
Het Vaderhart van God 

 

God wilde eigenlijk altijd al als een Vader zijn voor Zijn volk, niet alleen in het Nieuwe Testament 

maar ook in het Oude Testament was dit al in het hart van God. 

David schrijft bijvoorbeeld al in Psalm 103:13 

 

“Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen.” 

In het O.T. schijnt dit dus al een beetje door maar in het Nieuwe Testament met de komst van Jezus 

word het echt zichtbaar. 

 

Johannes schrijft in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie over wie Jezus is en wat Zijn doel was. 

Jezus openbaart ons de Vader, dus het klopt ook dat het belangrijk is om naar Jezus te kijken als we 

willen ontdekken wie God ten diepste is. 

 

Johannes 1:16-18 

“Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. De wet is door Mozes gegeven, maar 

goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de 

enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.” 

 

Door Jezus mogen we de Vader leren kennen en Jezus had Zijn leven daarvoor over. 

Er is geen andere godsdienst die God als een Vader kent, dit is uniek aan het christelijk geloof en wat 

een voorrecht dat God onze vader is en dat wij zijn kinderen mogen zijn. 

 

Misschien verlang je er naar om God als Vader beter te leren kennen en vraag je jezelf af:  

Hoe kan ik hierin groeien? 

 

De Heilige Geest wil je hierin helpen groeien, misschien denk je ja de Heilige Geest die helpt toch 

voornamelijk om de vruchten en gaven v.d. Geest te laten groeien en dat is ook zo maar een 

belangrijk werk van de Heilige Geest is ook dat Hij ons wil laten groeien in onze identiteit. 

 

Rom.8:15 

“U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen 

om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba’ Vader. 

 

Bid hiervoor dat de Heilige Geest je helpt om te groeien hierin en misschien ook wel dat de Heilige 

Geest jou beeld van wat een Vader is hersteld. 

 

Dus de Heilige Geest die helpt ons om God als Vader te kennen en om zelf te beseffen dat je een kind 

van God, een geliefde zoon of dochter van de Vader bent. 

 

Waarom is het nou zo belangrijk om God als Vader te leren kennen? 

1. Ik geloof allereerst dat we hiervoor bestemd zijn om God op deze manier te kennen, ik geloof dat 

dit ten diepste ons hart vervuld.  

De filosoof Blaise Pascal heeft wel eens gezegd “iedereen heeft een Godvormig vacuüm van binnen. 

Dit vacuüm kan alleen opgevuld worden door God zelf en dan zal de mens rust vinden. 

 

2. In het kennen van de Vader vinden we een veiligheid die overwinning brengt over angst. 



We lezen dit ook al in Romeinen 8:15 dat we Heilige Geest niet hebben ontvangen om in angst te 

leven maar om Gods kinderen te zijn en God te kunnen aanroepen met ‘Abba Vader’. 

 

Het kennen van God geeft ook een bepaalde veiligheid en rust die overwinning kan brengen over 

angsten en onzekerheden die je kunt hebben. Je kunt dit bijvoorbeeld ook heel mooi terug zien in de 

Psalmen hoe David een diepe zekerheid en veiligheid had gevonden in God, wij mogen dat ook 

ontvangen in ons leven en ik wil je aanmoedigen om hier ook eens naar te kijken in de Psalmen. 

 

“De Heer is mijn licht, mijn behoud, wie ik vrezen? Bij de Heer is mijn leven veilig, voor wie zou ik 

bang zijn?” Psalm 27:1 

3. Kinderen, zoons of dochters van de Vader kunnen zijn beeld uitdragen in deze wereld. 

Ik ben zelf een trotse vader van twee zoontjes en dan vraag je jezelf soms af op wie ze lijken en dan 

ben je benieuwd wie ze zullen gaan zijn. Maar je ziet natuurlijk vaak bepaalde familietrekken, je ziet 

vaak hoe mensen op elkaar lijken, hoe kinderen ook iets weg hebben van hun ouders. 

Het grote verlangen van God is dat we ook op Hem gaan lijken en dat we iets van Zijn beeld kunnen 

laten zien in de wereld. Ik geloof als we God beter leren kennen als onze Vader en als we zelf ook 

groeien in onze identiteit dat Zijn beeld in ons leven ook groeit. Zo mogen we als zoons en dochters 

stukje bij beetje ook gaan lijken op onze hemelse Vader en dat is super mooi en dat is waar de 

wereld ook op wacht. 

 

Ik bid dat deze boodschap je mag zegenen en ik wens je toe dat je mag groeien in het kennen van 

God als Vader en dat je hier veel vreugde en kracht uit mag halen. 

 

 

   


