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Schijnheiligheid komt van schijnheilige, en het komt weleens op ieders tong, gelovig 
of ongelovig. Het klinkt wel negatief. Wij kunnen het goed vergelijken met “vals” geld. 
Het heeft de schijn echt te zijn, doch wanneer men het biljet tegen een speciaal licht 
houdt, om het te beproeven, dan kan men weten dat het vals is, en verwerpelijk!  

In de Bijbel noemt men iemand die Jezus Christus 
volgt een “heilige”. Heilig, betekent “superuniek” door 
God afgezonderd. De eerste christenen waren dus 
heiligen, en ook de laatste Bijbelgetrouwe christenen in 
onze dagen. Het heilig verklaren van iemand is een 
sterke dwaling, en dit vindt zijn wortels bij de 
huisgoden, afgoden uit Babel. God verklaart niemand 
heilig, Hij kan iemand heilig maken of rechtvaardigen 
die in Zijn zoon wil geloven! 

Wanneer zal men zien dat iemand “heilig” is? 

Opb 20:6  Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de 
eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen 
macht, maar zij zullen priesters van God en van 

Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren. 

De dag van deze opstanding staat voor de deur, dan zullen de ware “heiligen” of 
ware christenen opstaan uit hun graf, en zij die nog in leven zijn krijgen een 
opstandinglichaam. Dan zal God niet meer vragen tot welke kerk of denominatie je 
behoorde, want alle schijnheiligen zullen Gods oordelen op aarde beleven, en na hun 
dood zullen ze wachten tot hun laatste oordeel, de tweede dood!  In het Oude 
verbond waren ze de “huisgoden” genoemd. 

Wie is heilig en wie is schijnheilig? 

Vandaag leven wij in de dagen die voorafgaan aan de wederkomst van Christus, de 
Zoon van God, daarom neemt christenvervolging toe.  

Daarover schreef de apostel Petrus: 5  die in de kracht Gods bewaard wordt door het 

geloof tot de zaligheid, welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.6   
Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door 
allerlei verzoekingen bedroefd,7  opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan 
vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te 
zijn bij de openbaring van Jezus Christus.1 Petrus 1  
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Om te weten of iets echt is, doet men zoals bij het geld, we brengen het bij een 
speciaal, heilig licht. Het licht om bij de mensen hun geloof te beproeven is niets 
anders dan de Bijbel. Ps 119:105  Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op 

mijn pad. De menselijke filosofie kon nooit een definitie geven over het begrip de 
“waarheid”. De Bijbel geeft er drie:  

Joh 14:6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand 
komt tot de Vader dan door Mij.  

17   Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid.Joh.17  

1Jo 5:6  Dit is Hij, die gekomen is door water en bloed, Jezus Christus, niet slechts 
met water, maar met het water en met het bloed. En de Geest is het, die getuigt, omdat 
de Geest de waarheid is.1 Joh.5 

Wie gelooft dat Jezus de waarheid is, wie de Bijbel aanvaard als de waarheid en wie 
de Geest der waarheid heeft ontvangen, is een heilige! Op deze wijze is zo’n mens 
door God afzonderlijk gezet, en behoort hij tot Zijn nieuwe komende schepping. Een 
nieuw mens dus, een nieuwe schepping, maar vandaag nog in zijn oude zondige 
vorm. Zo iemand is door God zelf overtuigd. ( Ro 8:16  Die Geest getuigt met onze geest, dat 

wij kinderen Gods zijn.) Een wedergeboren christen weet met zekerheid dat hij behouden 
is, zolang hij gelooft!  Kerkgangers hebben geen zekerheid, twijfelen, dat ze naar de 
hemel gaan! Ze hebben wel de schijn van heilig te zijn.  

Een schijnheilige is iemand die leeft met een volgend denkpatroon:  

11  De Farizeeër stond en bad dit bij zichzelf: O God, ik dank U, dat ik niet zo ben als 
de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers, of ook als deze 
tollenaar;Luk.18 

Al bad de man in stilte, Jezus kende zijn gedachten, hij dacht veel beter te zijn dan 
de andere mensen. Begrijpelijk dat zulke mensen uiterst moeilijk tot geloof komen, ze 
zijn zich niet bewust van eigen zondeschuld. Ze profiteerden van de weduwen, ze 
spraken lange repetitieve gebeden uit voor de schijn. Ze stonden op hun eer en 
macht en waren geldzuchtig. 
Die tollenaar was zich bewust van zijn zonden en en vroeg luidop, vergeving voor zijn 

zonden! 14  Ik zeg u: Deze keerde, in tegenstelling met de ander, gerechtvaardigd naar 

huis terug.(Luk.18). 

De tollenaar werd een echte heilige, hij werd door God gerechtvaardigd!  Zijn 
levenswijze veranderde, altijd een beetje meer!   
 

SCHIJNHEILIGHEID KAN LEVENSGEVAARLIJK ZIJN. 

1   En een zeker man, met name Ananias, met zijn vrouw Saffira, verkocht een 
eigendom,2  hield iets van de opbrengst achter, met medeweten van zijn vrouw, en 
bracht een zeker deel en legde het aan de voeten der apostelen.3  Maar Petrus zeide: 
Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld om de Heilige Geest te bedriegen en 
iets achter te houden van de opbrengst van het stuk land?4  Als het onverkocht 
gebleven was, bleef het dan niet van u, en was, na de verkoop, de opbrengst niet te 
uwer beschikking? Hoe kond gij aan deze daad in uw hart plaats geven? Gij hebt niet 
tegen mensen gelogen, maar tegen God.5  En bij het horen van deze woorden viel 
Ananias neder en blies de adem uit. En een grote vrees kwam over allen, die het 
hoorden.Hand.5 
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Petrus had de Geest der waarheid ontvangen!  Ananias en Saffira wilden gelijken op 
de christenen door schijnbaar te doen als hen. Deze mensen verkochten land of 
huizen, en gaven het aan de apostelen, als een offer aan God. Petrus doorzag de 
leugen en de huichelarij tegenover God. Ze wilden doorgaan voor wat niet was. Gods 
oordeel kwam, het leek wel een hartstilstand. Petrus zag voor eigen ogen hoe God 
hard optrad tegen schijnheiligheid. 
Daar zitten toch lessen in, dat schijnheiligheid tegenover de mensen en God, niet 
zomaar voorbijgaan. Dit koppel zal hebben gedacht: Zou God het weten?   
 

KONING DAVID. 

David pleegde overspel met zijn buurvrouw Bathseba. Om zijn zonde te verbergen 
liet hij Uria omkomen in de strijd. David bleef aanbidden als gewoonte, deed zijn 
plicht als koning, niets aan de buitenkant was op te merken. Dit alles was tot de 
profeet Nathan hem met deze heimelijke zonde confronteert. 
Tot hier was zijn gedrag huichelarij tegenover God. Deze toestand was in feite zeer 
gevaarlijk, zou God het niet weten?  
David geeft zonder meer zijn zonde toe, en zoekt geen excuses. Hij zoekt niet om 
zich goed te praten. “Ik heb gezondigd” erkende hij zonder meer. Deze woorden 
hebben de ziel van David gered! 
Psalm 51 

David schreef dit als een lied, zeer opmerkelijk is het voor hem een blijvende 
herinnering geworden. Het belijden van zijn zonde, zoals de tollenaar bracht hem 
blijdschap, hij kon opnieuw zingen! Hij wist God heeft het mij vergeven. 
Wilt U door Uw vergevende mildheid mijn zonden wegdoen? 
2  (51-4) Reinig mij toch van deze zonde, die een smet op mij werpt. 
3  (51-5) Ik weet dat ik heb gezondigd; steeds opnieuw gaan mijn gedachten terug naar deze 
daad, waarmee ik van Uw pad afweek.4  (51-6) Mijn God, ik heb tegen U gezondigd en Uw 
gebod overtreden. Wat U er ook over zegt, het is altijd goed en rechtvaardig. Uw uitspraken zijn 
altijd zuiver.5  (51-7) Ik weet dat ik vanaf mijn geboorte al een zondaar ben; toen ik werd 
verwekt, stond al vast dat ik een zondaar zou zijn.6  (51-8) En U wilt dat Uw waarheid ook wordt 
nagevolgd in het verborgene van mijn hart; U geeft mij Uw wijsheid, waar anderen niets van 
weten. 

 

Vandaag zou men wel de doofpot gebruiken! Toch is David geen schijnheilige, toch 
geleek hij daar een korte tijd op. Al vlug komen er wijzende vingers en woorden als: 
Is dit nu een christen? Kijk wat hij heeft gedaan! 
Let op enkel God kan en zal oordelen. 
 

Joh 12:48  Wie Mij verwerpt en mijn 

woorden niet aanneemt, heeft een, die hem 

oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, 

dat zal hem oordelen ten jongsten dage. 

 

 


