Schriftlezing: Matth.7:7-11, Joh. 14:1-7,
Rom. 8:14-17, Tekst: Joh. 14:6b, Thema: HC9
Zingen: Ps. 33:1 en 6, Ps. 33:11, Gz. 5:1 en 2, Ps.
25:3 en 7, Ps. 103:7
Hoofdpunten van de preek
Twee zondagen over één van de drie manieren
waarop God Zich openbaart: als Vader.
Kanttekening: het Vaderschap van God heeft een
positieve strekking in het Woord; in het ‘jammerdal’
waarin wij leven kan dit helaas anders zijn.
God: Jezus’ Vader en mijn Vader [v&a26 a-c]
God is ‘de eeuwige Vader’ van onze Heere Jezus
Christus. Nooit is er een tijd geweest dat God geen
Vader was. Gods Vaderschap is volmaakt.
Een christen belijdt: déze Vader is mijn Vader. Hoe
is het mogelijk?! God heeft ons wel gemaakt en is
alleen al daarom onze Vader (Mal. 2:10), maar wij –
zondaren – zijn weggelopen!
Jezus zegt: niemand komt tot de Vader dan door Mij.
Om Jezus’ wil is terugkeer mogelijk en geboden. Elk
‘weggelopen kind’ dat zich laat roepen en door de
Geest van aanneming laat leiden wordt weer
aangenomen als kind van de Vader.
Via Jezus krijgen we pas echt oog voor het wonder
van de schepping (a). God schiep deze wereld om in
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relatie met de mens te leven en gekend (Joh. 17:3)
te worden. Ons bestaansdoel!
Ook na de zondeval houdt God Zijn schepping in
stand (b). Hij stelt Zijn eeuwig raadsplan niet bij,
maar onderhoudt de wereld en leidt alle dingen om –
door de Middelaar – tóch gekend te worden.
God: machtig en trouw [v&a26 d-g]
Wat is de Vader in Wie de leerling-christen gelooft
toch zeker (d)! ‘Ik vertrouw alzo op Hem dat ik niet
twijfel…’ NB! Pas nooit het geloof aan de praktijk van
de gelovige aan.
Vertrouwen is alles aan de Vader overlaten (Fil.
4:13,14). Laat een kind van de Vader geloven: mijn
Vader zorgt voor mij en weet wat nodig is voor mij:
hetzij het goede, hetzij het kwade wat ik in dit
‘jammerdal’ ontvang.
De Vader heeft de hand in dit alles. Niet het noodlot,
de omstandigheden of de boze regeren, maar de
Vader schikt mij dit alles toe (e) en wendt dit mij ten
goede (Rom. 8:28).
Dat kan God. Want Hij is almachtig (Hebr: de
sterkste, Grieks: de alles/overal regeerder).
Dat wil God. Want als Vader Hij is door en door te
vertrouwen.

