
Op reis met God 
 

 
Het is weer even geleden dat ik hier gesproken heb. 
En altijd eer goed om terug te zijn op mijn “thuisbasis” 
Waar mijn reis met God begonnen is! 
Brengt heel veel herinneringen terug, veel goede herinneringen en vriendschappen 
voor het leven! 
Die vriendschappen zijn voor ons, Esther en mij, zeer kostbaar. Dat is ons alles 
waard! 
 
En dan komen we direkt bij het begin van onze reis. Wat is nu eigenlijk de bedoeling 
van deze reis? Dat we een zo goed mogelijke christen worden? Die fantastische 
dingen voor God doet? 
We denken vaak wel zo, we vergelijken het met de maatschappij waarin we leven, zo 
goed mogelijk ons best doen, op school, op ons werk en daarom denk we ook vaak 
in de kerk. 
Maar ik denk dat dat niet klopt! 
 
Ik ga een stuk herhalen van de preek van Esther, die zij hier half juli heeft gepreekt. 
De kracht van herhaling! Want wie durft te zeggen waarover zij gesproken heeft. 
Laten we eerlijk zijn, dat vergeten we vaak weer. Gek eigenlijk als je kijkt hoeveel 
uur een voorganger in een preek steekt als voorbereiding. Niet om u een 

schuldgevoel aan te praten, maar gewoon even als feit 
 
Jezus doet dat trouwens ook steeds, dus ik ben in goed gezelschap! Kijk maar in 
hoeveel bijbelteksten Hij drie keer iets herhaald!  
En u ook, want de discipelen begrepen het ook pas na meer dan 3 jaar….  Johannes 
16:31 Nu geloven jullie? Er is gelukkig ook ruimte voor ons! En zij trokken elke dag 
met Jezus op……. 
 
Goed, herhaling! 
 
Romeinen 8:25-30 
25  Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan 
volharden. 
26 ¶  De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons 
gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze 
zuchten. 
27  God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest 
volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren. 
28  En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen 
geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. 
29 ¶  Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe 
bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest 
zijn van talloze broeders en zusters. 



30  Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen; en wie hij heeft geroepen, 
heeft hij ook vrijgesproken ( gerechtvaardigd- HSV); en wie hij heeft vrijgesproken, 
heeft hij nu al laten delen in zijn luister ( verheerlijkt- HSV). 
 
Esther zei: Het kernvers is vers 30. En om eerlijk te zijn begreep ik dat vroeger niet 
zo goed. Waarschijnlijk omdat mijn box, mijn referentie kader nog niet genoeg was 
opgerekt en ik het altijd andersom begreep: ik word een kind van God, doordat mijn 
zonden zijn vergeven. Dan komt er vanzelf op een gegeven moment wel een roeping 
op je leven en als dat allemaal goed gaat komt de verheerlijking. ….. wat dat dan 
ook mag betekenen.  
 
Maar het is tijd voor OMDenken. Wordt vernieuwd in je denken, Paulus zei het al. 
Dus, even terug naar de tekst: het begint met: geroepen. Maar hoe dan? Dat staat in 
vers 28: voor hen die God liefhebben … overeenkomstig geroepen. We zijn allereerst 
geroepen om in relatie met God, met de Drie-eenheid te leven. Dat is even 
omdenken: niet geroepen om iets te gaan doen, maar geroepen om in relatie te zijn! 
Vaak denken we dat we gelijk iets moeten doen als we tot geloof komen……  
 
En dan komt als tweede de rechtvaardiging: want natuurlijk hebben we redding 
nodig. En naast dat Jezus aan het kruis de weg naar de Vader opent, zijn ook mijn 
zonden vergeven. Haleluja! Ik ben vrijgekocht.  
 
Dat is wat Jezus gedaan heeft met de rechtvaardiging, Hij heeft jou en mij 
vrijgekocht, alles wat wij op onze kerfstok hebben, Hij heeft het document dat de 
tegenstander je zo graag voor je neus houdt, uitgewist EN vernietigd. Satan leeft 
alleen nog in ontkenning. Wij zijn vrij van alle schaamte en schuld! 
 
En dan als laatste: de verheerlijking, of zoals de Engelse bijbel zegt: glorified. En in 
de NBV staat het zo:  
30  Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen; en wie hij heeft geroepen, 
heeft hij ook vrijgesproken; en wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen 
in zijn luister. 
 
Verbonden, in relatie met de Drie-eenheid en vrij van alle aanklacht, alleen zo 
kunnen we in harmonie met God leven en het werk van Satan vernietigen.  
Dus: we zijn in de relatie met de Drie-eenheid geroepen, en Jezus kwam om ons vrij 
te maken van zonde, schuld en schaamte. En als we zo in harmonie met God en met 
elkaar leven, dan hoeven we dus nooit meer te leven onder het juk van het rijk van 
de duisternis en verheerlijken wij God, brengen Hem glorie, delen wij in Hun luister! 
 
Het begin van onze reis is dat we geroepen zijn in relatie met de Drie-eenheid. 
En om in relatie met elkaar te leven! 
 
Maar er zijn van die uitdrukkingen in de bijbel dat je denkt………. 
 
De vreze des Heeren! 
 
Wat roept deze uitdrukking bij je op? 



 
Dat je bang moet je zijn voor God? 
Een boze God? 
Een God waar je ontzag voor hebt? 
Ontzag betekent eerbiedige bewondering, groot respect, gevoel voor iemand die je 
waardeert en bewondert 
 
De vreze des Heeren komt in de bijbel in meerdere teksten voor, vooral in de 
psalmen en de spreuken. Maar 5 keer in het Nieuwe Testament 
 
Het klinkt heel zwaar…. De vreze des Heeren!! Vingertje erbij!! 
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Het klinkt ook ouderwets, het roept een beeld op van een stilleven, een oude 
boerderij, tikkende klok en een oude gerimpelde man gebogen over zijn veel gelezen 
bijbel. 
Maar wat doe je er mee in een hele drukke Randstad, in high tech studeerkamers, in 
een smartphone cultuur? 
Wat is in deze tijd de vreze des Heeren? 
 
De bijbelse uitdrukking ‘vreze des Heeren’ is voor ons eigen leven met God, en ook 
voor dat van de kerk, onmisbaar. Leven met God is (om met Romeinen 8:15 te 
spreken) geen leven door een Geest van slavernij die opnieuw tot angst leidt. 
Hoevelen leven met God alsof Hij een permanente bewakingscamera is – zonder een 
oog dat  in liefde naar je kijkt? Dan is de vreze des Heeren een leven in slaafse 
vrees, in een al dan niet bewuste geest van wetticisme.  

We doen het beeld van God ook geweld aan als wij leven alsof God een Vriend is die 
vooral naast en achter je staat, wat absoluut zo is, maar Die je nooit tegenspreekt.  
Want wat is je beste vriend? Iemand die je altijd gelijk geeft en het altijd met je eens 
is? Nee, toch?  Je beste vriend mag jou ook tegenspreken, wijze raad geven, helpen.  

 

Ik wil graag een verhaal vertellen 

Het was een stralende dag, de mooiste bloemen bloeiden en de vogels zongen hun 
hoogste lied, maar het was duister en stil geworden in twee mensenharten, de 
harten van Adam en Eva. Het werd avond, In de hof heerste een sfeer van 
ontspanning en rust, de koelte was aangenaam na de warme dag, maar vol spanning 
wachten Adam en Eva op wat er ging gebeuren, want spoedig, het kon elk moment 
gebeuren, zou de HERE GOD komen op zijn dagelijks bezoek en dan...... Daar kwam 
Hij, zij hoorden zijn geluid en ineens verborgen zij zich, terwijl zij vroeger naar Hem 
toerenden - we zijn, dat hebt u begrepen, in Genesis 3, vers 6. Daar klonk zijn stem: 
“Adam, waar ben je..?” Zij kwamen van achter de struiken te voorschijn en 
verontschuldigden zich met een: “Wij zijn naakt, God, daarom verborgen wij ons...” 
Dat was waar, maar niet de gehele waarheid. Het was vrees, angst voor straf, dat 
hen aangedreven had tot het verbergen van hunzelf. Zij hadden echter deze emoties 



nooit eerder gehad, zij kenden deze daarom niet en hadden er geen namen voor. 
Het was echter wel degelijk vrees, angst met schaamte, dat hen ertoe aangedreven 
had zich te verbergen. 
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Psalmen 111:10  De vreze des HEEREN is het beginsel van wijsheid. 

Lezen gehele psalm 111 

1 ¶  Halleluja! Ik zal de HEERE loven met heel mijn hart, in de kring van de 
oprechten en in hun gemeenschap 
2  De werken van de HEERE zijn groot, zij worden onderzocht door allen die er 
vreugde in vinden.  
3  Zijn daden zijn vol majesteit en glorie, Zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig 
stand.  
4  Hij heeft voor Zijn wonderen een gedachtenis gemaakt, de HEERE is genadig en 
barmhartig.  
5  Hij heeft voedsel gegeven aan wie Hem vrezen. Hij denkt voor eeuwig aan Zijn 
verbond.  
6 ¶  Hij heeft de kracht van Zijn werken bekendgemaakt aan Zijn volk door hun het 
erfelijk bezit van de heidenvolken te geven.  
7  De werken van Zijn handen zijn waarheid en recht, al Zijn bevelen zijn 
betrouwbaar.  
8  Zij worden ondersteund, voor eeuwig en voor altijd, want zij zijn gedaan in 
waarheid en oprechtheid.  
9  Hij heeft Zijn volk verlossing gezonden; Hij heeft Zijn verbond voor eeuwig 
ingesteld; Zijn Naam is heilig en ontzagwekkend.  
10  De vreze des HEEREN is het beginsel van wijsheid,  
allen die ernaar handelen, hebben een goed inzicht;  
Zijn lof houdt voor eeuwig stand.  
 

 
Er is veel valse vrees, waarmee men de vreze des Heren niet moet verwisselen, die 
je dan ook beter eenvoudig angst zou moeten noemen: angst voor gevaarlijke 
mensen, angst voor spoken, angst voor de dood, angst voor de terrorisme. 
 Met de vreze des Heren heeft dit niets te maken, helemaal niets. Tegenover al deze 
angsten mogen we ons aan ‘t woord van het evangelie houden, dat wij niet hoeven 
te vrezen.  
 
Er is ook een verkeerde, alleen maar schijnbare vrees voor God, waarmee de vreze 
des Heren helemaal niet verwisseld mag worden, een vrees, die men ook weer beter 
angst zou kunnen noemen: de angst voor God, omdat Hij zo groot en sterk is en wij 
zo klein en zwak zijn. Of de angst voor God, omdat Hij ons zou aanklagen, als een 
bovenmenselijk grote officier van justitie, en veroordelen als een bovenmenselijk 



grote, hemelhoge president van het gerechtshof. Of angst voor God, omdat Hij ons 
allen per slot in de hel zou kunnen werpen. Dat alles heeft met de vreze des Heren 
niets, absoluut niets te maken. Ook tegen zo’n een verkeerde Godsvrees heet het in 
het evangelie: Vreest niet!  
 
Wat is de echte vreze des Heren? Ik heb psalm 111 voorgelezen. Deze psalm, die 
eindigt met van de vreze des Heren te spreken, begint met de woorden: „Hallelujah! 
Ik zal de Here loven met heel mijn hart en hij gaat door: Hij heeft voor Zijn 
wonderen een gedachtenis gemaakt, de HEERE is genadig en barmhartig.   Hij heeft 
voedsel gegeven aan wie Hem vrezen. Hij denkt voor eeuwig aan Zijn verbond.  
En dan verder: De werken van Zijn handen zijn waarheid en recht, al Zijn bevelen 
zijn betrouwbaar.  en verder vlak voor onze tekst: Hij heeft Zijn volk verlossing 
gezonden; Hij heeft Zijn verbond voor eeuwig ingesteld.” Daarop volgt dan het 
woord van de vreze des Heren.  
 
Zij komt, zij ontstaat, als een mens ontdekt, dat God Degene is die dat doet, wat wij 
in deze psalm horen. Het gaat om een echte ontdekking, als een mens plotseling 
voor dit alles mag staan als voor een feit, zoals Columbus, die, toen hij Indië 
bereiken wilde, ineens op het continent Amerika stootte.  Dat had ik niet verwacht!  
 
De vreze des Heeren is de verbazing, de verwondering, de ontdekking doen, dat God 
jou en mij, van eeuwigheid niet heeft gehaat en bedreigd, maar liefgehad en 
verkoren, dat Hij zich met ons, met jou en met mij, verbonden heeft, dat Hij onze, 
jouw en mijn helper was, lang voordat wij ‘t wisten en dat Hij dat zal zijn en blijven. 
De vreze des Heren komt voort uit de ontdekking, dat de hoge, de eeuwige God Zijn 
Zoon voor ons, voor jou en voor mij, overgegeven heeft, dat Hij al onze schuld en 
ellende op zich genomen heeft.  
 
Geroepen om verbonden te zijn met de Drie-eenheid, gerechtvaardigd in Jezus, 
vrijgekocht van alle schaamte 
 
Deze vreze des Heren is het begin der wijsheid: het begin, waarmede wij allemaal 
mogen beginnen. Ieder mens mag eenvoudigweg daar beginnen: vandaag, morgen, 
alle dagen,  
En waar mag je mee beginnen? 
Zoals de vreze van God bedoeld is, zoals Adam en Eva voor de zondeval ook konden 
doen. Gewoon toe rennen naar God, zonder angst, zonder schaamte als een kind van 
God. 
Naar Hem toerennen en beseffen dat hij maar een ding voor ogen heeft, onze 
gezondheid, zodat wij in een gezonde relatie met Hem kunnen leven en in een 
gezonde relatie met anderen kunnen leven. 
 
Geroepen om naar Hem toe te rennen, om samen met de Drie-eenheid te dansen in 
harmonie, vrij van schaamte! 
 
31 Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen 
ons zijn? 



32  Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen 
overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? 
33  Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het 
Die rechtvaardigt. 
34  Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook 
opgewekt is, Die ook aan de rechter hand van God is, Die ook voor ons pleit. 
35  Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, 
of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? 
36  (Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij 
worden beschouwd als slachtschapen.) 
37  Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft 
liefgehad. 
38  Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch 
overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, 
39  noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van 
de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. 
 
Niets……. , niets………, niets……… kan ons scheiden van Gods liefde. 
En ja, soms mogen we vernieuwd worden in ons denken of hebben we het nodig dat 
God ons hart aanraakt en rein maakt. Het goede nieuws is dat God daar alle tijd voor 
heeft. Het is een reis geen race en het is een levensreis.  
Is dat erg? Nee, want niets kan mij scheiden van Zijn liefde, Hij maakt mij nieuw.  
 
Geroepen…… in een relatie met de Drie-eenheid 
Gerechtvaardigd…… vrijgesproken van alle schaamte en schuld door Jezus 
Verheerlijkt…….Delen in de luister….leven in harmonie met de Drie-eenheid, dansend 
, met Hen, met elkaar, met de samenleving 
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