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Vaderhart van God

bouw je leven op Gods Woord

- AVOND 1 -

DE HEMELSE VADER
DOOR DE BRIL VAN JEZUS

1.1. Het verhaal van de geweldige Vader – Lukas 15
– Laten we samen Lukas 15 lezen.
– Wie is eigenlijk de held van dit verhaal ?
– Welke geweldige 8 a 10 daden van de Vader kunnen we ontdekken ?
– Wat vind je van de houding van de jongste zoon ?
– Wat van de oudste ?

1.2. Uitleg over de Kezazah ceremonie

1.3. Uitleg over de zon en onvoorwaardelijke liefde van de Vader
1.4. Kenmerken van de Vader
Lees de kenmerken van de Hemelse Vader op de volgende bladzijde.
– A. Wat spreekt je aan?
– B. In welke je meer zou willen groeien

Kenmerken van de Vader:
•

Het is onze (gemeenschappelijke) Vader (Mat. 6:10)

•

Hij is de Vader in de Hemel (niet te vergelijken met een aardse)
(Mat. 6:10)

•

Heilige Vader (Joh. 17:11)

•

Zoals de levende Vader Mij gezonden heeft, en Ik leef door de Vader (Joh.
6:57)

•

Rechtvaardige Vader (Joh. 17:25)

•

Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen
niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te
boven? (Mat. 6:26)

•

Vader van heerlijkheid en glorie (Ef. 1:17)

•

Vader der lichten die goede geschenken geeft (Jac. 1:17)

•

Toch bent u onze Vader,Wij zijn de klei, U bent de pottenbakker.
(Jes. 64:8)

•

Hebben wij niet allen één Vader? Heeft niet één God ons geschapen? (Mal.
2:10)

•

Onderwerpen aan de opvoeding van onze geestelijke Vader
(Hebr. 12:9)

•

(Goede) Vader die goede geschenken geeft aan zijn kinderen (Luc. 11:13)

•

Onze Vader, die ons heeft liefgehad (2. Thess. 2:16)

•

Ik zal u tot een Vader zijn, en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de
Heere, de Almachtige. (2 Cor. 6:18)

•

En aangezien u hem die iedereen beoordeelt naar zijn daden, zonder aanzien
des persoons, Vader noemt, moet u tijdens uw leven als vreemdeling ook
ontzag voor hem hebben. (1Pe1:17)

1.5. De Vader geeft identiteit – waarde – betekenis
•

Daarom heeft de Vader Mij lief (Joh 10:17)

•

Dit is Mijn geliefde Zoon (Mat. 17:5)

•

In wie Ik plezier/vreugde heb (Mat. 17:5)

•

Zie, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun (Jes. 42:1)

•

mijn Vader is het, die Mij (waard) eert (Joh. 8:54)

•

Mijn Uitverkorene, in Wie Mijn ziel een welbehagen heeft (Jes. 42:1,2)

•

Ik heb Mijn Geest op Hem gelegd (Jes. 42)

•

Want toen God, de Vader, hem eer en glorie verleende en vanuit de hemelse
heerlijkheid tot hem sprak: Dit is mijn geliefde Zoon, de man naar mijn hart,
hebben wij dat gehoord (2 Pet. 1:17)

1.6. Het etiket als beelddrager weer volledig in ere teruggegeven
Lukas 19:10
De Mensenzoon is immers gekomen om te redden wat verloren was.’
– Het herstel van het geschapen beeld van de Vader.
– De mens gemaakt als Beelddrager.
GOD zag iets van Zichzelf in de mens.

- AVOND 2 -

DE VADER IN HET OUDE TESTAMENT
& ONZE AARDSE VADER
2.1. Uitleg over het verschil tussen adoptie en aanneming
– Het lezen van Romeinen 8:15 + Galaten 4:6

2.2. De kenmerken van de Vader in het Oude Testament
– A. Wat spreekt je aan?
– B. In welke je meer zou willen groeien

Kenmerken van de Vader in het Oude Testament
•

Ik ben Israël tot een Vader en Efraïm-Mijn eerstgeborene is hij (Jes. 31:9)

•

Toen Israël een kind was, had Ik hem lief, en uit Egypte heb Ik Mijn zoon
geroepen (Hos. 11:1)

•

Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen (Mat. 2:15)

•

De kinderen, die Ik heb opgevoed en voor wie Ik zo lang en liefdevol heb
gezorgd, hebben zich van Mij afgekeerd (Jes. 1:2)

•

U bent immers nog steeds onze Vader! Abraham en Jakob kennen ons niet,
maar U blijft onze vader, onze verlosser van oudsher (Jes. 63:16)

•

En toch, HERE, bent U onze vader. Wij zijn het klei en U bent de pottenbakker. Wij zijn allemaal gevormd door Uw hand (Jes. 64:8)

•

Therefore David blessed the LORD before all the congregation. And David
said: “Blessed be Thou, LORD God of Israel, our Father, for ever and ever.
(KJV, 1 Kro. 29:10)

•

Ik bedacht hoe heerlijk het zou zijn als Ik u als mijn eigen kinderen kon
verzorgen. Ik was van plan u een deel van dit prachtige land (het mooiste
ter wereld) te geven. Ik verlangde ernaar dat u Mij ‘vader’ zou noemen en Ik
dacht dat u zich nooit meer van Mij zou afkeren (Jer. 3:19)

•

Een zoon eert zijn vader en een knecht zijn heer. Indien Ik nu een vader ben,
waar is de eerbied voor Mij? (Mal. 1:6)

•

Hebben wij niet allen een Vader? Heeft niet een God ons geschapen?
(Mal. 2:10)

•

Want de HEER straft wie hij liefheeft, zoals een vader die houdt van zijn zoon
(Spr. 3:12)

•

Zoals een vader met liefde voor zijn kinderen zorgt, zo zorgt de HERE voor
wie ontzag voor Hem hebben (Ps. 103:13)

•

Gij zijt kinderen van de HERE, uw God (Deut. 14:1)

2.3. De hoogste Gezagsfiguur en een liefdevolle Vader
De schitterende en moeilijke combinatie van gezagsfiguur en liefde figuur.
Maleachi 1:6
Een zoon heeft eerbied voor zijn vader en een knecht voor zijn heer. Maar als Ik
uw vader ben, waar blijft dan de eerbied voor Mij.
Ef 3:14
Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus.

2.4. Aardse vaders
Vroeger, toen wij nog kinderen waren, kregen wij straf van onze
natuurlijke vaders en wij hadden respect voor hen. Moeten wij ons dan niet nog
veel meer onderwerpen aan de opvoeding van onze geestelijke Vader? Dan pas
zullen wij leven. Onze natuurlijke vaders hebben ons een aantal jaren naar hun
beste weten opgevoed. Maar God weet pas echt wat goed voor ons is; Hij voedt
ons op om ons te laten delen in Zijn volmaaktheid.
Hebr12:9-10
– Elke aardse vader is onvolmaakt, en heeft zelf een onvolmaakte vader gehad.
– Lees voor jezelf het lijstje door. Welke herken je voor jezelf? Wie wil er iets over
zeggen?

Aardse vaders:
Kritisch:

Er was altijd kritiek. Nooit goed genoeg. Moest altijd beter.

Voorwaardelijk: Je kreeg “liefde” als je voldeed aan zijn wensen/ dromen/plannen
Veeleisend:

Altijd druk. Altijd hoge cijfers. Hoge verwachtingen.

Slap: 		

Geen steun/advies/raad. Machteloos/hulpeloos

Voortrekkend:

Hij vond broertje/zusje altijd belangrijker dan jij.

Hard: 		

Veroordelend. Afkeurend. Negatief.

Afstandelijk:

Hij was er wel. Maar oppervlakkig. Niet emotioneel betrokken

Afwezig:

Nooit aanwezig. Altijd druk. Altijd bezig. Altijd andere prioriteiten.

Dominant:

Liet je nooit uitpraten. Wist alles beter. Geen ruimte. Geen falen.

Minachtend:

Lachte om je. Weinig waardering. Geen erkenning.

Hypocriet:

Buitenwereld vader positief. Maar privé totaal anders.

Oppervlakkig:

Hij deed zijn best. Maar emotioneel afstandelijk.

Perfectionist:

Eist volmaakt. Druk. Maak geen fouten. Stel me niet teleur.

Gedeelde:

Publiek figuur. Leider/Podium. Je moest hem delen.

Gescheiden:

Af en toe aanwezig. Tweespalt. Wel of geen band opbouwen?

Niet betrokken: Nooit spontaan meegaan naar sport. Nooit opbellen. Nooit leuk.
Goed. 		

Goed... Maar ook een goede vader is geen God.

2.5. De vrucht van een vader
Kolossenzen 3:21
Vaders, misbruik tegenover uw kinderen uw macht niet, want dan ontneemt u hun
alle moed. ( machteloos/zonder zelfvertrouwen)

2.6. Getuigenis van Rino
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WANDELEN MET DE VADER
& HET UITDRAGEN VAN DE VADER
3.1. De houding van een wees / De houding van een slaaf
Bekijk de lijstjes. Welke herken je? waar heb je last van?
Een wees
Moeite met het ontvangen liefde
Verlegen/Ongemakkelijk waardering
Eenzaam
Er is niemand voor mij
Ik hoor nergens bij
Ik sta er alleen voor
Niemand begrijpt mij
Wantrouwend
Afstotend
Ongezonde zelfredzaamheid
Onafhankelijke houding
Slachtoffer rol / zelfmedelijden
Diepe dorst naar erkenning/waardering
Neemt snel genoegen met het minste..

Een slaaf
Ik moet presteren voor liefde
Op mijn tenen lopen voor goedkeuring
Ik hoor bij als ik voldoe aan de eisen
Ik moet werken voor mijn plek
Ik moet vechten – presteren – bewijzen
Ik moet het beter doen dan de rest
Het leven is werken en vechten
Het mensen naar de zin maken
Me aanpassen aan de “eisen en regels”
Dwangmatige perfectionisme
Streven naar eigen ideaal beeld
Slaaf van moeten / eigen dromen-visie
Ziet God als een generaal/detective
Ik mag niet ontspannen/genieten

3.2. Kenmerken van een zoon van de Vader
Weet zich geliefd
Voelt Gods vertrouwen voor zijn leven, dromen, talenten, gaven, etc
Voelt zich verzekert van Zijn liefde ondanks fouten/zonden.
Leeft vanuit rust i.p.v. bewijzen – presteren – etc.
Leeft net als Jezus vanuit intimiteit en niet uit regels/principes
Voelt zich gekend en verbonden met de Vader
Een zoon heeft ook grote liefde voor andere broers/dochters (kinderen van de
Vader)

3.3. Vaderloze wereld
Psalm 68:5
Vader van de wezen en Rechter van de weduwen: dát is God in Zijn heilige woning;
Jakobus 1:27
De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en
weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de
wereld.

3.4. Het hart van de Vader laten zien
1 Thes 2:11-12
U weet dat we voor ieder van u waren als een vader voor zijn kinderen. We hebben u aangespoord en bemoedigd en u op het hart gedrukt zo te leven dat u God
eer bewijst.

3.4. Het hart van de Vader laten zien
1 Johannes 2:13 - Ik schrijf u, vaders, want gij kent Hem, die van den beginne is.
Ik schrijf u, jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen. Ik heb u geschreven,
kinderen, want gij kent de Vader.
•

Bevestigend

•

Onderhoudend

•

Ondersteunend

•

Waarderend

•

Corrigerend

•

Afremmend

•

Meelevend

•

Aanmoedigend

•

Confronterend

•

Betrokken

•

Troostend

•

Begrenzend

•

Opbouwend

•

Inzichtgevend

•

Voorzienend

•

Behulpzaam

•

Luisterend

•

Betrokken

3.5. Het doel is om de Vader te eren
Mattheüs 5:16 - Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede
werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.
1Thes. 2 - U weet toch hoe wij met ieder van u hebben gepraat als een vader met
zijn kinderen. Wij hebben u getroost en bemoedigd en er bij u op aangedrongen
waardig te leven tot eer van God; tot eer van Hem Die u heeft uitgenodigd in Zijn
koninkrijk om Zijn heerlijkheid te delen.

ACHTERGROND INFORMATIE

AVOND 1.
HET HART VAN DE VADER IN LUKAS 15
Het hart van de Hemelse Vader klopte al in het OT, maar is ten volle geopenbaard in het
Nieuwe Testament. In het verleden heeft God vaak en op veel manieren tot onze voorouders gesproken door de profeten. nu, op het einde der tijden, heeft hij tot ons gesproken
door zijn Zoon.(Hebr1:1). De Zoon gaf een duidelijk gezicht aan de Vader. Wie Mij heeft
gezien, die heeft de Vader gezien. De Vader en ik zijn een. ( JH14,9+ Jh10:30).
De Vader is de HELD van het verhaal
Lukas 15:20.
En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem.
En de zoon zei tegen hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben
niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaven: Haal
het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand
en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het, en laten we eten
en vrolijk zijn. Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. En hij was
verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn.
– De Vader ziet ons
– De Vader is met innerlijke ontferming bewogen
– De Vader snelt en rent naar ons toe ( met genade en vergeving)
– De Vader geeft ons een omhelzing
– De Vader kust ons ( liefdevolle gevoelens in actie )
– De Vader bekleed ons met een dure mantel ( van gerechtigheid = vergeving )
– De Vader geeft ons een ring ( = familie teken = autoriteit en gezag * roeping)
– De Vader geeft schoenen ( = geen slaaf meer, maar erfgenaam )
– De Vader geeft rijkdom weg ( gemeste kalf)
– De Vader geeft ter ere van de zoon een feest met muziek en dans.

Johannes 1:18 - Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de
boezem van de Vaders is, die heeft Hem doen kennen.
Johannes 14:28 - De Vader is meer dan Ik.
De oudste zoon
De oudste zoon was in de omgeving van de Vader, maar niet echt “thuis”. De oudste zoon
had oppervlakkig contact met de Vader. Hij was niet echt verbonden. Hij was druk met
goede dingen, maar geen intimiteit. Mannelijke Martha. Goed bezig, maar kende de Vader
niet. We zijn geliefden van de Vader en liefhebbers van de Vader die goede werken doen.
We zijn niet keiharde werkers die druk moeten zijn om geliefd te worden. We zijn niet
razend drukke dienaren die een beetje lief hebben. Iemand die altijd ontzettend druk is
heeft vaak de behoefte om erg belangrijk te zijn. Het heeft te maken met onzekerheid.
Kezazah ceromonie
Lukas 15 begint met de uitspraak “geef mij mijn erfenis”. Anders gezegd “ ik wou dat je al
dood was”. In die Joodse cultuur ouder-eer cultuur een grote schande. De Joodse cultuur is ook een familie/dorp cultuur. Het was een schande voor het gehele dorp. Daarom
bestond er de Kezazah ceromonie. Kort = Wanneer de zoon terug zou komen, dan zou
de dorpsraad voor zijn ogen een pot pakken en die voor zijn ogen kapot gooien en erop
stampen. Een daad van , je bent een schande. Of te wel... wraakoordeel. In sommige
tijden mocht zelfs na de Kezazah ceromonie de zoon afgemaakt worden...! Er was slechts
1 uitzondering. De vader van de zoon kon het oordeel afwenden door hem als eerste
hartelijke te begroeten. Deze daad van genade was sterker dan het dorpsoordeel. Na de
daad van genade, mocht de kezazah niet meer uitgevoerd worden. Echter, de vader moest
dus als eerste de zoon omarmen. Ten tweede, vaak kreeg zo’n vader dan de spot en hoon
over zich heen van het dorp. Ook moest de vader rennen naar de zoon. Dus je “soepjurk”
omhoog trekken en rennen. Ook dit was een
vernedering die de vader moest ondergaan om genade te betonen.
Meer info :The Cross & the Prodigal: Luke 15 Through the Eyes of Middle Eastern Peasants

AVOND 2.
BELEMMERINGEN OM DIEPER TE GAAN MET DE HEMELSE VADER
HET IS NIET ADOPTIE MAAR AANNNEMING
In de natuurlijke wereld is adoptie is geweldigs als gevolg van iets verschrikkelijks.
Want de 1e thuis/biologische ouders hebben het kind door omstandigheden afgewezen.
Adoptie kinderen ervaren vaak een 3 dubbele verdeeldheid. Zij hebben zowel pijn, wroeging als grote loyaliteit en hechting tegenover eigen bio-ouders (wortels). Ook hebben zij
liefde voor adoptieouders. Is God dan zowel de afwijzende als adoptie vader?
Wij spreken vaak als “God heeft ons geadopteerd”. Maar spreekt erover dat Hij ons eerst
heeft afgewezen. Dat is niet zo. Wij gingen het huis uit. God is zowel onze biologische
Vader as aannemende Vader.
Romeinen 8:15
Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u
hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen,
door Wie wij roepen: Abba, Vader!
Galaten 4:6
Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten,
Die roept: Abba, Vader!
Lukas 1:78
Door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God ( de Vader )

DE VADER IN HET OT
Het hart van God de Vader was ook al in het OT aanwezig.
Zie meer referenries bij teksten avond 2.
Spreuken 8:27-30
Ik (Zoon) was erbij, toen hij de hemel zijn plaats gaf, om de oceaan een horizon trok.
Toen hij de wolken aan de hemel zette en de bronnen van de oceaan liet stromen,
toen hij het water de wet stelde, de zeeën hun grenzen gaf, toen hij de fundamenten voor
de aarde legde, was ik aan zijn zijde, ik was zijn vertrouweling (troetelkind). Ik was verrukt,
elke dag opnieuw, steeds verheugd in zijn aanwezigheid,
De schitterende en moeilijke combinatie van gezagsfiguur en liefde figuur.
Maleachi 1:6
Een zoon heeft eerbied voor zijn vader en een knecht voor zijn heer. Maar als Ik uw vader
ben, waar blijft dan de eerbied voor Mij.
Ef 3:14
Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus.

WORTEL : Vaderloosheid – Vader-oppervlakkigheid – Vader-afstandelijkheid – etc
NEG VRUCHT : Onzekerheid – Onmacht – Wantrouwen – etc –
KERN : Vaderliefde – Vader zuurstof – Vader vitamine – Vader

Wat zijn kenmerken van die jouw aardse vader omschrijven?
Een tekortschietende aardse vader kan een belemmering zijn in de relatie met de Hemelse
Vader. Elke aardse vader schiet te kort. Het is loslaten. Vergeven. Rouwen. Een nieuwe bril
opdoen. God de Vader is anders dan de slechtste of beste vader ter wereld. Of jij je vader
nu een 9+ of een -9 geeft. Het gaat erom... je aardse vader loskoppelen van je hemelse
Vader.
Hoe worden wonden genezen?
Loslaten
Herinneren

(Meest krachtige herinneringen bespreken met beste vriend/partner )

Vergeving schenken
Rouwen over gemis, verdriet en pijn
Leren bidden en je vader zegenen
Opschrijven van 5 goede en 5 slechte punten van je aardse vader

PRAKTISCH
De grootste verandering in levens heb ik gezien d.m.v. het luisteren en zingen van liederen
m.b.t. God de Vader. Door Bijbelse muziek word niet alleen ons denken veranderd, maar
ook daarbij onze emoties. Een aantal nummers die kunnen helpen.
Naam lied

Naam artiest

Father’s Song

Matt Redman

Abba Father

Klaus Kuehn & Kari Jobe

Our Father

Markus Meier ( Hannah McClure )

Father of the Fatherless

Jason Upton

Father in Heaven

Jason Upton

The way that you father me

Eoghan heaslip

Good Good Father

HOUSEFIRES II

Abba

Jonathan & Melissa Helser

Faithful father

Brian Doerksen

Father of Lights

Jesus Culture

Father There is None Like You

Park

So Deep in Love With You

Michael W. Smith

Abba Father

Planetshakers

Father’s Heart

Audra Lynn ( IHOPKC)

Vader, U bent goed.

Opw 630

Je kunt aantal boeken lezen
Naam boek

Naam auteur

Zwerversevangelie

B.Manning

Vaderhart van God

Floyd McClung

Eindelijk thuis

Henri Nouwen

Genieten van God

SJ Hill

Nader tot de Vader

John Bevere

AVOND 3
DE VADER DOORGEVEN EN WEERSPIEGELEN IN GEZIN, KERK EN DE WERELD
Een blik op de eeuwigheid
1Kor 15:24,28 - Daarna komt het einde. Wanneer Christus alle vijandige overheersing,
gezag en macht heeft uitgeschakeld, zal Hij Zijn koningschap aan God de Vader overdragen. Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.
Een beschadigde identiteit kan veranderd worden door een goed Godsbeeld van God als
Vader. Maar het moeilijke is dat een beschadigde identiteit ook als kapotte bril is waardoor
we misvormd naar de God de Vader kijken.
Een zoon / dochter zijn:
We zijn geroepen om Gods Vaderhart door te geven binnen gezin,
kerk en de wereld. Dit doen we door vooral Hem te kennen en te wandelen als zoon.
Het leven van Jezus is een leven als van een geliefde zoon. Hij deed alles vanuit
intimiteit met de Vader.
Bekijk de lijstjes van een wees / een slaaf, vergelijk dat met:
Kenmerken van een zoon/dochter van de Vader:
Weet zich geliefd
Voelt Gods vertrouwen voor zijn leven, dromen, talenten, gaven, etc
Voelt zich verzekert van Zijn liefde ondanks fouten/zonden.
Leeft vanuit rust i.p.v. bewijzen – presteren – etc.
Leeft net als Jezus vanuit intimiteit en niet uit regels/principes
Voelt zich gekend en verbonden met de Vader
Een zoon heeft ook grote liefde voor andere broers/dochters (kinderen van de Vader)

Lukas 2:49 - Wist u niet dat Ik bezig moet zijn met de dingen van mijn Vader?
Johannes 5:19 - Jezus reageerde hierop met de volgende woorden: ‘Waarachtig, ik verzeker u: de Zoon kan niets uit zichzelf doen, hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen;
en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier.
Joh14:24 - Het woord dat u hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, Die Mij gezonden
heeft.
Joh20:21 - Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.
Joh 8:29 - En Die Mij gezonden heeft, is met Mij. De Vader heeft Mij
niet alleen gelaten, omdat Ik altijd doe wat Hem welgevallig is.
Jh 8:18 - De Vader, Die Mij gezonden heeft, getuigt van Mij.
Joh 4:34 - Jezus antwoordde: “Mijn voeding is het doen van de wil van God, Die Mij gezonden heeft, en het volbrengen van Zijn werk.
– Jezus gaf de Hemelse Vader een duidelijk gezicht
– Jezus liet hart van de Vader voelen aan de overspelige vrouw, Petrus, Zacheus, etc.
Efeziërs 5:1 - Volg Gods voorbeeld in alles, zoals een geliefd kind zijn vader nadoet.
Mattheüs 5:48 - Weest dus onverdeeld goed zijn, zoals jullie hemelse Vader onverdeeld
goed is. Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.
1 Johannes 2:15 - Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de
wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem.
Romeinen 6:4 - Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals
Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw
leven zouden wandelen.
Vaderloze wereld
Psalmen 68:5 - Vader van de wezen en Rechter van de weduwen: dát is God in Zijn heilige
woning;
Jakobus 1:27 - De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen
en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld.

HOE ZIET EEN GOEDE VADER ERUIT
Een zoon lijkt op de Vader. Geroepen om het HART van de Vader te tonen.
– Gods Vaderhart doorgeven huwelijk en gezin
– Gods Vaderhart naar mede-gelovigen ongeacht kerkelijke achtergrond
– Gods Vaderhart naar de wereld
De wereld is een vaderloze wereld. Een wereld vol wezen. Geroepen om Gods Vaderhart
te laten zien. Jezus bracht het hart van de Hemelse Vader.
1 Thes 2:11-12 - U weet dat we voor ieder van u waren als een vader voor zijn kinderen.
We hebben u aangespoord en bemoedigd en u op het hart gedrukt zo te leven dat u God
eer bewijst.
1 Johannes 2:13 - Ik schrijf u, vaders, want gij kent Hem, die van den beginne is. Ik schrijf
u, jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen. Ik heb u geschreven, kinderen, want gij
kent de Vader.
•

Bevestigend

•

Onderhoudend

•

Ondersteunend

•

Waarderend

•

Corrigerend

•

Afremmend

•

Meelevend

•

Aanmoedigend

•

Confronterend

•

Betrokken

•

Troostend

•

Begrenzend

•

Opbouwend

•

Inzichtgevend

•

Voorzienend

•

Behulpzaam

•

Luisterend

•

Betrokken

2 Petrus 1:17 - Want toen God, de Vader, hem eer en glorie verleende en vanuit de
hemelse heerlijkheid tot hem sprak: Dit is mijn geliefde Zoon, de man naar mijn hart, hebben wij dat gehoord.
Ontvangen en Doorgeven
Het hart van de Vader ontvangen, en dit weer doorgeven aan anderen. Johan Cruijff bracht
wijsheid en toerusting aan Guardiola. Zo’n 20 jaar later werd Guardiola een geweldige
trainer.
Het spreken van de Vader door ons heen naar anderen
Mat. 10:20 - Want u bent het niet die spreekt, maar de Geest van uw Vader, Die in u
spreekt.

HET DOEL IS DE VADER VERHEERLIJKEN
Mattheüs 5:16 - Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en
uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.
1Thes 2 - U weet toch hoe wij met ieder van u hebben gepraat als een vader met zijn kinderen. Wij hebben u getroost en bemoedigd en er bij u op aangedrongen waardig te leven
tot eer van God; tot eer van Hem Die u heeft uitgenodigd in Zijn koninkrijk om Zijn heerlijkheid te delen.

CITATEN :
•

God is een echte Vader. Het is niet een rol. Het is niet een hobby van Hem.

•

Hij is een echt een Vader. Een betere Vader dan we ooit kunnen bedenken.

•

God is een Vader. Hij is dit graag. Hij is dit met plezier. Hij is hiertoe niet
gedwongen. Hij is het.

•

Ik kan God niet echt God noemen. Het zou te koud, kil en afstandelijk zijn. Hij is echt
mijn liefdevolle Papa die al mijn wonden heeft genezen
( ex-prostituee uit Amsterdam)

•

In het OT was God dezelfde Vader als in het NT. Met dezelfde Vaderlijke gedachten
en gevoelens. Echter, in Jezus is het ten volle geopenbaard...zodat wij als zonen echt
Gods Vaderhart openbaren.

•

Echte zonen zijn intiem met de Vader. Zodat ze een vader kunnen zijn voor een vaderloze wereld.
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