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»- er leomr regcnwoordig we! ems 1/our da! clzrisrenen denleen dar alleen dc Heerjezus God

“ is. God dc Vader lzc'(_’)‘? in lmn bepcr/er Godsl2c'0lrIg0c11 enleelc plaats en God dc Gecst

mount volgcns somrnzlgerz allccn in de p1'Il,\’SfL’I;Q€’II‘I£’£’IIT(’II. I/ooral b{/ do gel2c'dc’n 1/alt dir dan

op. Z0 wordr ergcbcden: ‘Vader, ile dam/e U dar U 1/our mijn zonden aan /let lemis bent gestorven’,

Qf‘Hecrjezu.<, ile dank U (lat U mu Zoom /zebtgezonden naar daze wereld.’

ucrrvlr ovcr Cod dc’ I/Elder.

rehxtics zelfs op con scksistisclle wijze.
Z0 \\';\rc11 mcnscn 0ntst;\;m doordat

Zowcl in her primitievc .1ni|11i5n1c ccn godhcid gcslachtsgcmeellschap
.1ls in dc soc1'.1tiscl1e en platnnischc had gchnd met can stcrfcli_jke vrouw.
filosofic wcrd rccds |10ndcrdc|1jn1'c*11 Op dezc wijzc he\\'ce1*den hole v0ll<s—
vnor dc komst van Christus over hct st-alnlncn n;1k0meli11gen tc zi_jn van
\'ade|'<clL\p cn zuomchnp \".1n dc g0- ccn bop-aaldc godhcid.
den gesprokcn. S01nn1igc' Grieksc 16- Vanuit deze kmnlis is hct opvallcnd
gcndcn verkl.mrden dczc v;1clcr—z0on» dnt do Bijbcl dit mart \'c‘1'kl;11"ingcn

_]m'st uanwege zullec clraorisclm I>c('!d011 willen we ans daze /eeer (0II(€fIl‘I’€1’(’lI op war dc Bzjbel ons

nict kent. Dc‘ Schrift lijkt d;1;n'n1cc Cc‘
suggcrcrcn dat we b0vc|1gc110e111dc
‘lcgcndclf nict kunncn gcb1"uikcn nls
bc‘sch1'ij\'ing vm>r unze rclatic‘ met dc
Vader. Niet onzc‘ 111:-nsclijkc gcd;1cl1-
ten over hut vadersclmp zijn mant-
gcvcnd vour God, nmar Gods V;1dur-
schnp voor ons vadcrschap.
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GODS VADERSCHAP IN
H ET QU D E
TESTA/V\ E NT
Als we beseffen dat in het Nieuwe
Testament rneer dan tweehonderd
keer over God de Vader wordt ge-
sproken (waarvan ongeveer 180 keer
door de I-Ieer jezus), is het opvallend
dat het Oude Testament hier slechts
zestien keer over spreekt (Dt32:6;
2Sm7:1-1;1Kr17:13;22:I0;28:6;
Ps68:5; 89:26: 103:13;js63:16 (Zx);
64:8;]r3:4,19; 31:9;Ml1:6; 2:10).
God de Vader wordt daarbij beschre-
ven als een Vader die zijn zoon. het
volk Israel, Iietheeft. Deze relatie
wordt hoofdzakelijk door respect
en eerbied gekenmerkt en minder
door liefdevolle nabijheid. I-let tedere
verlangen van God deVader naar
het volk vinden we we] terug in het
Oude Testament (bijv.]r31 :18-20),
maar dit verlangen zal pas door de
komst van de ware Zoon volledig
Worden geopenbaard.

DE PLAATS VAN DE
PROJ ECTO R
Vooral de Heerjezus spreekt over
God alsVader. Daarbij wijst Hij erop
dat onze nlaatschappelijke voorstelling
over Gods Vaderschap opnieuw dient
te worden te gedefinieerd.
Onze eigen geschiedenis heeft name-
lijk wezenlijk invloed op het beeld
dat we van God de Vader hebben.A1s
we slechts enkele minuten tot een
groep mensen over God de Vader
spreken, proeven we al snel dat er ge-
voelens bij de toehoorders opkomen
die dieper gaan dan het cognitieve
denken. Het is onniogelijk te spreken
over God de Vader zonder daarbij
emoties bi_j de ander op te roepen. De
ervaring met onze eigen aardse vader
is nan1eli_jk inaar 111 te vaak n1aatge-
vend voor ons beeld over God de Va-
der. Hierdoor lopen we het gevaar om
vooral datgene bij God de Vader te
benadrukken dat we zelfihet meeste
waardeerden ofmisten bij onze ei-
gen aardse vader.A1s we bijvoorbeeld
een vadcr hebben die veel geduld en
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liefde voor ons heeft, zouden we ons
ook God de Vader kunnen voorstellen
als Iemand die veel geduld en liefde
heeft.Als we dit echter te zeer benea-
drukken en onze aardse vader ook
nog zeer toegeeflijk is. kan dit ertoe
leiden dat we moeilijkheden hebben
met het strafiende en rechtvaardige

afbeelding van de Vader te zijn was
zijn eigen Zoon (Mt17:5: Ko1:15).
De norm voor het menselijke vader-
schap en zoonschap wordt bepaald
door de relatie tussen God de Vader
en God de Zoon. De liefde waarmee
de Heer jezus werd geliefd en waar-
aan Hij Zich toevertrouwde was geen

Er is dus geen perfecte afbeelding van God de

Vader op aarde. De enige Persoon die goedkeuring

vond om een afbeelding van de Vader te zijn was

zijn eigen Zoon

beeld van God de Vader. Dan zou dus
dat Wat we het meeste bij onze eigen
Vader benadrukken ertoe kunnen lei-
den dat we God de Vader alleen nog
maar zien als een ‘chocoladelvader.
Het is van groot belang dat we ons
deze invloed realiseren, als we spreken
over God de Vader. Niemand van ons
heeft een perfecte aardse vader gehad.
De ideale vader best-aat niet op aardc.
maar bevindt Zich in de liemel.
De projector nioet dus niet veron-
dersteld Worden vanuit de aarde op
de heniel gericht te zi_jn.\X/ij knnnen
niet met onze eigen voorstellingen de
goddelijke maatstafibepalen. De pro-
jector staat in de heniel en \vordt op
onze aarde gericht. Net zoals de pro-
jector zijn beeld op de muur projec-
teert. projecteert God zijn Vaderschap
op deze aarde. Gods beeld bepaalt ook
de menselijke maatstaf. Karl Barth
onischrijfi dit als volgt:' ‘Het is
niet zo dat allereerst het menselijke
vaderschap aanwezig is en dan een
goddelijkVaderschap wordt ont\vik-
keld. Het is precies omgedraaid. Echt
en rechtVaderschap woont in God en
van ditVaderschap leidt zich afwat
\\'i_j onder de mensen kennen als va-
derschap.‘
Eris dus geen perfecte afbeelding van
God de Vader op aarde. De enige Per-
soon die goedkeuring vond om een

andere liefde dan die van de Vader. En
de autoriteit die Hij uitoefende Was
geen andere autoriteit dan die van
de Vader. _Iuist door dit beeid dat de
Zoon ons van de Vader toont. wordt
ons vervormde vaderbeeld gecorri-
geerd en vernieuwd.

ABBA, VAD E R
Het Aramese woord ahlm ('lieve va-
der') vinden we pas voor het cerst in
de hot“ van Gethsemane. Daar wordt
het in de donkere schaduw van het
kruis geuit door de gelietde Zoon
(Mkl4:3(1). Her is de Zoon die ons
de Vader openbaart. Daarbij leert de
Heerjezus ons niet dat God nu de
Vader van iedereen is.'Vader' betekent
niet ‘Schepper'. Gods\/aderschap is
namelijk niet geopenbaard a-an onge-
lovigenl dat geheim \vordt pas erkend
door geloofen bekering. God is in
de eerste plaats de Vader van de Heer
Jezus Christus. Het “Onze Vader' is
daarom niet het gebed van alle men-
sen. maar het gebed van de discipelen
die Hem navolgen die in de liofhet
woord alrlm uitsprak.
Opvallend daarbij is dat het Markus-
evangelie niet de forinele Griekse
uitdrukking pater (‘vader‘). inaar het
alledaagse Aramese Woord al[)l)¢1. in het
gesprek van de Zoon met de Vader
gebruikt. Zelts in het Aramees was



aliba niet de formele uitdrukking voor
'vader'. Het was veeleer het woord
dat het kleine kind gebruikt binnen
de nauwe Fatiiiliekrii1g.Dit woord
werd nergens in het Oude Testament
en in het late jodendom voor God
gt‘l)I‘Llll([._lL‘I'€11llflS schrijftzl ‘We kun-
nen met zekerheid zeggen dat in dc
omvangrijke gebedsliteratuur van het
jodendom — ot-het nu om een litur-
gisch ofom een persoonlijk gebed
gaat — nergens alilm gehruikt wordt
als aanspreekvorm voor God.' Deze
vertrouwde uitdrukking wordt alleen
gebruikt door degenen die de Vader
liehben leren kennen door de Zoon.
Daarbij moeten we voorzichtig om-
gaan met de vaak gehoorde these dat
de vertaling van het/\ran1ese ablm ge-
lijk is aan ons hedendaagse ‘papa’. Z0
schrijft Mouler‘ ']ezus spreekt zijn he-
melseVader wel in een buitengewone
vertrouwelijkheid aan, maar trekt geen
voordeel uit deze fiimiliaire nabijheid.
Hij gebruikt het woord ablm om zijn
gehele gehoorzaamheid tot God te
brengen. Dit vertrouwelflke woord
veronderstelt niet per se een faniiliaire
omgang_ maar toont ons het diepste en
vertrouwelijkste respect.’
Zowel Moule als Jeremias zijn van
mening dat de beste verraling van
ablm ‘lieve Vader' luidt. De Vader in de
Bijbel is dus geen toegeeflijke papa
die We kennen vanuit de twintigste
eeuw, maar lemand die het volste
recht heeft om zijn kinderen aanwij-

in de overbekende gelijkenis van de
verloren zoon zien we deze gedachte
terug (Ll<l5:1 1-32). De oudste zoon
blijft levenslang athankelijk van de va-
der. Ondanks dat we daarbij kunnen
twijfelen aan zijn hartsgesteldheid.
doet hij uiterlijk datgene wat van alle
zonen wordt verwacht: in het huis van
de vader blijven en onder zi_jn aan\vi_j-
zingen en in zijn nabijheid werken.
Zolang de vader leeft is de zoon ver-
plicht hem te eren.

DE VADER ALS OOR-
SPRONG EN DOEL VAN
ALLES
De Bijbel spreekt over de Vader als
de oorsprong van alles. Hij is de oor-
sprong van de schepping, het verl0s-
singswerk en het oordeel, en ook het
doel van alles.
Vanuit de Vader zijn de Zoon en de
Geest uitgegaan. maar de Bijbel toont
ons ook dat er geen werk van de
Vader bestaat dat niet het werk van
de Zoon en de Geest is. In de schep—
ping handelt de Vader niet zonder de
Zoon en de Geest (Gn1:2; l’sl(,)4:3(l;
lKo8:(>), in de verlossing handelt de
Vader niet zonder de Zoon en de
Geest (Rm8:15; 15:13; 1Ko6:l 1;
G1-l:(>:EF1:5.11,13;1Pr1;3) en in de
toekomst handelt de Vader niet zon-
der de Zoon en de Geest (Rm8:l 1;
1Kol5:24:1Th1:l()).
juist God de Zoon heeft ons de Vader
bekendgemaakt. Gods Vaderschap

Hij gebruikt het woord Abba om zijn gehele

gehoorzaamheid tot God te brengen.

zingen te geven en absolute gehoor-
zaamheid van lien te verlangen. Dar
liierbij ook het aspect van vertrouWe—
lijkheid hoort. doet daar niets van af.
Op deze wijze spreekt het Nieuwe
Testament over God de Vader. Hij
is de landman die de ranken onder-
houdt (]hl5:l) en deVader die zijn
kinderen tuchtigt (Hb12: 1 lI).Vooral

wordt daardoor het niiddelpunt van
ons christelijke leven.\X/e staan in re-
latie met de Zoon en de Vader. Deze
kennis over Gods Vaderschap en ons
zoonschap is niet enkel het resultaat
van theologische kennis. De open-
baring van de Vader door de Zoon is
puur een genadegave (Mtl 1:27). ofte-
wel een charisma ('gei1adegift'). Zon-

der Cliristus zouden we geen enkele
1110g€li_jlil'lCiCl hebben om tot de Vader
te naderen (]hl4:6; £0.16).
Alleen door de vrijwillige gave van
God de Heilige Geest die dat ervaa1'-
baar maakt wat (Ihristus voor ons
verworven heeft, weten we dit.Voor-
dat we nhlm kunnen zeggen, moet de
Geest dit in ons hart hebben gezegd
(Rm8:l6; Gl~l»:6). De Geest komt dus
van de Vader en brengt ons in relatie
met deVade1' (I-1dl:~l). Hij gaat uit van
deVolkoinene om ons volkomen te
maken.
We vinden in het Nieuwe Testament
bijvoorbeeld geen onathankelijk rijk
van de Geest. De Geest heeft geen
eigen koninkrijk, maar is gelieel on-
derdanig aan het rijk van de Vader
en de Zoon.\X/at voor de gelovigen
consequent betekent dat iedere gees-
telijke ervaring alleen in het licht van
de Drie-eenheid kan Worden beoor-
deeld.Al1es wat de C-eest doet, client
steeds in verband te Worden gezien
met datgene wat de Vader en de Zoon
doen (I]h4:2-3).
Het koninkrijk van de Zoon en de
Geest ontwikkelt geen eigen patroon,
maar is geheel in overeenstemming
met het Rijk van de Vader. Daardoor
kan de Zoon zeggen: ‘Wees dan vol-
maakt zoals uw Vader in de hemelen
volmaakt is’ (Mt5:48). Deze prachtige
kroon in de Bergrede stelt de Vader
aan ons voor als maatstaf en voorbeeld
voor de christelijke volkomenheid.
Want door deze volkomenheid wordt
op de aarde de Vader verheerlijkt ter
eer en glorie van zijn Naam. I
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