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Inleiding
De vreze des heren is een begrip wat soms verkeerd word verstaan. In een 
wereld waar steeds meer mensen denken te kunnen doet wat ze wilen en 
waar alles maar moet kunnen is een vrees voor God een vreemd begrip uit 
een andere wereld. Dit boekje tracht het begrip “De vreze der Heren” of 
anders gezegd, “ontzag voor God” toe te lichten op een begrijpelijke 
manier.

Spreuken 8:13
13 De vreze des HEEREN is het kwade te haten; hoogmoed, trots en 
de verkeerde weg en een mond vol verderfelijke dingen haat Ik.

Spreuken 23:15-17
15 Mijn zoon, als je hart wijs is, zal mijn hart zich verblijden, ja, het 
mijne!
16 Mijn nieren zullen van vreugde opspringen, als je lippen spreken 
wat billijk is.
17 Laat je hart niet jaloers zijn op de zondaars, maar heel de dag 
blijven in de vreze des HEEREN.

Job 28:28
28 Maar tegen de mens heeft Hij gezegd:
Zie, de vreze des Heeren, dat is wijsheid,
en zich afkeren van het kwade is inzicht.

de vreze des
Heeren wijsheid

afkeren van
het kwade

inzicht
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Psalmen 111:10
10 De vreze des HEEREN is het beginsel van wijsheid,
allen die ernaar handelen, hebben een goed inzicht;
Zijn lof houdt voor eeuwig stand.

Spreuken 1:7
7 De vreze des HEEREN is het beginsel van de kennis,
dwazen verachten wijsheid en vermaning.

Spreuken 9:10
10 Het beginsel van wijsheid is de vreze des HEEREN
en de kennis van de heiligen is inzicht.

Spreuken 15:32
32 Wie vermaning verwerpt, veracht zijn leven,
maar wie naar bestraffing luistert, verwerft verstand. 33 De vreze 
des HEEREN is vermaning tot wijsheid,
en nederigheid gaat vooraf aan eer.

Jesaja 11:2
2 Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten:
de Geest van wijsheid en inzicht,
de Geest van raad en sterkte,
de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN.

De vreze des Heren is een kracht die je weg houd van het kwade. Ze helpt 
je te kiezen voor het goede, voor het leven. Ze helpt je om waarde te 
hechten aan je eigen welzijn en aan dat van anderen. Ik hoop van harte dat 
u na het lezen van dit boekje ook begrijpt waarom dit zo is.
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Wie is God?
God is groot en almachtig

God is onze schepper, Hij heeft een wijsheid die wij niet kunnen bevatten. 
God is almachtig en het is goed om die almacht serieus te nemen en te 
overdenken want dat geeft je enig zicht op wie God is en hoe Groot en wijs
Hij is. Er is een onmiskenbaar verband tussen Gods almacht en zijn 
wijsheid. De bijbel zegt ons dat Hij alles ziet wat we doen en denken. Er 
zijn nu ongeveer 8 miljard mensen, en God weet van al die mensen wat ze 
doen en denken… beter dan zijzelf. Hij weet niet alleen wat ze doen en 
denken, Hij weet ook wat ze gaan doen want onze God is niet beperkt door
de tijd. Tijd is een eigenschap van de schepping en God is niet 
onderworpen aan zijn schepping, Hij staat daarboven. God heeft dus alles 
gemaakt en hij weet alles van iedereen. Hij hoeft nooit ergens naar te 
raden, Hij weet het gewoon. Als je zo veel gegevens kunt verwerken dan 
weet je ook hoe je in een bepaalde situatie het beste kunt reageren. Je weet 
wat werkt en wat niet werkt.

Deze dingen zijn voor ons zo onvoorstelbaar dat we zoiets niet kunnen  
bevatten, zelfs niet bij benadering. We hoeven God natuurlijk niet te 
kunnen bevatten, maar wat we wel moeten doen is trachten hem zo goed 
als mogelijk te kennen zodat we ontzag krijgen voor Hem. Hij is onze 
schepper en het word ons nu de laatste decennia pas duidelijk hoe 
ingenieus wij geschapen zijn. Hoe ingewikkeld en mooi wij zijn, hoe 
ingewikkeld elke cel van ons lichaam is.

De wereld om ons heen gaat echter heel inconsistent om met deze 
gegevens. Aan de ene kant ontdekt ze steeds meer en weet ze dat elke
cel van een mens een wonderlijk ontwerp is met heel veel vernuftige 
mechanismen erin en met heel veel gestructureerde gegevens, maar 
aan de andere kant beweert ze dat zo’n cel uit zichzelf kan ontstaan. 
Wetenschappelijk gezien is zoiets volstrekte onzin. Zo’n aanname 
overtreed elke wetenschappelijk regel, zo’n aanname is uitsluitend 
gebaseerd op de hardnekkige aanname dat dat God niet bestaat. 
Alleen omdat deze mensen weigeren te accepteren dat er een grote 
macht is, groter dan zijzelf, en omdat ze weigeren om te accepteren 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Desoxyribonucle%C3%AFnezuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldbevolking
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dat er iets is wat zij niet kunnen zien en bevatten, zijn ze blind voor 
alles wat wijst in de richting van een schepper.

God weet hoe zijn schepping “werkt” omdat Hij de maker is. Hij heeft 
fysieke wetten gemaakt maar ook de relationele wetten. Een aantal van die 
wetten word vrij aardig beschreven in de 4e dimensie van de contextuele 
therapie. Bijvoorbeeld de wederzijdse verhoudingen en loyaliteiten tussen 
ouders en kind, en wat traumatische ervaringen met je doen, bijvoorbeeld 
als mensen elkaar beschadigen en hoe zoiets door de generaties heen kan 
doorgaan.

Wij weten allemaal dat je niet straffeloos de wet van de 
zwaartekracht kunt negeren. We weten dat er een zwaartekracht is en
houden er rekening mee. Bij het bouwen van huizen en bruggen 
worden berekeningen gemaakt om ervoor te zorgen dat zo’n 
constructie de zwaartekracht kan weerstaan. We zullen niet zo maar 
over de leuning van een flat-gallerij klimmen omdat we weten dat 
een val van grote hoogte doorgaans fataal is. Evenzo zouden we ook 
een groot respect moeten hebben voor de relationele weten die God 
in zijn woord heeft beschreven. We weten dat een kind schade leid 
als het mishandeld word, we weten dat een heel gezin schade leid als
er een scheiding tussen de ouders komt, maar toch zijn we vaak zo 
gericht op ons zelf en op de korte termijn dat we niet naar deze 
relationele wetten luisteren en we er te vaak niet in slagen om 
betrouwbaar te zijn in de relaties met de mensen om ons heen.

Gods Dynamiek
God is ongelooflijk dynamisch1. Hij heeft een zeer grote kracht, Hij kan 
planeten en zonnestelsels maken, maar Hij kan ook een klein meisje 
zachtjes benaderen en bemoedigen. Hij kan kleine bloemetjes maken en de
celletjes van het menselijk lichaam in elkaar zetten. Hij kan onvoorstelbaar
grote dingen maken maar ook heel erg kleine dingen. Wij mensen hebben 
dat niet. Je kunt een grote vent die dagelijks in de bouw met stenen en 
beton-molens werkt niet achter een naaimachine zetten. Sommige mensen 
zijn grofstoffelijk, sommige zijn goed in klein priegelwerk. Het is goed om
besef te hebben van deze kant van de almacht van God, die grote dynamiek

1 Met dynamiek word hier bedoeld, het verschil tussen groot en klein zoals in muziek.
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zodat je weet dat je niet bang hoeft te zijn van die grote machtige God. Hij 
weet heel goed hoe zwak en kwetsbaar je bent omdat Hij je zelf gemaakt 
heeft. Het kent je beperkingen en grenzen, die heeft Hij zelf ingesteld. Hij 
weet hoe Hij je moet benaderen.

Wij zijn klein en beperkt

Wij zijn klein, beperkt en koppig. Wij zijn deel van de schepping en 
kunnen God niet zien. Onze kracht is beperkt, ons weten is beperkt, ons 
zicht is beperkt. Wij zijn in alle opzichten begrenst. Sommige mensen 
hebben moeite om te geloven in dingen die ze niet kunnen zien en zeggen 
plompverloren: “Als je het niet kan zien en niet kan meten, dan bestaat het 
niet”. Maar alles wat onder de grond is kun je niet zien, alles wat achter 
een ander object is kun je niet zien, alles wat te ver weg is kun je niet zien 
en alles wat te klein is kun je niet zien. Zo maar wat voorbeeldjes.

Nu hebben wij wel apparaten zoals een verrekijker, een microscoop 
of een graafmachine, om deze beperkingen enigszins op te heffen, 
maar die middelen zijn ongelooflijk beperkt. Ze richten zich op een 
klein puntje en daar kunnen we dan iets meer zien. Zo denken wij 
mensen dan dat we alles wel kunnen weten en zien. Misschien is ons 
gebrek aan zelfkennis en onze zelfoverschatting nog wel onze 
grootste beperking.

Volgens de Bijbel is er ook een geestelijke wereld die we niet kunnen zien.

Sommige wetenschappers beweren “met groot gezag” dat er geen 
geesten bestaan. Hoe dubbel, sommige van diezelfde wetenschappers
durven ook te zeggen dat wij mensen niets zeker kunnen weten, 
anderen, stellen de grenzen van hun eigen waarneming gelijk aan de 
grenzen van de realiteit, wat precies het tegenovergestelde is. 
Daarmee verklaren ze zichzelf tot god en plaatsen ze zichzelf in het 
centrum van het universum.

We kunnen echter wel degelijk Gods werken zien als we kunnen toegeven 
dat de schepping nooit zo maar vanzelf uit het niets kan ontstaan, als we de
schoonheid en God macht in de schepping durven zien. Samen met Gods 
woord geeft ons dat een zicht op hoe groot onze God is, maar je moet het 
wel durven toelaten.
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De vrees om het zicht op God kwijt te 
raken
De erfzonde

Het grootste probleem van mensen is dat ze alles zelf willen doen, 
onafhankelijk van andere mensen en onafhankelijk van God. Op het aardse
niveau kun je daar al vraagtekens bij zetten. Wij mensen hebben elkaar 
nodig en we zijn geschapen om in relatie met elkaar te leven, maar als je 
naar onze relatie met God kijkt dan is dit een nog veel groter probleem. 
Een mens is veel te beperkt om geheel zelfstandig in deze wereld te leven, 
hij heeft zijn schepper nodig om hem de weg te wijzen. De visie van 
mensen is veel te beperkt en als die mensen dan ook nog eens emotioneel 
beschadigd zijn, zodat ze emotioneel woestijn-gedrag gaan vertonen, 
(medische termen daarvoor zijn egoisme en psychopatie,) dan gaan we 
helemaal een destructieve levensstijl ontwikkelen.

Een mens kan niet gezond leven zonder zijn schepper en als je jezelf daar 
bewust van bent, als je weet dat hij je de weg wil wijzen, dan is de enige 
hindernis die vervloekte neiging om het steeds weer zelf te willen doen. 
Het is de menselijke trots die ons verhinderd om steeds Zijn hulp te 
vragen. Als je dus weet wie God is en je weet wie je zelf bent, dan ontstaat 
er een vrees om het zicht op God kwijt te raken.

Je hebt misschien gemerkt dat als God je materieel zegent, dat je dat na een
tijdje normaal gaat vinden, je went aan de dingen die je hebt. Je krijgt 
misschien zelfs de neiging om neer te kijken op mensen die het minder 
hebben dan jij. Je gaat op je geld vertrouwen, op je salaris, je pensioen, je 
verzekering en niet meer op God. Als je deze dingen weet, als je de 
menselijke zwakheden onder ogen durft te zien dan ontstaat er vanzelf een 
vrees voor God in positieve zin. Dit is geen angst voor Hem, maar het is 
meer de angst van een kind, in een drukke winkelstraat met mensen en 
auto’s, om de hand van zijn moeder los te laten.
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Autonomie

God heeft de mens autonomie gegeven, dat wil zeggen dat een mens zelf 
zijn weg kan kiezen. Autonomie is een zeer belangrijk thema wat je moet 
kennen om te kunnen begrijpen hoe God met ons om gaat. God verlangt 
dat wij er voor kiezen om afhankelijk te zijn van Hem. We kunnen er 
echter ook voor kiezen om het zonder hem te willen doen, dat is de weg 
van de wereld. Die autonomie is een grote zegen, maar gelijktijdig ook een
grote vloek. We kunnen juist daardoor het zicht op God kwijtraken. Als wij
er voor kiezen om steeds meer zelf te doen dan verdwalen we en raken we 
Hem kwijt.

De bijbel beschrijft onze koppigheid. Veel daarvan is beschreven in het 
oude testament. Maar maak niet de vergissing om dit toe te schrijven aan 
het Joodse volk. God heeft ons niet het oude testament gegeven om het 
Joodse volk te veroordelen, maar als voorbeeld en waarschuwing voor alle 
mensen.

Misleiding

Een van de manieren waarop onze vijand de duivel onze autonomie kan 
misbruiken is door leugens, misleiding, angst en pijn. Als we keuzes 
maken die gebaseerd zijn op misleiding dan lijden we schade. Als wij door 
pijn in ons leven zijn gaan geloven dat alcohol of drugs gebruik de 
oplossing zijn voor onze problemen dan glijden we langzaam af naar 
donkere tijden.

Alleen een gezonde vrees voor God en een besef van zijn wijsheid kan je 
weerhouden om deze weg in te slaan en zijn aanwijzingen te negeren.

Zoeken naar de gaven van God

Een van die misleidingen onder christenen is het zoeken naar Gods gaven. 
De gedachte hierachter gaat ongeveer zo: Als ik God dien dan kom ik bij 
hem in de gunst. Hij zal me dan zijn gaven geven en die zijn dan een teken 
van mijn volwassenheid in het geloof, een bewijs van mijn redding. 
Vervolgens hoopt men dan met die gaven van God aan de slag te gaan en 
een bediening op te bouwen, die God dan, zo gaat de gedachte, zal 
zegenen.
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Tja, wat kan daar nou mis mee zijn? Nou, een groot probleem met deze 
gedachtegang is dat ze zelfgericht is. In dit hele verhaal komt het zoeken 
naar Gods wil, of het dienaar zijn in Gods koninkrijk niet voor. Deze 
denkwijze gaat meer in de richting van het bouwen van een eigen 
koninkrijkje met eigen wereldse wijsheid.

Iemand met echt ontzag voor God zal op zoek gaan naar God zelf, trachten
hem te leren kennen. God zelf zegt ook: Aan wie mij zoekt zal ik me laten 
kennen. Vanuit die gedachte, vanuit de achtergrond dat God jou schepper 
is, komt ook de wens om te weten waarvoor God jou heeft geschapen. Met 
welk doel ben ik hier? Die vraag stel je logischerwijs aan je schepper. 
Waarom heeft U me geschapen? Want de eigenschappen die U in mij heeft 
gelegd zijn daar niet toevallig. Laat mij dat doen waarvoor U mij hebt 
geschapen zodat ik ga functioneren in mijn bestemming, in Uw 
bestemming voor mijn leven.

Wacht op de Heer
Psalmen 27:14
14 Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; 
ja, wacht op de HEERE.

Psalmen 130:6
5 Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht Hem en ik hoop op Zijn
woord. 6 Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachters op de 
morgen,

Als we oprecht op zoek zijn naar Gods wil in ons leven dan is ongeduld 
nog steeds een grote hindernis. Het duurt “even” voor je God echt goed 
kent. Wij mensen zijn veel te snel tevreden, terwijl God nog met ons aan 
het werkt is, bijvoorbeeld om onze trots af te breken, of misschien wacht 
Hij gewoon tot we Hem echt toestemming geven om te doen met ons wat 
Hij wil. In de tussentijd zijn wij al vooruit gelopen met onze plannen, 
verlangens en wensen en hopen we dat het in Gods wil is en dat Hij het 
zegent.

Wacht op de Heer, neem tijd voor gebed en tracht Hem te verstaan, zodat 
je niet alleen op pad gaat. We leven in een gevaarlijke wereld vol 
misleidingen, ja wacht op de Heer.
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Nederigheid

Nederigheid is een van de lastigste aspecten van het Geloof. Als we gaan 
zien dat onze God Groot is, en we krijgen ontzag voor hem, dan nog is het 
heel goed mogelijk dat onze trots ons verhinderd om Hem te volgen. Veel 
christenen weten wel dat ze hun redding niet kunnen verdienen, maar we 
blijven toch altijd hopen op erkenning, we hopen erop dat we iets kunnen 
betekenen in Gods koninkrijk.

De vraag die we ons zouden moeten stellen is, hoe kunnen wij schepselen, 
die ene God volgen zonder er zelf met de eer vandoor te gaan? Hoe kunnen
wij die ene God eren? Dat kan alleen als we ons zelf volledig richten op 
Hem en volledig in afhankelijkheid zijn van Hem. Luisterend naar wat Hij 
zegt en doen wat Hij zegt. Hierover is nog veel meer te zeggen maar dat 
vergt waarschijnlijk een heel boek.

Gebroken mensen, gebroken voorbeelden, 
gebroken boeken
Een ander verwarrend onderwerp is het leren van mensen over God. Een 
onderwijzer in God koninkrijk is zeker een bijbels concept:

1 Korinthe 12:28
God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven: ten 
eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars,

En het is ook zo verleidelijk en natuurlijk om te luisteren naar de 
ervaringen van andere mensen. Toch zijn dit vaak gebroken voorbeelden. 
Mensen maken fouten. Neem nu Derrek Prince, deze man heeft mij lange 
tijd geïnspireerd en ik luister graag naar hem. Hij leeft integer zegt geen 
gekke dingen en vertoont geen raar gedrag. Toch zijn er wel wat 
vraagtekens te zetten bij het onderwijs van deze man. Zo vind ik het 
verhaal rond zijn bekering erg bedenkelijk. Dat heilige lachen kom je in 
God woord niet tegen en als je de voorbeelden ziet in de charismatische 
kerken dan is het voor mij vrij duidelijk dat dit niet uit God is. Het 
probleem is alleen, wat was het Bij Derek Prince? Ik heb hier geen 
zekerheid over maar het stoort me wel. Nu geloof ik ook dat er echte 
gelovigen kunnen voortkomen uit onzuivere bekeringen dus zelfs als de 
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gemeente waarin hij is bekeerd was besmet met onzuivere geesten, dan 
nog is het mogelijk dat hij door een oprechte zoektocht, toch bij die ene 
God is uitgekomen. Ook zijn uitlatingen over bidden in tongen zijn 
bedenkelijk. Ja, bidden in tongen is een gave, maar die gave is niet voor 
iedereen. Derek suggereert echter dat dit wel zo is. Ik ken te veel mensen 
waarvan je kunt zien dat ze echt veranderd zijn door hun geloof maar die 
niet in tongen bidden. Daarnaast ken ik ook mensen die iets doen wat ze 
bidden in tongen noemen, maar waarvan ik me afvraag of ze God wel echt 
kennen. Van mensen kun je gewoon niet zeker zijn, je moet jezelf bij 
mensen steeds afvragen: Hoe betrouwbaar is dit. Soms zeggen ze dingen 
die goed zijn en soms ook dingen die niet overeen stemmen met Gods 
woord.

Daarom is het denk ik goed om steeds meer zelf Gods woord te lezen en 
om je steeds meer direct te richten tot God zelf, in zijn woord, maar ook in 
gebed. Ook dat is een vorm van vrees voor God. Jezelf richten tot die Ene, 
waarvan je weet dat Hij alles weet, alles heeft en alles geven wil, als het 
maar in je voordeel is vanuit Zijn eeuwige perspectief.
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De verloren zoon
Nu zou je door bovenstaande het idee kunnen krijgen dat het afdwalen van 
God direct fataal is. God heeft echter zo zijn manieren om mensen te laten 
zien waar ze voor gekozen hebben. Dit proces word in het verhaal van de 
verloren zoon beschreven. Deze zoon krijgt vrij veel geld en kiest er 
vervolgens voor om een zorgeloos en bandeloos leven te leiden. Hij kiest 
er voor zelf zonder de Vader te leven en om de levenswijsheid van de 
Vader te negeren. Gewoon lekker geld opmaken, doen waar je zin in hebt 
en feesten, leuk toch?

Door de omstandigheden die mede het gevolg zijn van zijn eigen keuzes 
ontdekt hij dat dit uiteindelijk uit mond in veel gebrek en ellende. Daarbij 
is het goed om je te realiseren dat in dit verhaal slechts een probleem van 
een bandeloos leven word belicht:

• Het leven in gebrek ten gevolgen van onverantwoordelijkheid en 
luiheid.

Er zijn er natuurlijk veel meer problemen met zo'n levensstijl, zoals:
• Het afbreken van waardevolle menselijke relaties doordat je 

onbetrouwbaar bent. Daarvoor in de plaats komen oppervlakkige 
relaties die vaak alleen gebaseerd zijn op het uitbuiten van anderen,
jou in dit geval.

• Afgesneden worden van echte liefde en waardering
• Geslachtszieken
• Gezondheidsproblemen door ongezonde voeding
• Drank en of drugs problemen
• In een hoog tempo veel te veel geld uitgeven.

Lukas 15:11

Een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn 
vader: Vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij 
verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de 
jongste zoon alles te gelde en reisde weg naar een ver land en verkwistte 
daar zijn vermogen in een losbandig leven.
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En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in 
dat land en begon hij gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij 
één van de burgers van dat land, en die stuurde hem naar zijn akkers om de
varkens te weiden. En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de 
schillen, die de varkens aten, maar niemand gaf hem die.

En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij: Hoeveel dagloners van mijn
vader hebben brood in overvloed en ik kom om van honger. Ik zal opstaan 
en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd 
tegen de hemel en tegenover u. En ik ben het niet meer waard uw zoon 
genoemd te worden. Maak mij als één van uw dagloners. En hij stond op 
en ging naar zijn vader.

En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze 
was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel 
hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem: Vader, ik heb 
gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon
genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn dienaren: Haal het beste 
gewaad tevoorschijn en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn 
hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het, 
en laten we eten en vrolijk zijn. Want deze, mijn zoon, was dood en is weer
levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen 
vrolijk te zijn.

Merk op dat het terugvinden van God de Vader gelijk staat met het 
hervinden van het leven.

Zijn oudste zoon nu was op de akker. En toen hij dichter bij huis kwam, 
hoorde hij muziek en reidans. En nadat hij één van de knechten bij zich 
geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem: 
Uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat 
hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd boos en wilde 
niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem 
aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader: Zie, ik dien u al zoveel 
jaren en heb nooit uw gebod overtreden en u hebt mij nooit een bokje 
gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u 
gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het
gemeste kalf geslacht.
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De oudste zoon staat hier model voor de wat starre gelovige die 
gericht is op de tradities en wetten van het geloof. Hij heeft moeite 
met de denkwijze van de vader. Hij beseft niet dat de Jongste zoon 
een zware tijd achter de rug heeft en toont zelfs afgunst, die in het 
perspectief van de vader volledig misplaatst is. Als een gelovige 
zichzelf afknijpt met een overdreven sobere levenswijze en een 
liefdeloos en gelaten volgen van “Gods wetten”2 dan kan hij 
afgunstig worden op ongelovigen. Maar ook een bandeloos leven 
waarin alles nog “goed” lijkt te gaan heeft zijn prijs.

En hij zei tegen hem: Kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. 
Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was 
dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden.

Merk op dat het eerste dat de vader hier noemt is: Jij bent altijd bij 
mij. Dat is veel waardevoller dan al die verleidingen van de duivel 
die uitsluiten uit is op jou eeuwige dood.

2 Een overdreven sobere levensstijl is het gevolg van wetten van mensen, de 
aanwijzingen van God vertaald naar liefdeloze, vaak uit hun verband gerukte zwart-
wit regels door mensen.
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Andere bronnen
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