
Ben jij een 
Slaaf of een Kind

Van God



Slaaf - Personen die worden behandeld als een bezit en 
totaal ondergeschikt zijn aan een ander persoon door 
gevangenneming, aankoop of geboorte. Werkt voor een 
ander en niet over zijn eigen leven mag beschikken. Een 
slaaf is dus onvrij en heeft geen rechten. 

(Focus is gehoorzaamheid)

Definitie van een slaaf (20ste eeuw)



Dienstknecht zijn in NT-tijden was anders dan de instelling 
van slavernij in Noord-Amerika gedurende de zeventiende 
tot en met de negentiende eeuw. Slaven (slaven, 
bedienden, knechten) mochten over het algemeen werken 
tegen betaling en genoeg sparen om hun vrijheid te kopen 
(zie Matt. 25:15, waar de "dienaren" enorme 
hoeveelheden geld en verantwoordelijkheid werden 
toevertrouwd).

Slaves/bondservants/servants

Definitie van een slaaf (1ste eeuw)



Lucas 15 – de Jongste zoon

Houding Reactie vader

Eist zijn deel van de erfenis vast op en 
zegt eigenlijk tegen zijn vader wanneer ga 
je nu eens dood want het duurt te lang. -
arrogant

De vader geeft de jongen zijn deel vast 
van de erfenis en verdeelt zijn vermogen

De jongen verkoopt alles en krijgt zo het 
geld en reis naar een ver land. - hard

Leidde een losbandig leven en verkwistte 
al zijn vermogen. -dwaasheid

Wacht op hem (uitkijk)

Moest zichzelf verhuren.. doordat er een 
hongernood was in het land - zwak

Wacht op hem (uitkijk)

Hoeden van de varkens - onrein Wacht op hem (uitkijk)

Gebrek aan alles - schaamte Wacht op hem (uitkijk)

Keer terug naar mijn vader als dagloner –
plek als dienaar

Wacht op hem (uitkijk)



Lucas 15 – de Jongste zoon

Houding Reactie vader

Vader ik heb gezondigd tegen de hemel 
en tegen u. - verootmoediging

Vader stond in de verste op de uitkijk 
want hij zag zijn zoon aankomen. Zijn 
vader kreeg medelijden en rende op hem 
af, viel hem om de hals en kuste hem.

Ik ben het niet meer waard uw zoon 
genoemd te worden - berouw

Haal vlug het mooiste gewaad en trek het 
hem aan, doe een ring om zijn vinger en 
geef hem sandalen.

Ontvangen zegen Slacht het gemeste kalf en laten we 
feestvieren.

Ontvangen herstel van positie Want deze zoon was dood en is weer 
levend geworden

Viert feest Viert feest



Lucas 15 – de oudste zoon

Houding. Reactie vader

Was aan het werk en keerde naar huis en 
hoorde muziek en reidans – toegewijd

Riep een knecht en vroeg wat dat te 
betekenen had – de baas

Uw broer is thuisgekomen Vader heeft mestkalf geslacht

Hij werd woedend en wilde niet naar 
binnen gaan - zelfrechtvaardiging

Vader komt naar de jongen toe en 
probeert hem op andere gedachten te 
brengen 

Al jarenlang werk ik voor u en nooit ben 
ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets 
opdroeg - trots

Vader luistert

Nu die zoon van u, die uw vermogen 
heeft verkwanseld aan hoeren –
oordelend 

Vader luistert



Lucas 15 – de oudste zoon

Houding. Reactie vader

Voor hem hebt u het gemeste kalf 
geslacht (kost geld) – verontwaardiging

Mijn jongen jij bent altijd bij me, en alles 
van mij is voor jou

Dan moet ik hem vergeven voor wat hij 
mij heeft aangedaan?

We kunnen toch alleen maar feestvieren 
en blij zijn?

Laat ik mijn jonge broer weer in mijn 
leven toe..want weg gaat hij niet meer.

Je broer was dood en is weer tot leven 
gekomen, hij was verloren en is 
gevonden



Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn 
opstanding. 6 Immers, we weten dat ons oude bestaan met 
Hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan 
ons zondige leven: we mochten niet langer slaven van de 
zonde zijn. 7 Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. 
– Romeinen 6:5-7

Slaaf van de zonde…niet meer



Verschil tussen een Slaaf en een Zoon 1/3

Slaaf van … Zoon van …

Religie – vrome dienstbaarheid Relatie met God

Geen recht – verlangt er wel naar Alle recht gedaan

Gebonden (fysiek, mentaal) Vrij (fysiek, mentaal)

Geen bezit Erfenis

Gedraagt zich onwaardig Is waardig

Bereikt nooit zijn potentie Groeit in potentie

Bereikt nooit zijn bestemming Komt op bestemming

Onmondig Mondig

Werkt naar liefde en acceptatie Werkt vanuit liefde / acceptatie

Brengt geen tijd met zijn meester door Brengt graag tijd met zijn Vader door

Angst georiënteerd (straf) Liefde georiënteerd (is geliefd)



Verschil tussen een Slaaf en een Zoon 2/3

Slaaf van … Zoon van …

Kent zijn meester niet Kent op een intieme en persoonlijke 
manier

Wettisch (goed en fout) denkend Genadig denkend

Oordelend Geen veroordeling

Werkt omdat hij moet Werkt omdat hij dat wilt

Geen passie of liefde (eis) Met passie en liefde (vrijwillig)

Kunnen moeilijk ontvangen van God Kunnen ontvangen van God

Autoriteit is aan de meester Autoriteit van zijn Vader gekregen

Hopeloos / uitzichtloos Hoopvolle toekomst

Wil graag regels (wat wel en wat niet) Vrij van de wet, eis van de wet

Eisend (zelf, anderen, God) Voorziening



Verschil tussen een Slaaf en een Zoon 3/3

Slaaf van … Zoon van …

Blijft niet in het huis voor eeuwig Verblijft voor eeuwig in het huis

Weet niet wat zijn Heer doet Weet wat zijn Heer doet

Bedienden Vrienden

In dienst van de zedeloosheid Slaaf van Christus

In dienst van onrecht In dienst van het recht

In dienst van een wetteloos leven In dienst aan de wet van God (liefde)

Van de zonden Van de gerechtigheid
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