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ZONDAG 9  
 
Vraag 26: Wat gelooft u als u zegt: Ik geloof in God de Vader, de almachtige Schepper van hemel en 
aarde?  
Antwoord: Dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, Die hemel en aarde, met al wat erin 
is, uit niets geschapen heeft en ze ook door Zijn eeuwige raad en voorzienigheid nog onderhoudt en 
regeert, omwille van Zijn Zoon Christus mijn God en mijn Vader is. Ik vertrouw daarom zo op Hem, 
dat ik niet twijfel of Hij zal voor mij zorgen met alles wat mijn lichaam en ziel nodig hebben, en ook al 
het kwaad dat Hij mij in dit tranendal doet overkomen, voor mij ten beste keren. Immers, Hij kan dit 
doen als een almachtig God en wil het ook doen als een getrouw Vader.  
  
Gods Vaderschap in drie brandpunten gevangen  
1. Vader van Eén  
2. Vader van allen 
3. Vader van velen  
  
1. Vader van Eén  
God is allereerst Vader van Jezus Christus. Hij is zelfs langer Vader dan Schepper. Hij wordt immers 
Vader der eeuwigheid genoemd (Jes. 9)! 
Een man wordt vader als hij een kind van de Heere ontvangt. Maar voor God is het Vaderschap 
wezenlijk.  
We leven in een 'vaderloze cultuur' (Dalrymple). Dat heeft impact op hoe kinderen God zien. Hier ligt 
een opdracht voor vaders, alleen al door te beseffen dat de invulling van ons vaderschap een indruk 
achterlaat op onze kinderen. 
Johannes schrijft over de Zoon, Die in de schoot van de Vader was (Joh. 1:18). Zo intiem is de band 
tussen Vader en Zoon. We kunnen de Vader dan ook alleen kennen in de Zoon.Toen Filippus tegen 
Jezus zei: Toon ons de Vader, heeft Jezus gezegd: Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. (Joh. 
14:9) 
Een gelovige, die geadopteerd wordt tot kind van God, heeft dezelfde Vader als Jezus Christus. Hoe 
diep en rijk! Een gelovige roemt: Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die naar 
Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren… (1 Pet. 1:3) 
Hoe dieper de relatie tussen een kind en zijn vader, hoe meer een kind over zijn vader zal vertellen. 
Zo is het ook geestelijk. 
  
2. Vader van allen 
Het antwoord van de catechismus spreekt groot en heerlijk over de Vader, met name over Zijn zorg 
en macht. De grootheid van de Vader roept verwondering op. Zijn trouwe zorg is te zien in de natuur, 
in de voorzienige zorg over al wat leeft, ook in de zorg over ieder schepsel. 
Het antwoord verbindt het Vaderschap van God ook met de schepping. God maakte iets uit niets. Hij 
creëerde ook mij. Dit heel persoonlijke scheppen van ieder mensenkind, laat zien dat God bijzondere 
zorg heeft voor ieder leven. De evolutietheorie is in dit opzicht dan ook troosteloos, evenals een 
theorie als Intelligent Design. Het geloof in de Schepper van hemel en aarde, is zo troostvol en zo 
heel persoonlijk dat de catechismus dit antwoord op een heel persoonlijke manier formuleert. De 
Schepper van hemel en aarde is MIJN God en MIJN Vader. 
God heeft mij gewild, en dat wonder wordt nog groter als je beseft dat we onze Vader in de steek 
hebben gelaten. Kinderen van de Vader werden Adamskinderen.  
Denk aan de gelijkenis van de verloren zoon (Luk. 15). Hij was niet meer waard een ‘kind’ genoemd 
te worden en erkende dat ook. Maar dan die zoekende Vader! Hij staat op de uitkijk en trekt met 
liefdekoorden. Zijn Vaderhart staat nog steeds open en Zijn Vaderarmen zijn ook vandaag nog 
uitgebreid. Want Hij is niet alleen Vader van allen, maar ook Vader van velen.  
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3. Vader van velen 
God de Vader laat Zijn schepselen niet los. Hoewel gevallen, kan ik weer een kind van de Vader 
worden. De verzoening met Christus is dan nodig. God de Vader had niets nodig om de wereld te 
scheppen, maar God de Vader moest alles geven om ons te redden. Alleen om en door Christus kan 
ik in een verzoende relatie met de Vader leven. 
Door Christus mag ik God als Vader aanspreken. Schroom om God als Vader te zien en aan te spreken 
is te begrijpen. God is heilig, maar wil door Zijn kinderen met Vader aangesproken worden. Wat 
wordt een aardse vader blij als zijn kind hem met 'papa' aanspreekt! Zo ook de hemelse Vader. 
Dit aanspreken van God als Vader en het beleven van het kindschap van God is een proces, waarin de 
Heilige Geest leidt en onderwijst. 
De kinderlijke relatie van gelovigen met God, is uniek te noemen. Geen enkele andere godsdienst 
kent zo'n intieme geestelijke relatie tussen gelovigen en God (vgl. Allah: 99 namen, maar geen 
Vadernaam!). 
Op deze Vader kan ik vertrouwen. Ik kan blindelings op Hem aan. In voor- en tegenspoed. Wanneer 
ik het moeilijk vind dat te geloven, mag ik letten op Jezus Christus. Hij werd gesteund, geleid, door 
Zijn Vader.  
Het vertrouwen op God de Vader behelst zowel lichamelijjk als geestelijk nooddruft. God de Vader 
belooft geen succesleven, maar wel een leven uit Zijn hand, waarbij ik altijd genoeg heb aan Hem. 
Dat is wel een leerproces. God de Vader gebruikt beproevingen in het leven van Zijn kinderen om dat 
te leren.   
 Als het hoofd van Christus met doornen gekroond was, hoe kunnen wij dan denken dat ons hoofd 
met enkel rozen gekroond wordt?  
Een aardse vader die zijn kinderen alleen maar verwent, maakt zijn kinderen niet echt gelukkig. 
Onthouding en ontbering is nodig om in dit dal van tranen de zegen alleen bij God te zoeken.  
Uiteindelijk laat God alle dingen meewerken ten goede. De manier waarop dat gebeurt mogen we 
aan de Vader overlaten. Zijn wil is altijd wijs en goed.  
Wat een Vader! Ook de uwe? 
  
 Enkele vragen voor persoonlijke of gemeenschappelijke bezinning  
 
1. Herken je dat het beeld dat iemand van God heeft, beïnvloed kan worden door zijn/haar ervaring 
met een aardse vader?  
2. Hoe ziet u God? Staat het antwoord van vraag 26 ver van u af? 
3. Citaat uit de preek: 'God de Vader had niets nodig om de wereld te scheppen, maar moest alles 
geven om ons te redden'. Wat zegt dit citaat over 
4 Roept de Vadernaam vooral respect en ontzag of vertrouwen en nabijheid op? Hoe bewaren we 
het evenwicht? 
5. 'Gods roede is het penseel om het beeld van Christus in ons naar voren te halen' (Watson). 
Mediteer eens door over deze uitspraak. Herken je het in je eigen leven? 
  
Voor de kinderen: 
Noem eens een paar dingen die je geweldig vindt aan jouw papa? Je kent het vast het lied: 'Mijn God 
is zo groot, zo sterk en zo machtig…'. Kun je nog meer dingen bedenken?  
  

 


