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Hallo allemaal,  
De uitdrukking "de afbraak van iemands geloof" wordt gebruikt om volwassenen in de 20-40, 
maar vooral in de 30, te beschrijven die "van de Heer afgevallen" zijn, hoewel ze in een 
christelijke kerk en familie zijn opgevoed. Zij verwerpen nu hun geloof en beweren atheïst of 
agnost te zijn, of 'ik geloof dat gewoon niet meer'.  
 
Zij zijn aan het afbreken wat zij vroeger geloofden. Net als bij het renoveren van een huis, is 
de eerste stap het weghalen van alles wat oud, gevaarlijk, verouderd of ongewenst is. Maar 
net als bij een vervallen huis, blijven ze achter met een gedeconstrueerd/afgebroken en 
verlaten huis. Ze zitten in een sleur en weten eerder wat ze niet geloven dan wat ze wel 
geloven.  
 
Voor ouders die in een 'goede' kerk waren toen ze deze kinderen opvoedden, is het 
een kwelling  
Voor sommigen is het moeilijk om het niet persoonlijk op te vatten en zich af te vragen waar 
ze de fout in zijn gegaan. Als het niet persoonlijk opgevat wordt, is het op zijn minst 
emotioneel schrijnend omdat de ouders gered waren van veel van de dingen die nu door 
deze volwassen kinderen omarmd worden. Maar hun kinderen hebben een vrije wil en zijn 
als volwassenen verantwoordelijk voor hun eigen leven.  
 
Bovendien waren veel ouders van deze nu volwassen kinderen zelf ook ontkerkelijkt, omdat 
zij gekwetst waren of andere ervaringen hebben gehad die hen hebben afgekeerd van het 
systeem van de auditorium-kerk. We zien dat velen zich aansluiten bij huiskerken, niet uit 
gekwetst zijn, maar op zoek naar het echte, met echte relaties - gemeente zijn zoals de 
apostelen en de mensen van het Nieuwe Testament de samenkomst van de heiligen vierden 
- het vinden van echte vriendschappen en relaties in Christus, samen door het leven 
wandelend. 
 
Velen hebben Jezus niet in hun hart verworpen, al beweren ze soms het tegendeel, maar 
wel de verpakking en de structuur waarin ze van Hem leerden. Zij ontdekten dat de kerk in 
de aula hen meer over Hem leerde dan Hem werkelijk te kennen. Ze hadden op zondag een 
kerkervaring en geen God-ervaring. 
 
We namen de kinderen elke zondag mee naar de kerk, wat is er gebeurd? 
Heel vaak toen ze jong waren kwamen hun ouders tot de Heer (of ze kwamen terug), en 
brachten hun jonge gezin naar een goede 'Bijbelgelovige' gemeente. Ze hoopten dat ook hun 
kinderen de Heer zouden 'aannemen' - en ze namen aan dat dit zou gebeuren via de crèche 
en de kinderkerk, en later de jeugdgroep. Sommige van deze kinderen gingen naar 
Bijbelscholen, stageprogramma's, zendingsreizen; allemaal bedoeld om het geloof te 
versterken waarvan hun ouders hoopten dat hun kinderen het hadden.  
 
Maar op de een of andere manier werd het geloof van hun ouders niet volledig hun eigen 
geloof. Elk kind moet door dat proces gaan om het geloof van zijn ouders tot het zijne te 
maken. Kinderen zijn expert in het zien van dubbele normen en hypocrisie, en omdat ze op 
school zitten weten ze hoe een structuur die uiterlijk vertoon en prestaties waardeert, 
eruitziet. Je kunt een kind geschiedenis leren, maar je kunt hem niet van geschiedenis laten 
houden. Je kunt ze wiskunde leren, maar je kunt er niet voor zorgen dat ze van wiskunde 
gaan houden. Je kunt een kind over Jezus leren, maar je kunt hem niet zover krijgen dat ze 
Hem leren kennen. Kinderen weten hoe ze zich moeten gedragen binnen een structuur. 
 



Wat fundamenteel was, was dit: ze vertrouwden erop dat hun ouders gelijk hadden. Velen 
wandelden met de Heer of hadden tenminste ervaringen met de Heer. Ze vertrouwden op 
wat hen verteld werd, op de structuur, op het systeem. Maar toen groeiden ze op en stapten 
uit dat systeem. De stem van vader en moeder was niet meer de enige stem; wie moesten 
ze geloven? 
 
Ze groeien op... 
Zodra deze kinderen buiten de grenzen van die kerk komen, ontdekken ze op de universiteit 
of op het werk dat er goede mensen van veel verschillende religies op aarde leven. Ze 
beginnen waarheden te zien in andere religies en filosofieën, wat een openbaring voor hen 
is, omdat in hun christelijke opvoeding niemand hen heeft onderwezen over andere religies 
en geloofssystemen.  
 
Helaas is er op christelijke scholen, en buiten dat, in de huizen, weinig of geen onderwijs 
over verschillende religies en filosofieën. Het gezin is de perfecte plaats om met tieners en 
kleuters te praten over andere godsdiensten en de andere stemmen 'daarbuiten', voordat zij 
'daarbuiten' komen. Maar voor de meesten geldt dat ze heel plotseling vanuit een 
afgeschermd christelijk gezin en een christelijke school en bijbelgetrouwe kerk de wereld 
intrekken. En zij hebben niet de kennis om hun geloof te filteren en te doorgronden, noch is 
er enige diepgang in hun eigen wandel met Hem.  
 
Dat gezegd hebbende, het gaat niet alleen om kennis.  
Deze tieners moeten de Vader en de Heer kennen, echt kennen, en van daaruit zullen ze 
veilig kunnen leren over andere religies en filosofieën. Ze moeten thuis hun eigen tijd met de 
Heer ontwikkelen - in aanbidding, studie, denken en schrijven over de dingen die de Heer 
laat 'opvallen' en waarmee Hij hun aandacht trekt. Deuteronomium 11:19 vertelt ouders 
eraan te denken over de Heer te spreken met (niet tot) hun kinderen: "...wanneer gij in uw 
huis zit, wanneer gij samen wandelt, wanneer gij u 's avonds opmaakt om naar bed te gaan 
en wanneer gij 's morgens opstaat."  
 
De aula-kerk scheidt gezinnen van elkaar zodra ze door de deur gaan, en zonder een 
persoonlijke wandel met de Heer, zullen veel van deze kinderen, eenmaal verwijderd uit de 
structuur, wegvallen.  
 
Het is te vergelijken met iemand in het leger of een professionele atleet, die in hun 
programma onderworpen zijn aan een externe structuur die lichamelijke oefening eist, maar 
eenmaal uit dat programma en als die externe structuur verwijderd is, stoppen ze met 
oefenen en worden ze dik en lui - allemaal omdat ze nooit hun eigen interne discipline 
hebben ontwikkeld terwijl ze in die structuur waren. Het werd nooit een deel van hen, in hun 
hart.  
 
Dat is hetzelfde met veel van deze nu volwassen kinderen - de kerk bood een structuur, 
maar omdat zij niet hun eigen discipline en wandel met de Heer hadden, ging hun geloof ook 
weg zodra de structuur werd verwijderd. Als dat eenmaal gebeurd is, komen er andere 
stemmen binnen, beginnen ze hun geloof plank voor plank af te breken, onderzoeken ze wat 
ze wel of niet goed vinden... 
 
Er zijn voorbeelden van volwassen kinderen in de Schrift die hun geloof 'afbraken' 
De verloren zoon ging duidelijk door een tijd van afbraak van zijn geloof, maar herkennen we 
dat de rijke jongeling eigenlijk hetzelfde aan het doen was? Paulus' naaste metgezel Demas 
liet hem uiteindelijk in de steek, want Paulus zei: "Hij houdt van deze tegenwoordige wereld".  
 
Volgende week zullen we enkele van deze mensen bekijken en in staat zijn ons in te leven in 
het proces dat in hen gaande is. Onthoud dit echter: God de Vader is een Geest, en Hij werkt 
in de eerste plaats buiten het gezichtsveld, diep in het hart van een mens, in zijn diepste 



gedachten. Paulus zei in Galaten 4:19 dat hij "opnieuw in barensnood was, totdat Christus in 
u gestalte krijgt".  
 
Het is een proces, en laat je niet ontmoedigen door de uiterlijke verschijning van een 
volwassen kind dat zijn geloof aan het afbreken is - vertrouw erop dat Christus in feite in hen 
is, bezig met diepe dingen die jaren, zelfs decennia kunnen duren om uit te werken...maar 
Hij is getrouw om dat werk voort te zetten.  
 
Volgende week meer, tot dan, zegen, 
John Fenn/wk/ak 
www.cwowi.org en email me op cwowi@aol.com of john@cwowi.org 
 
Deconstructing one's faith; 2 of 3: Prodigals, rich rulers 
Afbraak van iemands geloof; 2 van 3: Verloren zonen, rijke jongelingen 
 
Hallo allemaal,  
Ik heb verteld over een proces dat (in de VS) 'deconstructing one's faith' wordt genoemd, en 
dat wordt gebruikt om volwassenen van 20 tot begin 40 te beschrijven die in de kerk zijn 
opgevoed, en die nu de kerk verwerpen, en velen ook de Heer.  
 
De rijke jongeling 
We vinden de rijke jongeling in Mattheüs 19:16-22 terwijl hij zijn geloof en zijn relatie met zijn 
ouders onderzoekt.  
 
Hij kwam tot Jezus met de vraag: "Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven 
te hebben?" En Jezus antwoordde: "Waarom noemt gij mij goed? Er is niemand goed dan 
God." Meteen in het begin probeert Jezus de kwestie op te lossen. Wie denk je dat ik ben? 
Ben ik de Heer, de leugenaar, of de gek? Noem je mij God door mij goed te noemen, want er 
is niemand goed dan God? De jongeman zweeg. Dus benadert Jezus de vraag vanuit een 
andere hoek.  
 
In deze uitwisseling vinden we het dilemma van hen die hun geloof deconstrueren: Zij die 
verwerpen waar ze mee opgegroeid zijn, maar nog niet weten wat wel te doen. In hun hart 
weten zij alleen dat zij nog steeds eeuwig leven willen, ook al willen zij dat niet openlijk 
toegeven, in hun hart zijn zij bang om te sterven en willen zij hun bestemming veiliggesteld 
zien.  
 
In woede en gekwetstheid kunnen zij uitvallen naar hun ouders, hun kerk, of openlijk 
verklaren dat zij hun 'religie' afwijzen, maar in hun hart is er angst, verwarring, en opnieuw, 
weten zij meer wat zij niet willen dan wat zij wel willen.  
 
Nadat ze de beperkingen van 'religie' hebben uitgeprobeerd, komen ze in een wereld van 
disfunctioneren. Soms wordt dat disfunctioneren duidelijk door de verbroken relaties en de 
instabiliteit in het leven. Soms is het disfunctioneren verborgen door het najagen van al het 
goud en glitter dat de wereld te bieden heeft, maar wat hen van binnen leeg laat- ze weten 
dit, maar hebben er geen vrede mee, en ze zijn nog niet op een plek waar ze zich kunnen 
verootmoedigen en zullen terugkeren naar het geloof uit hun kindertijd.  
 
Denk eens aan de jongeman 
Deze jongeman was rijk en er wordt ons later in het gesprek verteld dat hij veel bezittingen 
had. Niet alleen geld, maar ook bezittingen. Maar ondanks alles wat hij had, wist hij dat hij 
het eeuwige leven niet had. Hij vertelde Jezus dat hij alles deed wat van hem verlangd werd 
in zijn godsdienst, en ongetwijfeld ook in die van zijn ouders - maar toch wist hij dat hij het 
eeuwige leven niet had.  
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Hij zocht om iets te doen. "Wat moet ik doen?", vroeg hij. Hij had alle geboden gehouden 
sinds hij een kind was, maar was leeg. Hij wist dat religie niet het eeuwige leven bevatte, zijn 
hart niet met een doel vulde.  
 
De volwassene die zijn geloof heeft verlaten, worstelt met de aanspraken van Jezus. Vaak 
verwerpen zij Hem niet, maar eerder de verpakking van de kerk waarin Jezus werd 
gepresenteerd. Konden zij de Heer maar leren kennen zonder de verpakte show van de 
aula-kerk en haar cultuur. Deze jongeman had een vorm van godsdienst, maar hij was slim. 
Hij wist dat het gericht was op uiterlijk vertoon, op prestatie, en dat het hem leeg achterliet, 
hoewel hij zich aan alle geboden had gehouden sinds hij een kind was. Hij was zijn geloof 
aan het deconstrueren. Hij probeerde eruit te komen. Wat moet ik doen? 
 
Dat is waar zij mee worstelen; de beweringen van Jezus 
De rol van ouders in het leven van hun kinderen omvat het feit dat elke 'eerste' dat hun kind 
in het leven meemaakt (tot een bepaalde leeftijd) via hun ouders zal komen. Het fornuis is 
heet - die eerste keer dat ze dat feit leerden, kwam door de ouders. Eet je groenten ze zijn 
goed voor je - die 'eerste' kwam door zijn ouders. Poets je tanden om ze gezond te houden - 
die 'eerste' keer kwam door de ouders.  
 
Als een kind ouder wordt, wil een ouder (of zou dat moeten willen) dat hun kind het 
onderwerp seks van hen leert, niet van hun school, en niet van hun vrienden, en niet van een 
pornosite. Een ouder wil dat zijn kind van hem leert over geld en budgetteren en over hard 
werken en sparen, en dat hij dat onderwijs niet overlaat aan adverteerders en vrienden van 
de wereld. Ouders willen dat hun kinderen begrijpen wat de juiste context is van de dingen 
des levens - van goed eten tot sex en geld en relaties. Ouders plaatsen alles in de juiste 
context en begrijpen het. Inclusief God.  
 
Een ouder presenteert zijn kind met "dit is God" en "ik wil je leren over Jezus, die van ons 
houdt en voor ons gestorven is" - en dat is prima totdat dat kind een leeftijd bereikt waarop 
andere mensen andere ideeën over God hebben. Zelfs als dat kind oprechte ervaringen met 
de Heer heeft gehad, zal het zich Hem niet automatisch 'eigen' maken.  
 
Velen van ons kennen vrienden of familieleden die misschien als kind of tiener de 
Heer hebben ervaren  
Maar ze wandelen nu niet met Hem. Soms vragen we ons af hoe het kan dat wij zo 
veranderd zijn door dezelfde ervaring en zij niet? Dat komt omdat iemand een ervaring met 
God kan hebben, maar het niet meer dan dat laat zijn - een moment in de tijd. Alleen een 
ervaring met de Heilige Geest hebben betekent niet dat die persoon zijn hart en leven aan 
God geeft.   
 
En dat is de benarde situatie van de rijke jongeling. Hij had zich aan alle geboden gehouden. 
Hij was een 'goede jongen' volgens alle maatstaven van wat een goede Joodse jongen was 
in de eerste eeuw. Hij was waarschijnlijk een tiener, misschien al een jongvolwassene, maar 
nog steeds zoekende. Hier komt hij oog in oog te staan met God in het vlees en loopt dan 
weg.  
 
God of de wereld?  
"Verkoop je bezittingen en volg Mij" betekende voor hem dat hij al zijn rijkdom en de trots die 
daarmee gepaard gaat, op het offeraltaar van zijn hart moet leggen, en daarvan weglopen. 
Veel mannen groeien op met de gedachte dat christen worden hen zwak zal maken. Zij 
denken dat het geloof iets voor vrouwen is, omdat zij nooit hebben kunnen rijmen dat een 
gelovig man hard kan werken en vooruit kan komen in het leven, voor zichzelf en zijn gezin. 
Voor veel mannen komt hun geloof tot uiting in hard werken en zorgen voor hun gezin, wat 
goed en wel is, maar niet in tegenspraak is met een man van geloof te zijn.  
 



Deze rijke jongeling was ook in de war. Was Jezus God? Hij had zijn vraag niet beantwoord. 
Hij is goed, maar zou de jonge man zo ver gaan om te zeggen dat Jezus God is? En als Hij 
God is, dan wil ik God, maar niet in die mate dat Hij mijn leven gaat veranderen. Hij zou me 
verzwakken als man, als iemand die succesvol wil zijn in het leven. Ik hou van de wereld. 
Hoe kan ik een gelovig mens zijn en toch succesvol zijn? De jongeman kon deze vragen niet 
met elkaar rijmen.  
 
Vers 22 zegt dat de jongeman "bedroefd wegging, want hij had veel bezittingen."  
Het woord 'bedroefd' geeft de emoties van deze man niet goed weer. Het komt van het 
Griekse woord "lupe", dat betekent "in diepe emotionele pijn, verdriet en rouw zijn". Het wordt 
gebruikt om de pijn bij een bevalling te beschrijven.  
 
Het wordt opnieuw gebruikt in 2Corintiërs 7:9 om iemand te beschrijven die berouw heeft, in 
die mate dat hij in ondraaglijke pijn verkeert over zijn zonde. Het wordt gebruikt in Efeziërs 
4:30 wanneer Paulus ons zegt dat we de Heilige Geest niet moeten bedroeven - Hem geen 
diep emotioneel leed moeten bezorgen door onze daden. Het wordt gebruikt in Johannes 
17:30 over Petrus die bedroefd was, diep emotioneel gekwetst, omdat de Heer hem 3x had 
gevraagd of hij Hem liefhad.  
 
De rijke jongeling was ontredderd over de vraag van Jezus en wat hij zou moeten doen om 
eeuwig leven te hebben - hij hield van de wereld en zijn status en zijn bezittingen. De 
gedachte om terug te keren naar de kern van zijn geloof, om de show en de schijn van 
religieuze aanvaarding te verlaten voor het echte, veroorzaakte diepe emotionele pijn - als 
een bevalling in zijn ziel.  
 
Deze pijn beschrijft wat velen doormaken die gelovig zijn opgevoed, de wereld hebben 
ervaren en diep in hun hart weten dat "vader en moeder gelijk hebben", maar te trots zijn en 
te veel van de wereld houden om zich te verootmoedigen en terug te keren tot hun geloof. 
Het zijn geen gelukkige mensen. Zij maskeren hun pijn, zij maskeren de worsteling die in hun 
hart gaande is. Misschien zijn ze boos, moeten ze met rust gelaten worden om met zichzelf 
te worstelen - zij hebben tijd nodig om alles te verwerken en te overdenken en ze zullen op 
een gegeven moment in de toekomst terugkeren om vragen te stellen, of om zich te 
verzoenen.  
 
Maar er is hoop... 
Hoewel de Heer vandaag de dag misschien niet van iedereen met bezittingen verlangt dat ze 
alles verkopen, verlangt Hij wel van ons dat we ons in ons hart aan Hem "verkopen". De 
vraag wordt: "voegen we Jezus toe aan ons drukke leven, of geven we ons drukke leven aan 
Jezus?" Soms begint het met Hem toe te voegen aan iemands leven, en na verloop van tijd 
wordt dat leven aan Hem geven.  
 
Volgens de kerkelijke traditie was deze rijke jongeling de man die wij kennen als Barnabas, 
de metgezel van Paulus. In Handelingen 4:34-37 staat dat Jozef, die zo'n goede man en 
'bruggenbouwer' in relaties was, door de apostelen 'Barnabas' werd genoemd. Barnabas 
betekent 'iemand die mensen samenroept tot nauwere intimiteit en troost'. We zien in 
Handelingen dat hij al zijn bezittingen verkocht en het geld gaf om door de apostelen te laten 
verdelen, zodat in de noden van anderen werd voorzien. In het Aramees betekent zijn naam 
'zoon van een profeet'. 
 
Hij was de eerste die de vroegere Saulus van Tarsus benaderde om te ontdekken of diens 
nieuwe geloof oprecht was, in Handelingen 9, en vervolgens stelde hij hem (Paulus) voor 
aan de apostelen. Zij zonden hem in Handelingen 11 naar Antiochië als hun 
vertegenwoordiger om daar te kijken hoe het met de nieuwe Griekse gelovigen gaat.    
 



We kunnen niet met hoofdstuk en vers bewijzen dat Barnabas de jongeman van Mattheüs 19 
was, maar toch zien we jongemannen zoals hij die ‘helemaal voor de Heer gaan’. Mannen 
zoals Mattheus zelf, die een tiener of een kleuter was toen hij Jezus ontmoette. De apostel 
Johannes was naar schatting 17 toen hij één van Jezus' discipelen werd.  
 
De Heer werkt in de loop van de tijd, diep in de harten van mensen... en volgende week 
zullen we kijken naar iemand anders die worstelde met het geloof van zijn familie, en dat 
moment had waarop de Schrift zegt dat hij 'tot zichzelf kwam'. Moge het zo zijn met al onze 
eigenzinnige kinderen! Tot volgende week, zegen, 
 
John Fenn/wk/ak 
email me op cwowi@aol.com of John@cwowi.org 
 
Deconstructing one's faith; How to pray, 3 of 3 
Het geloof deconstrueren, afbreken; Hoe te bidden, 3 van 3 
 
Hallo allemaal, 
Vorige week keken we naar de rijke jongeling en zijn interne worsteling met het geloof van 
zijn ouders, cultuur, en persoonlijke waarden. Vandaag de verloren zoon die ook zijn geloof 
'deconstrueerde', en hoe te bidden voor hen die hetzelfde doen.  
 
In Lukas 15:11-32 vertelt Jezus het verhaal van de verloren zoon, als onderdeel van een 
groter onderwijs dat we vinden in de eerste 10 verzen van dit hoofdstuk, over 100 schapen 
waarvan er één verdwaalt en van de kudde wordt gescheiden, en over een vrouw die 10 
munten heeft en er 1 verliest en haar hele huis afzoekt om die ene te vinden. Dat plaatst dus 
de context - de verloren zoon is de verloren munt, het verloren schaap.  
 
De ongelukkige zoon 
Het gaat hier over een man met twee zonen; de jongste man vraagt om zijn erfenis, zodat hij 
weg kan gaan en zijn eigen leven kan beginnen. In het oude Israël kreeg de oudste zoon een 
dubbel deel van de erfenis. (Dt 21:15-17)  
 
Het feit dat de jongere broer zijn geld nu wil hebben zodat hij zijn eigen leven kan beginnen, 
zegt ons dat hij zijn oudere broer niet als baas wil hebben. Hij was opgegroeid met zijn 
oudere broer, die werd klaargestoomd om het familiebedrijf en het eigendom over te nemen, 
wetende dat hij de helft zou krijgen van wat zijn broer zou krijgen bij de dood van hun vader. 
Hij wilde eruit. Nu. En de vader gaf het hem, misschien met begrip voor zijn behoefte om zich 
te bewijzen, maar zeker bedroefd omdat zijn zoon het bedrijf verliet.  
 
Hoeveel jonge mensen (hoe ouder ik word, hoe meer ik jonge mensen definieer als mensen 
onder de 40, lol) denken vandaag de dag opnieuw na over hun opvoeding en nemen het 
besluit dat ze niet verder kunnen gaan zoals ze zijn opgevoed. Ze willen eruit, en dat is wat 
deze jongeman deed. Hoeveel jonge mensen hebben de georganiseerde religie niet als 
verstikkend, beperkend en wereldvreemd ervaren? Hoeveel jongeren zoals deze jongeman 
zeggen: "Ik kan dit niet meer", en vertrekken? 
 
De resultaten laten zien dat hij die familiestructuur nodig had 
In Lukas 15:13-16 wordt ons verteld dat hij naar een ander land ging, en daar zijn geld 
verspilde aan een 'losbandig leven'. Dit is waar hij de naam 'verloren zoon' krijgt. Het woord 
'verloren’ is Latijn voor 'verkwistend, verspillend', maar het betekent meer dan dat: je leven 
leiden op een manier die verspilling in de hand werkt. Het verwijst naar een levensstijl van 
extravagantie boven iemands stand.  
 
In de verzen 14-16 wordt ons verteld dat er hongersnood in het land was en dat hij werk 
moest zoeken. Hij kreeg het laagste baantje dat er was, varkens voeren, die onrein waren 



voor een nette Joodse jongen als hij. Hij was het laagste van het laagste. In vers 17 van de 
King James Version staat: "Op het dieptepunt van zijn honger en nood kwam hij tot zichzelf".  
 
Het Grieks leest dit als volgt: "Echter, tot zichzelf gekomen, zei hij..." Hij had eindelijk een 
eerlijk gesprek met zichzelf over zijn situatie. Vers 17 zegt dat hij in die innerlijke strijd met 
zichzelf pratend, zich herinnerde dat de laagste bedienden in het huis van zijn vader genoeg 
te eten hadden, terwijl hij niets had. Hij was uitgehongerd. De varkens aten wel, maar hij niet. 
Geen voorziening, geen echte vrienden. Helemaal alleen. Hij moest dat dieptepunt bereiken 
zodat hij 'tot zichzelf kon komen'. Opdat hij een eerlijke balans zou kunnen opmaken over 
zijn leven, geloof en familiebanden.  
 
Dat had hij nodig. 
Hij had eindelijk het gesprek met zichzelf dat hij had moeten hebben voordat hij er ooit aan 
dacht zijn huis te verlaten. Als hij vertrouwen in de Heer zou hebben gehad, binnen de 
grenzen van het feit dat zijn oudere broer zijn baas zou zijn en 2x zo rijk zou zijn door zijn 
erfenis dan hij, dan zou de Heer karakter in hem hebben ontwikkeld en hem hebben 
gezegend in zijn toekomstige plannen. Maar hij dacht niet na over wat hij had en aan de 
waarde van de stabiliteit van zijn leven. Hij hechtte geen waarde aan zijn familie, zijn geloof, 
noch aan de waarden van zijn opvoeding. Dat alles drong nu tot hem door, toen hij zag dat 
zelfs de varkens te eten hadden, terwijl hij niets had.  
 
Nog steeds in zichzelf denkend ontwikkelt hij een plan. Dit is belangrijk. Hij besloot naar zijn 
vader terug te keren, zich te vernederen en gewoon ergens op het landgoed om een baan te 
vragen. Zij die hun geloof deconstrueren zullen op een bepaald moment beginnen hun geloof 
te reconstrueren, net als deze jongeman. Zij zullen een plan bedenken om terug te keren.  
 
Dat wat vroeger een punt van woede en onrechtvaardigheid was - dat het geloof van zijn 
familie betekende dat zijn broer 2x zoveel kreeg als hij en dat hij zijn baas zou zijn - werd in 
zijn hart verwerkt. Hij moest door grote moeilijkheden en ontberingen heen voordat hij vrede 
had met de situatie, maar hij verwerkte het wel. Hij moest het alleen doen, weg van zijn 
geloof, zijn vader, zijn broer, en hoe hij zijn toekomst met hen in zijn leven zag.  
 
We weten hoe het eindigde 
Hij keerde terug, zijn vader zag hem in de verte toen hij naderde en rende naar hem toe, 
hield een groot feest, en de oudste zoon was beledigd. Maar ons punt is dat de jongeman 
terugkeerde.  
 
We moeten toestaan dat degenen van wie we houden en die momenteel hun geloof aan het 
deconstrueren zijn, verder gaan met hun verwerking. Zij zijn niet alleen. Het Zaad dat zij in 
zich hebben is onvergankelijk. God is een Geest en het is in het ongeziene rijk van hun geest 
dat Hij met hen worstelt. Dit kan jaren duren.  
 
Galaten 4:19 zegt dat Paulus "opnieuw in barensweeën was, totdat Christus in u geformeerd 
is". Paulus is in voorbede voor hen, alsof hij in het kraambed is, maar het gaat erom dat 
'Christus in (hen) gevormd wordt'. 
 
Paulus' gebeden voor de Efeziërs in 3:15-20 en 1:17-20 waren voor hun innerlijke mens, wat 
niemand anders dan de Vader kan zien. Dat de Vader hen door Zijn Geest sterk zou maken 
en openbaring zou geven van de onpeilbare liefde van Christus, en dat Hij hun de Geest van 
wijsheid en openbaring in Hem zou geven, zodat zij de diepte zouden kennen van Zijn 
uitnodiging aan hen in Christus. Dat is krachtig. Zo moeten we bidden voor de 'afbrekers'.  
 
Op dit moment zijn ze misschien hun geloof aan het afbreken, hun opvoeding aan het 
afbreken, en zelfs aan het uithalen naar de onrechtvaardigheden van hun vroege leven. 
Maar de Vader is er nog steeds, die met hen omgaat met genade en barmhartigheid, hen 



dingen laat zien, hen helpt zich te ontdoen van de dwaling en het leed dat zij hebben 
ondervonden, en hun geloof weer opbouwt, plank voor plank, op weg naar een toekomstige 
terugkeer en verzoening. En op die dag zal er, net als in ons voorbeeld hierboven, grote 
blijdschap zijn.  
 
Hij is getrouw. Bid volgens de gebeden hierboven voor je geliefde en wanneer je daartoe 
bewogen wordt, en zie hoe de Vader werkt .... 
 
 Volgende week een nieuw onderwerp,  
zegen, 
John Fenn/wk/ak 
Email me op cwowi@aol.com of john@cwowi.org 
 


