
 
 
“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, 

dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet 

vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel 

zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het 

schriftelijke onderwijs.” 

 

De Hebreeuwse herkomst van Heilig 

Het Nederlandse woord heilig is in het Hebreeuws kadosj. Het betekent letterlijk “apart gezet zijn voor 

een speciaal doel”. 

 

In het Woord van onze Schepper worden meerdere dingen genoemd die apart gezet zijn voor een 

speciaal doel. Bijvoorbeeld Israël en iedereen die is geënt op de olijfboom van Israël (Romeinen 11), 

worden “apart gezet” om God te dienen. 

 

De attributen van de tempel zijn “apart gezet” voor speciale doeleinden. De Geest van Jah is “apart 

gezet” van alle andere geesten die er zijn. De Sabbat is “apart gezet” van alle andere dagen met het 

bijzondere doel dat we ophouden met ons dagelijkse werk. De Torah, of Wet van God, is “apart gezet” 

als instructies voor Zijn volk. 

 

Het tegenovergestelde van “apart gezet” is gewoon of alledaags. 

 

Leviticus 10:10 

 U moet onderscheid maken tussen het heilige en het onheilige... 

 

Bijna alle keren dat het woord “heilig” wordt gebruikt in het Nieuwe Testament heeft het te maken met 

het Hebreeuwse woord kadosj.  

 

In de Hebreeuwse cultuur is dit veel meer dan de nederige dienstbaarheid van een mens tegenover een 

almachtige God.  Heiligheid vereist afzondering. Het vereist dat we onze levens apart zetten en dat we 

onze levens aanbieden in dienst van God.  

 

Heilig is afzondering voor heilig gebruik. Alledaags is voor gewoon gebruik.   

 

Om apart gezet te kunnen zijn voor de glorie van onze Schepper, moeten wij volgen en wandelen in de 

apart gezette wegen van de Torah, precies zoals onze Messias Jesjoea deed als ons voorbeeld. 

 

We hopen dat je van deze studie hebt genoten. 

 

Vergeet niet om alles te blijven onderzoeken.   

 



Sjalom 

 

Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net 

(Engelstalig onderwijs) 

 

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.  

 

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl 

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland 

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl 

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA) 
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