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In deze studie gebruiken we opnieuw de woorden vader en zoon, maar alle principes gelden
eveneens voor moeder en dochter.
Een zoon komt thuis bij de vader
Gal 4:4-7
Het verschil tussen een huurling en een zoon is dat de zoon thuis is gekomen bij de vader en de
huurling voor de vader werkt.
De zoon weet wie zijn vader is en wil dat voorbeeld volgen. De huurling zal wel in het huis zijn en zijn
werk doen, maar hij voelt zich nooit thuis.
Een zoon leert van de vader en als de tijd gekomen is van volwassenheid, zal hij ervaren dat de vader
hem vertrouwt om dat te doen waar de zoon voor bestemd is.
Een zoon voelt zich veilig in vaders liefde
1 Joh 4:18
Rom 8:20,21
De vader wil zijn liefde geven aan zijn zoon. Een zoon wil graag de liefde van de vader ontvangen.
Hierdoor verdwijnt de angst voor de Vader. Er is respect van de zoon naar de vader. Een verlangen
om bij de vader te zijn en van hem te leren totdat hij geestelijk volwassen is.
Huurlingen willen werken, moeten werken om iets te verdienen.
Vaders hebben onvoorwaardelijk lief. Onvoorwaardelijke liefde kan je dus niet verdienen. Een
geestelijk zoon wil dicht bij de vader zijn, ook als het niet goed gaat. Hij mag fouten maken en is
daar niet bang voor. Een huurling kan alleen liefde ontvangen als hij succes heeft.
Een zoon ontvangt de erfenis
Rom 8:17
De vader geeft de zoon de erfenis. De zoon ontvangt en is gericht op wat hij ontvangt om door te
geven. Een huurling vertrouwt veel meer op zijn eigen kracht, kijkt naar wat hij zelf heeft.
Een zoon leeft voor zijn vader en zijn familie
Joh 17:1-10
Het vertrouwen dat Jezus in zijn vader heeft is groot. Hij is volkomen toegewijd om dat te doen wat
de vader vraagt. Maar ook weet hij heel goed wat zijn erfenis is en zijn opdracht.
1 Tess 1:1-7 Diezelfde houding zien we bij Paulus en Petrus. Ook zij weten waar hun kracht en liefde
vandaan komt en aan wie ze deze mogen doorgeven. Zij zijn serieus bezig met de opdracht die God
hen heeft gegeven.
Het woord submission in het Engels past goed bij dit onderwerp. Subject to anothers mission
(onderwerpen aan iemand anders zijn bediening) Jezus, maar ook Paulus en Petrus zijn
onderworpen aan de missie die God de Vader voor hen heeft. Zij doen dat allen vanuit hun relatie
met God de Vader. Zowel Petrus als Paulus hadden geestelijke zonen die hen volgden, totdat ze zelf
in volwassenheid konden dienen. Zij hielpen mee de opdracht van hun geestelijke vader uit te
voeren.
Een zoon kent zijn plaats
1 Tess 2:4-7
Paulus weet wie hem zijn opdracht en plaats heeft gegeven. Een huurling zal vooral zichzelf
promoten en werken voor die plaats. Hij heeft geestelijke prestaties nodig om erkenning van
mensen en zelfs van God te krijgen. Een zoon voelt zich veilig in de liefde van de Vader.
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Een zoon bedekt fouten met liefde
1 Cor 13:4-7
Een zoon kent eer en respect als waarden in zijn geestelijk thuis. Als anderen fouten maken zal hij
daar niet van profiteren, maar juist helpen deze op te lossen of te bedekken zodat herstel mogelijk
is. Een zoon helpt juist om anderen op te bouwen en bemoedigt hen om ook in hun bestemming te
komen. Een huurling leeft vanuit competitie. Hij vergelijkt regelmatig.

OPDRACHT:
Als je de verschillende thema’s hebt bestudeerd, gedraag jij je dan als een zoon of dochter, of
ben je meer een dienstknecht, een huurling?
Wat denk je dat God je door deze les wil leren en wat kan jezelf hieraan doen. Wat moet er in je
denken veranderen? Schrijf dit op. Vraag de Heilige Geest of hij je hierbij wil helpen. Vraag de
Heilige Geest om een openbaring op dit gebied.
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