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_Iuisr door de Zoon leren we de Vader
beret kennen./Us voorbeeld nemen
we hier her gebed in Gethsemane. In
dir gebed ontdekken we de dingen
die kenmerkend zijn voor de intieme
en verrrou\veli_jl-re omgang met de
Vade r.

De onderdanidgheicl van
de Zoon aan e Vader
_Iuist her gebed in Gethsemane roont
ons allereersr de onderdanigheid en
gehoorzaamheid van de Zoon a-an de
Vader. Her is de Vader die de Zoon
uitzendt. l)e Heerjezus is de Aposrel
die door de Vader \vordr gezonden.
om de opdrachr van de Vader re ver-
vullen (Ps-Hr:8:]h(»:38: HbIH:‘)). Hij
richr zijn dagschema niet naar de wil
van de mensen rondom Hem. maar
naar de wensen van zijn hemelse Va-
der. Hij is zelfi nier eens Heer over
dargene war Hij aan zijn dificipelen

zaamheid' denken we aan ‘baas' en
‘knecht'. (Vnderdanigheid! En als we
in verband met de Here God spreken
over gehoorzaamheid en 0nderda—
nigheid maakr dat ons begrip van
de eenheid van God nier bepaald
gemakkelijlc. Kan de ene God gebie-
den en gehoorzaam zijn? Kan de éne
God hoven en onder zijn_ de superi-
eur en de oiiderdailige? Betekent
'0nderdanigheid' nier ook mereen
minderwaardigheid?
juisr vanwege deze gevoeligheid
zagen sommigen Chrisrus' gehoor-
zaamheid en vernedering als een
he\vi_js voor hun srelling dar Hij
xvel leek op God (Gr. I|o|noiou.<io.~‘).
maar niet gelijk was aan God ((}r_
lmnnnmsios). Anderen accepteerden de
realireit van Christos’ gehoorzaam-
heid en zijn noodzakelijkheid voor
her verlosflingmverk. maar verklaarden
regelijkerrijd dat deze geh0orzaam-

Waar de Zoon Vaderloos is,
is cle Vader Zoonloos.
geefr. Alles \vordr door de Vader aan
Hem gegeven.War Hij 00k doet of
zegr. alles xvi] Hij eerst van de Vader
onrvangen. Hij is volledig gehoor-
zaam aan de Vader.
Nu is dat laatsre nogal lastig re be-
grijpen. Kunnen \\'e iiberhaupr bij de
Heer jezus over zijn gehoorzaamheid
aan God spreken? ])e Heer jezus is
roch God! ls her voor God dan mo-
gelijk om niet meet de eerste re zijn
en Zich afhankelijk re maken door
op de rweede plaars re sraan? ls her.
zoals Karl Barth her voor
God zo natuurlijl-1 om z0\vel nede—
rig als hoog_ nabij als ver Weg. klein
als groor en in de verre als rhuis re
zi_jn"?
Her blijfr een moeilijke en gecom-
pliceerde manier om vanuir ons
Godsbeeld over een gehoorzaamheid
re spreken die in de Drie-eenheid
plaarsvindr. Bij her woord ‘gehoor-
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heid enkel tor zijn menselijke kanr
hoorde.
Alle werken en eigenschappen van
de Heerjezus vloeien echrer voorr
uir zijn volledige godheid en volle-
dige mensheid.
De mensheid van de Zoon en de
godheid van de Zoon sraan nier mer
elkaar in relarie zoals her afwisselend
revoorschijn komende mannetje en
vrouwtje in her Zwirserse \veerliuis-
je. Degene die de \vereld met God
verzoend heett. is noodzakeli_il< ook
de éne God in zijn \vare godheid en
de éne Mens in zijn ware mensheid.
We geloven zodoende in een vol-
komen onderdanigheid van de Heer
jezus. want we erkennen dar hinnen
de goddelijke naruur de mogelijk-
heid besraat om aan Zichzelri ver-
sehillende taken roe te schrijven. Z0
kan Hij zenden ofgezonden worden.
verheerlijkr in de hemel ofnederig

en klein in de schoor van Maria of
aan her kruis op Golgorha zijn.
Op die wijze is de Zoon onderdanig
aan deVader.Als de Heerjezus in de
\voesri_jn de verzoeking doorstaar, als
Hij in Nazareth zijn opdracht dui—
delijk maakr. £llS Hij her avondmaal
instelr en als Hij aan her kruis zijn
verlatenheid en zijn verrrouwen nit-
roept.

De Vader, de Zoon en
het |<ru is
Ook her handelen van Chrisrus aan
her kruis heefr zijn oorsprong in de
\\'i] en iniriarieven van de Vader. Her
iniriariefror dc verzoening komr van
God. \X/aar dit vergeren \vordr. kan
zowel op leersrellig als op pastoraal
niveau onheil ontsraan.
Z0 ziet Anselmus van Canterbury
(1 1‘ eeu\v) de Vader allereersr als De-
gene die genoegdoening verlangr en
denkr (Ialvijn dar de Vader Degene
is die de srratioplegr en zelf geen
ofier hrengr. Beide gedachten zijn
onschrirruurlijl; en plaatsen de lierde
van de Zoon regenover her oordeel
van de Vader. De theologische con-
Sequenries van zulke visies zijn dat
de eenheid van de Vader en de Zoon
in hun karakrer. \vil en handelen in
gevaar komr. l)e pasrorale come-
quentie kan een directe aanval op
ons verrrouwen op de liefde van de
Vader zi_in.\X/e hlijven achter met een
onderdanige door scliuld gedreven
religie. die zieh steeds weer opnieuw
achrer de liefde van de Heer jezm
wil verbergen_ om daardoor gered te
worden van de roorn van de Vader.
De Zoon zegt ons echter:'Wie Mij
zier. zier de Vader: En war zien we?
We zien Degene die vanuir de hemel
naar beneden daalde. We zien dat God
de wereld zozeer lierheeft. dat Hij zijn
eigen Zoon geeft en Hem in de diepre
laar afdalen. Her initiarierien her gehele
verloop van her reddingswerk komr
van de hele I)rie-eenheid (Rm5:8).
De Vader is niet de verre onbereikhare
Rechter. Hij verzoent ons met Zieh
door (Ihristus (ZK05: 1‘)-2( I).



Wat daar aan her kruis geheurr.
openbaarr ons de relarie russen de
Zoon en zijn Vader. Her kruis en
zijn verlossende uirwerking niaken
de heweging van de (ieesr van de
Vader tor ons inogelijk. Her kruis
sraar in her hart van Gods drie-enige
wezen. her houdr de Personen in
hun verschillende relaries uir elkaar.
maar roont ook hun eenheid. en her
hemiddelr ons een concrete voorstel—
ling. De li-slide van God is dus nier
een een of-ander liefdesideaal. Her
is de lierde \vaarin de hijzondere
genade van jezus (ihrisrns komr om
datgene re zoeken en re redden dat
verloren was.
De hovengenoemde gedachren ont-
sraan gL‘l11;1l(l(t‘lljl(_U11]d1lI we maar
xveinig gegevens bezitren over her
aandeel van de Vader in her werk
van de verzoening. Daardoor lijkr de
Vader op een arstand re sraan. Uiter—

Het zoonschap van de
ge I ovigen
VVJI is nu her verschil russen ons
Zoonschap en her Zoonschap van
(Ihrisrus? (Ihrisrus zegr: 'mi_jn Vader
en jullie Vader. mi_jn (i()Cl en jullie
God'. Her is‘ daarhij opvallend dat

de Heer nier zegr: 'on2e Vader en
onze God'. Her Nienwe Testament
maakr een duidelijl; verschil russen
de Zoon en de zonen.VooralJohan-
nes de evangelist maakr dir versehil
zeer duidelijk door de rite] 'Zoon'
alleen re reserveren voor Cl1i'isrr1s.
De gelovigen worden vervolgens
steeds 'l<inde1'en' door hein genoemd.
_Ie kunr ze niet in een en dezelfde
caregorie persen. Daarom is her on-
juist om de Heerjezus tor een Mens
re maken die door de Geesr in een
Zoonschapsrelarie met de Vader werd
geadopreerd. Deze gedachre is onbe-
kend in her Nieuwe Testament.

Uit her feit dat vve de Geest
ontvangen hebben, blijkt dat vve
zonen van God zijn.
aard moeten we ook voorziehrig zijn
om nier door re slaan naar de andere
kanr (patripassianisme). waarin de
rol van de Vader en de Zoon om-
gedraaid wordr. Niet de Vader srierf
aan her kruis, maar de Zoon./\ls de
Zoon srerfr. lijdr de Vader echrer wel
degelijk a-an de dood van de Zoon.
De smart en pijn van de Vader is net
zo belangrijk als de dood van de
Zoon. Beide kunnen nier zonder
elkaar.\X/aar de Zoon Vaderloos is. is
de Vader Zoonloos. Ma-ar Zoals reeds
gezegd is her Nieuwe Testament zeer
rerughoudend in her uiten van deze
gedaehren en we moeten voorzichrig
zijn hier sysremariek in re zoeken.
War we echrer \vel exact van de
Vader xveren is. dat Hij zijn eigen
Zoon met heeft gespaard,1naar Hem
voor ons allen heefr gegeven (]h3:16;
Rm8:3Z).

Betrerrende her ‘Onze Vader" kunnen
we zeggen dat dir een gehed is dat de
Hec‘1'_]ezus zijn discipelen leert. Her
‘Onze Vader" is een bijzonder gebed
voor de diseipelen van de Heer Jezus.
Her is dus geen gebed dat de Heer
jezus op dat moment ook zelt‘ mee-
bidr (vgl.Mt6:9;Lk1l:2,‘jullie dan').
In de vroegere kerlt werd dir gebed
samen met her avondmaal rijdens de
aanbidding gehruikr. Gods Naam
als ‘Vader-' \verd daarhij geheiligd
en verheerlijkt. Daarom was iedere
ongelovige hiervan uirgesloren. Her
ging voor de gelovigen hierbij alleen
om iets russen de drie-ene-God en
zijn zonen. Deze gedaehre zien we
ook bij Paulus en in de evangeld-‘n:
als God ‘Vader' wordr genoemd. ge-
heurr dat vaak in de context van her
gebed en de aanbidding.

Ook \vi_j Worden door de Vader ge-
adopteerd als zonen (Efl :5: (§l4:—l—
5) en als kinderen wedergehoren
door her werls van de drie-ene (lod
(11’rl:l-3). De Zoon van Cod xverd
Mens. opdat \vi_j zonen van God
zouden kunnen Worden. Paulus
selirijfr daarom in G1-l;(i:'En oindat
u zijn zonen bent. heeft God ons de
Ceesr van zijn Zoon gegeven. die
“Abha.Vader" roept.‘ Uit her Feir
dat we de Geesr onrvangen hebben.
blijkt dat we zonen van God zijn.
Dezelfde God die zijn Zoon in de
wereld heefr uirgezonden (Gl-1:4).

~ w \ \heerr de (ieesr van zijn Zoon in 0nZr
harren uirgezonden.
In die harren Worden de gedaehren
van de Vader gegrift en hewaard.
Vanuir die harren tonen vvij ook
onze dankbaarheid aan God de Vader.
Zoon en Heilige Geesr. Hij heerit ge-
sehenen in onze harten rot de lichr-
glans van de kennis van de heerlijk-
heid van Zichzelriin her aangezichr
van zijn geliefde Zoonjezus (jhrisrus
(EfI:17; 2K0-8:6). I
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