
De vreze des Heeren is……………! 
 
Hebt u ook zo’n hekel aan de gevolgen van de zonde? 
 
Door de zonde is er allerlei narigheid en dood in de wereld gekomen. Ziekte, pijn, verdriet, 
moeilijkheden en dingen waar je gewoon moe van wordt, gezeur, gedoe, ruzie en nog veel 
meer. 
“Dat het in de wereld gekomen is dat is echt naar, maar ja, zolang het mezelf niet raakt of 
aangaat, ja dan is het nog wel vervelend maar ja, wat kan je eraan doen? Het is nou eenmaal 
zo”. 
Maar als het mezelf gaat raken, wat heb ik er dan een hekel aan zeg, aan al die gevolgen. 
“Man, je moet eens weten hoe het mijn leven op z’n kop zet. Ik kan zo echt niet genieten 
van het leven. En dat moet toch kunnen? De Heer wil dat toch dat we gewoon genieten, 
leuke dingen kunnen doen, dat we voldoende geld hebben, leuke kleding en dingen kopen, 
af en toe een terrasje pakken of effe naar de bios, gewoon lekker genieten van het leven. 
Gezellig met het gezin, de kinderen, maar joh, het is ruzie met mijn partner, mijn kinderen 
zijn het huis uitgelopen en die zie ik nooit. Af en toe spreek ik ze wel eens door de telefoon 
of we appen wat. En ik ben er zo klaar mee. Kan dat nou niet gewoon stoppen. 
Jezus heeft toch betaald voor alles. Ik heb Hem ook aangenomen. Ik heb mijn hart aan Jezus 
gegeven, ben gedoopt, doop met de Heilige Geest ontvangen. Nou, dan moet het toch een 
keer afgelopen zijn met al dat gedoe?” 
 
Mag ik u wat vragen? “U hebt uw hart aan Jezus gegeven, maar hebt u zich ook al bekeerd?” 
“ja hoor”. “Wat was de reden van uw bekering, waarom hebt u zich bekeerd?”. “Nou, zodat 
al dat gedoe een keer stopt. Ik ben daar zo klaar mee”. “Doet u nog wel eens zonden?”. “Ja 
wel, maar ja dat doen we toch allemaal. En ik weet dat ik toch al vergeven ben van al mijn 
zonden, dus”. 
 
“Weet u wat het loon op de zonde is? De dood.” 
 
De bijbel zegt in Romeinen 6:23 dat het loon op de zonde de dood is en al die dingen die 
hierboven staan, ziekte, pijn, verdriet, moeilijkheden, ruzie en noem maar op, hebben de 
dood in zich. Het is prima dat we daar een hekel aan hebben, dat we dat haten. Maar veel 
noodzakelijker is dat we de oorzaak van deze dingen haten, dat we de zonde haten. Hoe 
kunnen we de gevolgen van de zonde haten zonder de oorzaak te haten? 
 
Laat ik een voorbeeld geven. Iemand heeft klachten en gaat naar de dokter. “Dokter, ik heb 
hier last van en daar last van en dit werkt niet zo lekker meer en dat werkt niet echt mee. 
Het belemmert me behoorlijk in mijn leven”.  De dokter onderzoekt de persoon en stelt vast 
dat deze persoon kanker heeft. Dat is heftig. “Dokter, kunt u zorgen dat al die symptomen 
weggaan?” “Nou, dat zal niet meevallen. Ik kan u wat geven om het te onderdrukken maar 
dan moet u wel steeds terugkomen en de medicatie moet steeds zwaarder worden.” “Maar 
dokter, kan dat niet anders?” “Jawel hoor, maar dan moet het kankergezwel radicaal en 
drastisch verwijderd worden en moet u uw levensstijl drastisch aannpassen.” “O, maar ik 
weet niet of ik dat wel wil hoor. Daar moet ik even over nadenken. Maar hebt u ondertussen 
niet iets wat gewoon even mijn probleem oplost?” 



“Nee sorry. Het enige wat werkt is dat uw het kankergezwel uit uw leven wegdoet en uw 
levensstijl aanpast. Dit is namelijk hetgeen u dood brengt”. 
 
Lieve mensen, ik zet het bewust even stevig neer. We hebben regelmatig te maken met 
mensen die nogal wat problemen hebben in hun leven en daarvan af willen. Ondertussen 
houden ze een zondige levensstijl vast. We kunnen voor deze mensen bidden en dan zijn ze 
even opgeladen in hun ziel. Het duurt echter meestal niet zo lang en dan zijn ze weer terug 
bij af. En ze begrijpen het gewoon niet. 
Zien we zonde nog wel, als zonde?  
“Ho, wacht even, Ik ga niet naar de kroeg ofzo hoor, ook niet naar feesten of wat dan ook. Ik 
leef gewoon netjes man, doe bijna nooit wat verkeerd”.  
 
“Prijs God, dat u netjes leeft. Maar, is er iemand waar u een hekel aan hebt?” “Nou, hekel is 
een groot woord, maar er is wel iemand die heeft mij zo gekwetst en dat ga ik hem nooit 
vergeven. Maar dat speelt helemaal geen rol joh. Ik denk daar bijna nooit aan, dus.” 
 
Wat zegt de bijbel over vergeving?  
'En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.  
Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. 
Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen 
ook niet vergeven. ' (Mattheüs 6:12,14-15) 
 
Wanneer wij dus niet een ander vergeven wat hij ons heeft aangedaan, dan zijn ook wij niet 
vergeven en dragen de gevolgen met ons van onze on-vergevingsgezindheid. 
 
“Maar God is toch genadig en geeft ons toch genade?” “Jazeker, maar God stapt niet van zijn 
woord af en zonde is genadeloos en zal nooit genade geven”. 
 
Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen 
ook niet vergeven. 
 
God gaat Zijn woord niet veranderen. Hij zegt; 'Ik zal Mijn verbond niet ontheiligen en wat 
over Mijn lippen gekomen is, niet veranderen. ' (Psalm 89:35) 
Alles wat God gesproken heeft staat vast en zal vast blijven staan. Hij is de onveranderlijke. 
 
“Ja maar ik wil toch van mijn probleem af.” “Dat kan ook zeker, maar dan moeten we het 
wel op Gods manier willen doen en niet op onze manier en voorwaarden. Hebben we nog 
ontzag voor God? Vrezen we God nog wel? Niet vanuit angst, maar God is de 
ontzagwekkende.”  
 
“Maar hoe kan ik God dan vrezen?” De Bijbel zegt; 'De vreze des HEEREN is het kwade te 
haten; hoogmoed, trots en de verkeerde weg en een mond vol verderfelijke dingen haat Ik. 
'(Spreuken 8:13) 
 
Hebben we de God zo lief dat we Hem willen vrezen? Hebben we God zo lief dat we ook het 
kwade haten en niet alleen de gevolgen van het kwaad? Wanneer we die keuze maken en 
dat gaan doen, dan is het resultaat: 



Ik heb lief wie Mij liefhebben, en wie Mij ernstig zoeken, zullen Mij vinden. Rijkdom en eer 
is er bij Mij, duurzaam bezit en gerechtigheid. Mijn vrucht is beter dan bewerkt goud en 
dan zuiver goud, Mijn opbrengst beter dan het beste zilver. Ik loop op het pad van de 
gerechtigheid, midden op de paden van het recht, om wie Mij liefhebben, in erfelijk bezit te 
laten nemen wat er is, en Ik zal hun schatkamers vullen. ' (Spreuken 8:13,17-21) 
 
 

 


