
Leerdienst – Zondag 46 

 

“Onze Vader…!”  

 

Vraag 120: Waarom heeft Christus ons geboden God aldus aan te spreken: Onze Vader? 
Antwoord: Om van meet af aan, bij het begin van ons gebed, in ons het kinderlijk ontzag en 
vertrouwen op God te wekken, die samen de grond van ons gebed vormen, namelijk dat God 
door Christus onze Vader is geworden… 
 

- “Een goed begin is het halve werk.” Wat een kostbaar begin: ‘Onze Vader’! Zo leert 

Jezus ons naar God (godsbeeld) op te zien, Hem aan te roepen en te vertrouwen. 

- De Vader leren kennen gaat niet buiten je verstand en het Woord om, maar valt of 

staat met ‘kinderlijk ontzag en vertrouwen’. Dat leren we in Matth.11: 25-27. Het 

komt niet aan op wijsheid of berekenen of je voldoet als mens. Jezus vraagt jou om je 

aan Hem over te geven met je zonden en kwetsbaarheden. Aan wie ‘kinderlijk’  

gelooft, schenkt Hij de Geest, Die leert roepen ‘Abba, Vader’ (Rm.8:15; Matth.6:6-8).  

o Jezus leert ons de Vader kennen. Hijzelf is de gave van de Vader (Joh.3:16) en de weg 

tot de Vader (Joh.14:6-11). Hij volbrengt in alles de wil van de Vader (Joh.5:30; 4:34; 

6:38; 19:30). Door Zijn kruisdood en opstanding heeft Hij onze zonden weggedragen 

(Joh.1:29) en de weg tot de Vader vrijgemaakt (Joh.14:6). Wie in Hem gelooft, wordt 

een met Hem door de Heilige Geest (Joh.14:20). Zo neemt God ons in Hem aan als 

Zijn kinderen en is God ‘onze Vader’ (Joh.16:26-27; 17:26). Dat belooft Hij! (Joh.1:12) 

 

Antwoord 120 vervolg: ‘ … en dat Hij ons datgene waarom wij Hem met een oprecht geloof 
bidden, veel minder zal weigeren dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen.’ 
 

- Onze onrust komt meestal door onze twijfel. Het ligt niet aan Gods vaderlijke zorg. 

Iemand schreef: “Boven alle onrust die van jezelf of van anderen komt, vraagt de 

Vader je Hem te helpen de vrede in je hart te doen heersen om de enige reden – 

sterker dan alle menselijke redenen – dat Hij je liefheeft en dat Hij zonder ophouden 

over je waakt. Wat een stormen wil Hij zo in je hart bedaren als je luistert naar Zijn 

oproep om Hem vertrouwen te schenken. En dan zul je een zoon van God genoemd 

worden… en je zult het werkelijk zijn (1Joh.3:1).”  

- Vraag en antwoord 121 leren ons groot denken van de Vader. Als hemelse Vader is 

Hij tegelijk de almachtige God (1Tim.6:15-16). Zijn grootheid schrikt ons niet af, maar 

bemoedigt ons juist! Hij kan helpen in onze diepste nood! (Matth.7:7-11) 

 

Om na te bespreken  

1. Is God ook jouw hemelse Vader geworden? Wat was/is daarvoor nodig? 

2. Wat zegt het jou, dat je in de Naam van de Vader gedoopt bent? 

3. Bespreek met elkaar het citaat: “Boven alle onrust…” Wat valt je op? 

4. Kijk eens op https://abcvanhetgeloof.nl/vader voor een filmpje en Bijbel-leesrooster. 

https://abcvanhetgeloof.nl/vader

