aan om nu te wandelen zoals God dat graag wil. Het is 



heel opvallend hoe hij deze oproep tot heiliging verbind aan God zelf. Eerst in vers 1: 
 
‘wij roepen u er in de Heere Jezus toe op, hoe je moet wandelen’.  
 
En vervolgens in vers 2: 
 
‘want u weet welke bevelen wij u gegeven hebben op gezag van de Heere Jezus’.  
 
Niet maar ik. Maar (vers 7): God heeft jullie geroepen tot een leven in heiliging. 
 
Gemeente, dit zijn niet maar Paulus zijn instructies voor de gelovigen in Thessalonica, 
maar het zijn de instructies van de Heere Jezus, voor zijn gemeente. Het zijn de 
instructies van de Heere Jezus, voor ons vandaag.  
 
Gemeente, misschien dat iemand zich afvraagt waarom Paulus dit nu zo benadrukt? Dat 
hij namens de Heere Jezus spreekt. Want dat is toch vanzelfsprekend dat de Bijbel het 
Woord van God is.  
 
Wij weten dat het vandaag de dag voor veel mensen niet meer zo vanzelfsprekend is. 
Helaas. 
 
Maar even terug naar de Thessalonicenzen. Zij hadden geen Nieuwe Testament. Die 
was er nog niet. Zij hadden alleen het OT. Misschien de Evangeliën via overlevering 
ontvangen met woorden, maar ze hadden het niet op schrift staan.  
 
Wat moet het feit dat Paulus hier dan benadrukt tegen de gelovigen in Thessalonica dat 
zijn woorden woorden namens de Heere Jezus zijn hen bemoedigd hebben! De Heere 
Jezus is hen niet vergeten! Hij leeft! En Hij spreekt nu door Paulus tot hen! 
 
En wat was het ook belangrijk dat Paulus dit benadrukte, als je denkt aan de 
kwetsbaarheid van die gemeente, in de stad Thessalonica, met daarin zoveel 
losbandigheid ook, zoveel goddeloosheid, ook op seksueel gebied.  
 
De Thessalonicenzen leefden in een tijd die wat dat betreft heel veel overeenkomsten 
heeft met onze tijd. Er heerste een antichristelijke geest in de stad Thessalonica. Een 
geest die de gave van de seksualiteit wilde lostrekken van Gods goede wetten.  
 
En daarom benadrukt Paulus het nog maar een keer extra: broeders en zusters, wat ik 
nu schrijf, dat schrijf ik niet zomaar zelf. Nee dit komt op gezag van de Heere Jezus.  
 
Daarom komt het er ook zo op aan gemeente, hoe deze boodschap ontvangen wordt 
door de Thessalonicenzen. En wij vandaag. Want het is dezelfde oproep die ik u mag 
verkondigen namens de Heere Jezus. En dan zegt de Heere vandaag tegen een ieder 
die de inhoud van het Woord van God verwerpt: Je verwerpt niet maar de woorden van 
een mens, maar je verwerpt Mij, God.  Als wij God in het dagelijks leven niet 
gehoorzamen willen. Dan verwerpt je God, met alle gevolgen van dien.  
 



2. Wat dit leven inhoudt 
 
Wat is nu de inhoud van wat de Heere Jezus Christus ons op het hart wil binden? Nou 
zegt Paulus, dit is de wil van God, uw heiliging. Dat u uzelf onthoudt van de ontucht.  
 
Onze heiliging. Wat is dat? Heiliging is niet iets wat wij moeten doen zonder Christus. 
Nee, Christus schenkt de rechtvaardiging. Hij schenkt ons ook de heiliging. De 
gelovigen worden helemaal verlost door de Heere Jezus Christus en daarom moet het 
ook komen tot een leven uit Christus in de heiliging.  
 
Dan past daar in een verlost leven geen onreinheid. Dan past daar geen ontucht. Dan 
past daar geen onzuiver leven voor de Heere.  
 
De apostel Paulus werkt dat leven in de heiliging, wat naar de wil van God is, verder uit. 
Hij spitst dat toe op het 7e gebod. Kennelijk was dat actueel voor de gelovigen in 
Thessalonica. Ze moeten zich, zo zegt Paulus in het 3e vers. Ze moeten zichzelf 
onthouden van de ontucht. Van de ‘porneia’ staat er in de grondtekst. Misschien herkent 
u daarin wel het woord ‘porno’ in. Ontucht. 
 
Ontucht, het is veelsoortig. Ontucht is bijv. dat je seks hebt voor het huwelijk. Ontucht is 
overspel. Porno kijken op internet. Homoseksualiteit.  
 
Met andere woorden gemeente, ontucht, dat zijn alle seksuele contacten buiten het door 
God geschapen heilig huwelijk tussen één man en één vrouw. De gave van God van de 
seksualiteit beschermd binnen de kaders van het huwelijk. 
 
Gemeente, wij leven in een samenleving in Nederland waarin de onheiligheid op dit 
gebied ons van alle kanten overspoeld. De verleidingen, om eens iets te noemen 
bijvoorbeeld al via internet of via je smartphone, het is enorm.  
 
Overspel via datingsite, het wordt gepromoot. Je hebt je smartphone in de hand en een 
paar klikken, een paar muisklikken op je computer, een paar vegen op je smartphone en 
je ziet al seksueel getinte afbeeldingen van blote mannen of blote vrouwen of zelfs 
kinderen. Ontucht. Een paar klikken van je vandaan.  
 
En al die seksueel getinte afbeeldingen gemeente, die bevuilen je ogen, maar die 
bevuilen vooral je hart. Omdat je porno kijkt, of pornografisch materiaal. Het komt ook 
onder christenen voor. Dat je tot je schaamte doet. Maar dat je er niet mee kan stoppen. 
Gemeente, als dat zo is, zoek dan hulp! Neem contact op met de dominee, met je 
ouderling. Iemand in de gemeente die je vertrouwd.   
 
Wat te denken van seksueel misbruik. Wat een enorme schaamte, pijn, verdriet, heeft 
dat niet teweeggebracht bij mensen, en nog steeds.  
 
Echtbreuk, gemeente, wat leidt dat veelal tot ontwrichting van gezinnen, pijn en verdriet, 
wat kan je er zelf verdriet van hebben, onder lijden. En dan hebben we het nog niet 
eens over die seksuele revolutie die over de westerse cultuur raast. Waarbij de identiteit 



van de mens bepaald wordt door de gewenste seksuele oriëntatie, in plaats van de door 
God geschapen geslachten van de mens, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hem. Die 
zogenaamde genderideologie, en de lhbti- lobby die is enorm en die zal ook alleen maar 
erger worden.  
 
Gemeente, dit is de door de zonde aangetaste, soms verrotte wereld waarin wij als 
gemeente van Christus een plaats hebben. En waarin onze kinderen opgroeien.  
 
Laten we dan maar eerlijk in de spiegel kijken, van de wet van onze God. Want leven er 
ook in ons hart en in onze gedachten, ook niet vaak verkeerde verlangens, gevoelens, 
gedachten, woorden en daden. En ook nadat u genade ontvangen hebt, is daar nog 
steeds die strijd, is het niet? Tussen goede en verkeerde begeerten. Staan wij allemaal 
schuldig, als het gaat ook om het 7e gebod. Echtbrekers van onszelf.  
 
En daarom is het ook zo nodig, ook vanochtend dat dat Woord van God tot ons komt, 
wat heilig is en rein en zuiver. Om ons op het rechte pad te houden en te bewaren.  
 
Dit is de wil van God, uw heiliging. Dat u uzelf onthoudt van de ontucht. 
 
Paulus spitst in de verzen 4-6 dit onderwijs over ontucht, specifiek toe op het huwelijk. 
Paulus zegt, u moet zich onthouden van de ontucht, vers 3. En dan werkt Paulus dat 
wat verder uit en ‘dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en 
eerbaarheid’. Ieder zijn lichaam. Daar wordt een woord gebruikt wat betekent ‘voorwerp’, 
‘vat’. Het is heel goed mogelijk dat het woord wat Paulus hier gebruikt dat je dat zou 
moeten vertalen met ‘vrouw’. 
 
Wanneer bijvoorbeeld Petrus in 1 Petrus 3 spreekt over het huwelijk tussen man en 
vrouw dan gebruikt hij voor de vrouw ook hetzelfde woord als dat Paulus hier gebruikt. 
Dan zou Paulus dus zeggen, -en zo wil ik het vanochtend ook uitleggen- dat Paulus hier 
de broeders vermaand om eerbaar met hun vrouw om te gaan.  
 
Kennelijk was het nodig dat Paulus dat de gemeente voorhield. Waren er broeders die 
andere broeders in hun gemeente benadeelden of daarbuiten. Die hun benadeelden en 
bedrogen, vers 6. En Paulus zegt, ‘laat nou ieder zijn eigen vrouw verkrijgen’ of zoals 
onze vertaling het zegt, ‘bezitten’, op een goede manier. Dus niet uit verlangens naar 
lust of begeerten naar alleen maar seks, maar in heiliging, in eerbaarheid.  
 
Vervolgens geeft Paulus dan ook aan hoe dan ook die stijl van het huwelijk moet zijn. 
Ieder moet zijn eigen vrouw weten te bezitten, te verkrijgen en hoe moet dat dan? Wat is 
dan de stijl van het huwelijk van een christen en een christin? Dat is in heiliging. En dat 
is in eerbaarheid. Leef nu niet met elkaar samen in hartstochtelijke begeerte, maar in 
eerbaarheid.  
 
Gemeente, wat kun je ook in een christelijk huwelijk. Wat kan daar ook in zo'n huwelijk, 
de seksualiteit beleefd worden op een onchristelijke, onheilige manier. Praat er in het 
huwelijk samen over. Over de gave van de seksualiteit. Is het in ons huwelijk heilig, is 
het eerbaar?  



 
Wat is dat dan eerbaar? Als het gaat om eerbaar dan gaat het om de gevende liefde. 
Liefde die niet gericht is op jezelf maar op de ander. Dat geldt in het huwelijk, maar 
jongeren ook in je verkeringstijd. Dan eer je de ander, in de omgang met elkaar. Dan 
heb je de ander op het oog, de eer van de ander, ook in het huwelijk. Dan leef je vanuit 
de liefde van Christus. En die liefde van Christus en tot Christus, die gaat dan ook 
bloeien ook in je huwelijk, in de liefde tot elkaar. 
 
En dat mag u ook vanochtend toepassen als u niet getrouwd bent, op de 
vriendschappen die u heeft, op de andere relaties die u heeft. Dat je de ander 
vooropstelt. Dat is die gevende liefde. Kijk en zo mag dan ook, en zo moet dan ook de 
stijl zijn als het gaat om de seksualiteit in het huwelijk. Tot eer van God. In eerbaarheid 
op de ander. In heiliging. Tot eer van God.  
 
Dan zegt Paulus ook in het tekstwoord, de Heere is een wreker. Gemeente, dan moet u 
niet denken dat Heere maar even wraak zal nemen. Nee dit betekent, de Heere die 
heeft het recht lief. En Hij is het ook die eens recht zal spreken over alle mensen, ook 
die ontucht hebben gepleegd en er geen vergeving voor hebben gevraagd. Hij zal er 
recht over spreken.  
 
Dat de HEEE een wreken is kan ook heel troostvol zijn. Als je misschien wel slachtoffer 
bent van seksueel misbruik of anderszins ontucht, dat God eens recht zal spreken. Dat 
Hij weet van beschadiging. Dat Hij weet van onrecht. Gemeente, laat deze aansporing 
van Paulus van de Heere Jezus, om naar de wil van God te leven, onze heiliging, laat dit 
een aanmoediging zijn om vanuit de Heere Jezus Christus, vanuit Zijn kracht ons leven 
te heiligen.  
 
Want wie dit verwerpt gemeente, zo zagen we al, die verwerpt God zelf. Wie in zijn 
leven er niet naar verlangd om voor God te leven, om heilig voor Hem te leven met 
vallen en opstaan, die zal straks voor eeuwig niet in de nabijheid van deze Heilige God 
mogen zijn om Hem voor eeuwig te eren. Het komt er nogal op aan in ons leven.  
 
Dat brengt ons bij het derde punt.  
 
3. Waartoe dit leven dan dient.  
 
Dit leven in heiliging. waartoe dient dat? Paulus heeft dat doel van het leven in heiliging 
genoemd. Het is om God te behagen, het 1e vers. Hoe moet u dan wandelen? Je moet 
God behagen, het moet zijn tot Zijn eer. 
 
Behagen, jongens en meisjes het is een wat moeilijk woord. Je zou kunnen zeggen. 
Behagen is God ergens mee plezier te doen. Dat je dingen doet die God fijn vindt. Die 
God op prijs stelt. Die Hem de eer geeft die Hij verdient. Die Hem verheerlijkt, die Hem 
groot maakt, die Hem prijst.  
 
Gemeente, laten we daar een ogenblik bij stilstaan, bij het behagen van God. Want 
jonge mensen, jonge mensen, en ouderen trouwens ook, maar ik zeg het nu in het 



bijzonder tegen jullie jongeren. Jullie leven in een samenleving die onder invloed staat 
van de sociale media. En onder die invloed is het zo dat mensen vooral zichzelf willen 
behagen. Zo is het toch? Op sociale media vooral, maar het werkt natuurlijk ook door in 
de rest van het leven.  
 
Op sociale media is de bedoeling dat je vooral jezelf behaagt. En dat wat anderen van 
jou vinden dat dat dus daarbij heel belangrijk is. Want hoe meer aandacht er is, hoe 
meer ‘likes’, hoe meer je gewaardeerd en bewonderd wordt. Misschien herkennen jullie 
dat ook wij bij jezelf. Dat je het toch wel belangrijk vindt hoeveel volgers je hebt. Hoe 
anderen op je reageren. 
 
Dat je bezig bent met het waardering zoeken van anderen. En zonder je het misschien 
doorhebt ben je vooral jezelf in het centrum van je leven aan het stellen. Maar dan zegt 
de Heere God vandaag tegen ons: richt nou je leven niet in dat jij in het centrum staat. 
Maar richt nu je leven zo in dat Ik, God in dat centrum sta.  
 
De Heere God die het allerliefste wat Hij had, Zijn eigen Zoon gaf, ook voor jullie. 
Christus die een volmaakt heilig leven heeft geleefd. En meer dan dat, Hij heeft het in 
onze plaats gedaan. Omdat wij het wel moeten, maar niet kunnen. 
 
Als God nu het liefste wat Hij had, heeft gegeven, Zijn eigen Zoon. Zouden wij dan niet 
Zijn oneindige liefde beantwoorden met ons leven voor Hem. Stel Hem daarom centraal. 
God drie-enig in je leven en leef voor Hem. Dat je Hem de eer geeft, dat je Hem de 
glorie geeft. God heeft nl. een welbehagen in hen die voor Hem leven.  
 
Ja, zegt iemand vanochtend, dat is nogal een eis om zo te leven. Hoe kan ik dat doen. 
Ik ben van mezelf onmachtig. En ik ben in mijn leven al zo vaak tegen die onmacht 
aangelopen. Hoe vaak heb ik niet onheilig geleefd. Onheilige dingen gedaan.  
 
Gemeente, zonder Christus zal het ook niet gaan. Onze heiliging is ook niet iets van 
jezelf. Dat Christus ons verlost heeft. En dat wij nu van onze kant moeten proberen om 
God te gaan behagen. Wij zijn daar van ons zelf niet toe in staat. We zijn onheilig van 
onszelf, behalve wanneer de Geest van God in je werkt, dan komt het tot die heiliging.  
 
En de Geest gemeente die wil in u werken. Paulus die zegt dat ook: ‘God heeft zijn 
Geest in ons gegeven’. De NBG vertaalt: heeft het in u gegeven, is ook een goede 
vertaling. Hij heeft het in u gegeven. 
 
De gelovigen in Thessalonica die hebben de Geest ontvangen en wat God nu eist 
gemeente: onze heiliging. Dat wil Hij ook geven. Daar mogen wij op bouwen. Daar 
moeten wij op bouwen. Maar dan moeten wij er God ook om smeken: “HEERE God wat 
u vraagt, wilt u dat nu ook in mij werken.” 
 
Denk aan David in Psalm 51. David was in zonde gevallen. Ontucht met Bathseba. 
Gemeente kijk eens naar David. Er is altijd een weg terug. David wordt door de Heere 
zelf op de knieën gebracht en dan bidt David: ‘Schep mij een rein hart o God, en 
vernieuw in mijn binnenste een standvastige Geest. Verwerp mij niet van voor Uw 



aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg’.  
 
Met David gemeente, met Paulus moeten wij bidden. Zoals Paulus dat doet aan het slot 
van de brief van de Thessalonicenzen in hoofdstuk 5. Dan buigt Paulus ook de knieën 
en dan bidt hij dit: ‘moge de God van de vrede, zelf, u geheel en al heiligen’.  
 
Op het gelovig gebed, zal God Zijn kinderen dan in overvloed geven. Hij zal namelijk 
alles nemen uit Christus en Hij zal het je schenken.  
 
En als je weer in zonden valt. Onheilige dingen doet of ziet. Vlucht dan naar Christus.  
 
Want uit Hem, zegt Paulus in 1 Korinthe 1, uit Hem bent u in Christus Jezus, die voor 
ons geworden is, wijsheid van God en gerechtigheid en heiliging en verlossing. 
 
Bij Hem ontvangen wij. Door het geloof de volmaakte heiliging van Christus. En wat is 
dat een heerlijke troost. Onze heiliging valt vaak zo tegen. Het is het allemaal 
onvolmaakt. Maar in Christus volmaakte heiliging. Troost als je in zonde valt en het vaak 
zo tegenvalt.  
 
Tegelijkertijd ook een aansporing een krachtige aansporing, om dan ook in de kracht 
van de Heere Jezus Christus, met vallen en opstaan verder te komen in onze 
levenswandel, in uw heiliging. Te leven in gehoorzaamheid naar de wil van God.  
Want,  
Zijn maaksel zijn wij,  
geschapen in Christus Jezus,  
om goede werken te doen.  
Die God van tevoren bereidheid heeft.  
Opdat wij daarin zouden wandelen.  
Uit genade.  
Tot eer van God,  
om God te behagen, en daarin meer en meer overvloedig te worden. AMEN 


