
Liturgie ochtenddienst Jesaja 9,5 (transcript) 
-GKv Loppersum-Westeremden, 28-12-2014 

Welkom en mededelingen door ouderling 

Komen tot de Here: 
 Voorzang, GK 156 ‘Heer ik kom tot u’ 
 Stil gebed 
 Votum/zegengroet 
 Aanbidding: 
 -Psalm 148:1,3-5 ‘Looft halleluja, looft de Heer’ 
 -Opwekking 407 ‘O Heer, mijn God’ 
 Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

Luisteren naar de Here: 
 Zingen ter inleiding op de bijbellezing, E&R 244, ‘lees je bijbel, bid elke dag’ 
 Bijbellezingen, zie onder 
 Verkondiging, thema, zie onder 
 ‘Amen’-zang, Psalm 103:1-3,5 ‘Zegen mijn ziel’ 

Geven aan de Here: 
 Dank- en voorbedegebed 
 Aankondiging overige mededelingen en bestemming collecte 
 Inzameling gaven 

Gaan onder de zegen van de Here: 
 Zingen Johannes de Heer 722 ‘Kroon Hem met gouden kroon’ 

Leesgedeelten: Jesaja 9:1-7 en Johannes 14:1-14 
Tekst: Jesaja 9,5 
Preekthema: ‘Namen van Jezus: Hij is onze Eeuwige Vader!’ 
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Wij zijn vandaag toe aan de derde naam, die de Heilige Geest via Jesaja aan de Here Jezus 
heeft gegeven 750 jaar voordat de Here Jezus is geboren. 

Ongeveer 750 jaar voor de geboorte van de Here Jezus had Jesaja deze profetie door de 
Heilige Geest en zegt hij; een Kind is ons geboren en zal dit Kind deze namen dragen: 
Wonderbare Raadsman, Goddelijke Held, Eeuwige Vader, Vredevorst en we hebben gezien 
bij iedere naam dat de Here God weet wat wij nodig hebben. 

Misschien niet wat we vragen van Hem, maar wel wat we nodig hebben en dat geeft de 
Vader aan ons door de Here Jezus. 

Dat de Here Jezus onze Raadsman is, dat hebben we gezien vorige week zondag, Dat Hij 
onze Machtige God is, dat hebben we gezien met kerst. 

Vanmorgen zien we dat Hij onze eeuwige Vader is en net als bij die andere namen is dit de 
vraag; we hebben in ons leven allemaal een vader nodig, dat zegt de bijbel, dat zegt ons 
hart, dat weet ons hart, dat voelt ons hart, dat drijft ons ook, daar zijn we ook naar op 
zoek en dat zegt de Here God van de Here Jezus; Hij is jullie eeuwige Vader.  

Ongeacht wie je bent, waar je staat, ieder mens, zegt de bijbel, heeft het verlangen naar 
een vader en dat gaan we zo meteen zien. 

Het thema van de preek is:  ‘Namen van Jezus, Hij is onze Eeuwige Vader!’ 

1. Hoe kan Jezus de Naam Vader dragen? 

2. Hoe kan Jezus de Eeuwige Vader zijn? 

3. Wat betekent dat Jezus de Vader is? 

4. Hoe wordt Jezus jouw Eeuwige Vader? 

1. 

Een aantal hele korte punten en de toepassing aan het eind is wat langer. 

De eerste vraag: Hoe kan Jezus nou ooit de naam Vader krijgen, want dat zie je staan in 
Jesaja 9:6. 

Hoe kan de Here Jezus als Gods Zoon nou de naam Vader krijgen? 

Je ziet staan en bovendien is het heel vreemd, over de Here Jezus wordt het ene moment 
gezegd; een Kind is ons geboren  en het volgende moment krijgt Hij de naam Vader, hoe 
kan dat nou ooit, loopt dat niet teveel door elkaar, klopt dat wel? 

Ik moet u zeggen; ik heb mijn hoofd erover gebroken en de oplossing was niet eens zo 
ingewikkeld. 

Spurgeon zette mij op het goede spoor –Spurgeon  is predikant uit England, 150 jaar 
geleden-  die zegt; het gaat niet om de verhouding tussen God de Vader en God de Zoon, 
als hier van de Here Jezus wordt gezegd dat Hij de eeuwige Vader is, dan is dit niet een 
uitspraak over de triniteit, de drie-eenheid, daar gaat het hier niet om. 
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Waar het hier om  gaat is dat de Here Jezus in zijn relatie naar zijn mensen, Vader is over 
zijn kinderen. 

Dat moet helder zijn, dus de oplossing was niet eens zo heel moeilijk. 

Nogmaals; waar gaat het dus niet om, het gaat dus niet om bij de naam Eeuwige Vader, dat 
er een uitspraak wordt gedaan over de drie-eenheid, alsof wat de bijbel zegt, de Vader 
gelijk is aan de Zoon, wat niet zo is, of dat de Zoon gelijk is aan de Vader wat ook niet zo 
is. 

In de catechismus wordt geleerd; wat is het werk van de Vader, dat is de schepping, wat is 
het werk van de Zoon; dat is de verlossing en inderdaad de catechisanten kunnen dan 
erachteraan zeggen; wat is het werk van de Heilige Geest, dat is onze heiliging.  

De bedoeling is niet om daar iets over te zeggen, over de drie-eenheid, maar hoe is de 
Here Jezus in zijn relaties, dan is Hij een vader. 

Dan treedt Hij op als een vader, dan kun je Zijn zorg zien, dan zie je hoe Hij is, dan heeft 
Hij het hart van een vader, dan is Hij gewoon een vader, dan lijkt Hij precies op de Vader. 

“ik ben als zolang bij jullie”, zegt Hij in Johannes 14,” en nu weten jullie nog niet dat de 
Vader in mij is?”, dat hebben we net gelezen. 

Dat is het eerste; hoe kan de Here Jezus ooit die naam dragen van Vader, geen uitspraak 
over de drie-eenheid, maar over hoe Hij is, Hij is als een vader en daar gaan we straks 
meer over zien. 

2. 

Tweede vraag; hoe kan  de Here Jezus hier dan eeuwig genoemd worden, Eeuwige Vader, 
waarom wordt dat hier gezegd, ook kort daarover. 

Is de Here Jezus eeuwig? 

Ja, we hebben net kerst gevierd en dan kun je denken; de Here Jezus is geboren en vanaf 
dat moment leeft de Zoon, vanaf dat moment bestaat de Zoon,  maar de meesten van u 
zijn gepokt en gemazeld in de leer van de bijbel  en die weten, dat is niet zo, maar stel 
dat je dat nu niet zou weten, de bijbel die zegt dat het niet zo is dat de Here Jezus, de 
Zoon, pas begon te leven vanaf het moment dat Hij geboren is. 

Een paar Bijbelteksten daarbij; de Here Jezus is eeuwig. 

Eerste Bijbeltekst: Johannes 8:58, daar zegt de Here Jezus; voor Abraham er was, ben ik, 
JAHWEH, wat betekent; Ik ben er. 

Daar identificeert de Here Jezus zich met God zelf, voor Abraham er was, was Ik er al. 

Daar zegt de Here Jezus; Ik ben dus van eeuwigheid, voordat Abraham bestond , leefde, op 
reis ging, voordat de hemel en de aarde bestond, was de Here Jezus er al. 

Daar zegt de Here Jezus van zichzelf in Johannes 8:58:”Ik ben eeuwig”. 
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Tweede voorbeeld: Johannes 20: 28 zegt Thomas, een van de leerlingen van de Here Jezus, 
die zegt  dan tegen de Here Jezus; mijn Heer en mijn  God. 

Dus daar zegt Thomas, daar belijdt Thomas, die twijfelde, u  bent God Zelf en God is 
eeuwig.  

Is dat belangrijk om te weten, dat tweede, dat de Here Jezus eeuwig is? 

Ja, dat is belangrijk om te weten. 

De Here Jezus is God en mens, Hij is niet zoals wij mensen, maar Hij is God zelf en daarom  
dat woord eeuwig. 

Met een van jullie heb ik erover gesproken afgelopen week, vertel nu eens, wat betekent 
dat woord eeuwig nou? 

Dat woord eeuwig zegt; Hij is God, de belofte die Hij geeft, dat Hij Vader is, kan Hij 
waarmaken aan de mensen. 

Vroeger kon Hij dit waarmaken, in de tijd van Jesaja en dat kan waarmaken aan ons 
vandaag en dat kan Hij waarmaken aan onze kinderen en kleinkinderen in de jaren na ons, 
nadat wij hebben geleefd, waarmaken. 

De Here Jezus is eeuwig, Vader, voor de mensen toen en voor de mensen die nog zullen 
leven, dat was de tweede vraag, waarom het woord  eeuwig.  

3. 

De derde vraag: wat betekent het dat de Here Jezus vader is, wat betekent het als hier 
van de Here Jezus gezegd wordt  dat Hij Eeuwige Vader is? 

Eerst deze vraag, om stapje voor stapje bij een antwoord te kunnen komen; waarom is de 
Here Jezus in de wereld gekomen, waarom is de Here Jezus überhaupt naar de wereld 
gekomen? 

Het antwoord op die vraag is; om te laten zien dat deze wereld een Vader nodig heeft en 
een Vader heeft.  

Dat is de bedoeling, daarom is de Here Jezus op aarde gekomen, dat heeft de Here Jezus 
laten zien, het hart van de Vader en dat deze wereld naar die Vader verlangen mag en 
Hem krijgt  in de Here Jezus en in de Vader. 

Hoezo verlangt deze wereld naar de Vader, hoezo heeft deze wereld een vader nodig, 
hoezo hebben we allemaal diep in ons dat verlangen naar een vader. 

Dat lees je in het begin van de bijbel, in Genesis 3, daar staat dat wij  mensen 
voortdurend op de vlucht zijn voor God. 

Adam en Eva die vluchtten weg en die woorden, die tekst die typeert ons als mensen, wij 
zijn mensen die gaan op de loop, die zijn bang voor God, schuw voor God en het gevolg is, 
leert de bijbel, dat wij mensen zijn die geboren worden met een bepaalde leegte. 
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Dat we mensen zijn die geboren worden met het gevoel dat we iets missen, ieder mens 
mist iets in zijn leven, een diep gemis naar die perfecte vader, dat leert de bijbel ons. 

De mens werd uit de tuin van Eden, uit het paradijs weggejaagd en vanaf dat moment 
hebben we onszelf losgescheurd van God de Vader en is er iets, een gat in onze ziel, dat 
we proberen te vullen met van alles en nog wat waarvan de Vader zegt; dat kan Ik je 
alleen geven. 

Dat wat je mist kan je alleen vinden bij de Vader, bij de echte Vader  en die echte Vader, 
wat zegt de bijbel daar dan van? 

Wij mensen zoeken iemand bij wie we ons thuis voelen, ieder mens zoekt iemand met wie 
die zich kan identificeren, ieder mens is op zoek naar een stuk bescherming, iemand die 
sterker is dan hem of haar, iemand om bij thuis te zijn, iemand die je onvoorwaardelijk 
liefheeft, iemand die als die tot je spreekt je niet de neiging hebt om weg te lopen, maar 
waarvan je het idee hebt; het is goed, het is ok. 

Iemand die alles voor je over heeft, iemand die het goede voor je wil en dat is wat de 
bijbel leert over wat Vader zijn is, wat vaderschap is en de bijbel vertelt dat we die Vader 
hadden in het paradijs. 

Die Vader die hadden we, die geweldige Vader die hadden we bij ons en we hebben zelf 
gezegd; die willen we niet, wij willen zelf onze eigen god zijn, wij zoeken het zelf wel uit 
en we vinden het zelf wel uit, we vinden het wel bij ons zelf of we vinden het wel bij een 
ander, of in spullen of in dingen, maar we zijn de Vader kwijtgeraakt en sindsdien, zegt de 
bijbel, is dat verlangen erin ons en dat verlangen drijft ons. 

Dat is het antwoord op de  vraag; waarom is de Here Jezus naar de aarde gekomen, om ons 
de Vader te laten zien, om ons uit te nodigen naar de Vader te komen, om ons te laten zien 
dat deze wereld niet alleen aan zijn lot overgelaten is. 

De wereld heeft een Vader en dat verlangen wat je hebt dat kun je vervuld krijgen, je 
kunt het vullen met allerlei andere dingen, je kunt het proberen te vinden bij allerlei 
andere dingen, maar dat zal je niet lukken. 

Dat is het antwoord op de derde vraag; wat betekent het dat de Here Jezus Vader wordt 
genoemd.  

Heel kort daar nog over; hoe is Hij dan Vader?  

In Hebreeën 2:13, daar staat dat de Here Jezus een Vader is voor alle gelovigen, dus dat 
betekent dat de Here Jezus niet die Vader is voor diegene die niet in Hem geloven. 

De Here Jezus zegt in Johannes 14; Ik kan jullie bij de Vader brengen, Ik wijs jullie de weg 
naar de Vader, Ik wijs jullie de weg naar het Vaderhuis en in Hebreeën 2:13 zegt de Here 
Jezus: “hier sta Ik met de kinderen die de Here God Mij heeft gegeven”. 

Alsof de Here Jezus daar in de hemel staat voor de Vader , als de Vader, en zegt; dit zijn 
mijn kinderen en wij mogen in die grote menigte staan. 

“Hier sta Ik met de kinderen die de Here God Mij heeft gegeven”. 

Stel jezelf voor dat jij in die menigte staat en dat dit van jou wordt gezegd, heel 
praktisch. 
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De bijbel zegt: door geloof wordt Hij jouw Vader, zijn wij een kind van die Vader en de 
Here Jezus staat tot die kinderen in relatie – nee, niet als wetgever, als rechter- maar als 
Vader. 

Ja, ook rechter, maar allereerst als Vader en  Jesaja 9 zegt; Jezus is een Eeuwige Vader.  

Nog een ding daarover; wat betekent het dat de Here Jezus Vader wordt genoemd? 

De Here Jezus is de meest liefdevolle Vader, Hij is de meest meelevende, begrijpende 
Vader. 

De liefde van de Here Jezus gaat verder dan de liefde van vaders en moeders, velen van 
ons zijn vader en moeder – we hebben veel jonge gezinnen, stellen in onze gemeente-, 
maar de liefde van de Here Jezus gaat verder dan de liefde van jou voor jouw kinderen en 
dat is geen aanval, maar dat is wat de Here Jezus van zichzelf zegt. 

Onze kinderen zijn meer op hun plek bij hun hemelse Vader dan bij ons, wij kunnen onze 
kinderen dit bieden aan liefde en de Vader, God de Vader, de Here Jezus, kan ons veel 
meer bieden.  

De liefde van de Here Jezus is volmaakt. 

Hoe weet je dat, heel eenvoudig; het feit dat de Here Jezus het zegt en daarbij heeft Hij 
het niet gelaten, Hij heeft het laten zien; Hij sterft voor Zijn kinderen en dat is het bewijs 
dat wat de Here Jezus belooft dat Hij dit waarmaakt, zijn liefde is volmaakte liefde! 

4. 

En dan nu het laatste punt;  hoe wordt de Here Jezus jouw Eeuwige Vader? 

Als je de bijbel er op naslaat, dan besef je – ik werk dat nu niet uit, maar misschien ging 
dat door je heen- dan besef je dat vader zijn en vaderschap niet alleen iets is dat een man 
een kind krijgt. 

God de Vader is niet een man, God is Vader. 

In de Bijbel wordt niet gezegd dat de Vader een man is, in de Bijbel wordt gezegd dat God 
een Vader is. 

Vaderschap is niet iets voor een man die een kind krijgt met een vrouw, bij een vrouw, 
nee, vaderschap is iets wat je typeert als mens. 

Niet iedere man die een kind krijgt is automatisch vader, is dat zo? Ja, de Here Jezus had 
geen kinderen bij een vrouw, de Here Jezus is niet getrouwd geweest en toch wordt Hij 
hier de eeuwige Vader genoemd en is Hij dat en dat blijkt uit Zijn liefde. 

Jozef, hij had de Here Jezus niet tot zijn lichamelijke eigen zoon, maar hij was wel de 
vader van de Here Jezus, hij heeft Hem wel opgevoed, hij heeft Hem wel verteld wat er in 
de Torah stond, hij heeft Hem wel verteld wat de liefde van de Vader was. 

Vaderschap is niet iets voor wat wij als vader noemen, het typeert je als mens, is de liefde 
van de Vader in je en dat kan voor alle mensen gelden. 
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Hoe wordt Jezus je eeuwige Vader? 

Een, het wordt zo ontzettend vaak gezegd; Gos is onze Vader, je zou het eens moeten 
turven, onwijs vaak wordt dat gezegd; Gos is onze Vader, het hart van onze Vader gaat 
naar je uit, het hart van de Here Jezus gaat naar je uit, hoe vaak is dat niet in je leven 
tegen je gezegd? 

Maar er kunnen heel veel redenen zijn, in het leven van ons, dat we toch op afstand 
blijven staan om niet die band van Vader en kind , te weten dat je een Vader hebt, te 
ervaren dat je een kind bent, die band aan te gaan en er zijn vanochtend wellicht die er 
moeite mee hebben met het thema van vanmorgen: Vader, God is Vader. 

Je kunt er bang voor zijn voor God als Vader, omdat je een vader hebt gehad die niet heeft 
laten zien dat hij van je hield, de liefde van jouw vader schoot te kort, de liefde van jouw 
vader was verraderlijk misschien, wat zegt de bijbel dan? 

Daarom zei ik net; de toepassing, maar eerst iets algemeens, namelijk dit; de bijbel die 
zegt dan God laat op twee manieren zien dat Hij van je houdt. 

Een, door het te zeggen allereerst, je moet het weten, je moet iets weten. 

Waarom moet je weten dat God van je houdt? 

Iedere keer als je eraan twijfelt, iedere keer als je er niet meer in gelooft, iedere keer als 
je hart het niet meer volgt, dat je het niet snapt, dat je het niet ziet, dan moet je het 
weer tegen jezelf zeggen en dat wordt er in de psalmen zo vaak gezegd, dat  vind ik zo 
mooi aan de psalmen; dat inde psalmen de mensen tegen zichzelf praten. 

Dat is een typisch teken; praat tegen jezelf, vertel jezelf wat het evangelie is; God is mijn 
Vader! Ik zie het niet, ik geloof het niet, dat is het eerste, je moet het weten. 

Er is nog een manier waarop de Here aan Zijn kinderen wil laten zien dat Hij van ze houdt 
en dat is door een appél op je hart te doen, alles wat God de Vader gedaan heeft laat zien 
wat er in Zijn hart leeft en de liefde van de Vader is liefde voor zondige mensen maar ook 
voor mensen die zondig én gekwetst zijn, niet kunnen geloven in die Vader. 

De Here houdt van zondige mensen die diep gewond zijn als het gaat over Vader zijn en Hij 
weet dat Hij echt genezing kan geven, denk aan de Wonderbare Raadsman. 

Twee dingen dus; één je moet het weten en twee, het evangelie doet een appél op je 
hart, Hij is het echt, zie wat Hij gedaan heeft. 

Dit is de toepassing; weet dat je als mens niet automatisch een kind van God bent, dat is 
het eerste. 

Anders gezegd; God is niet automatisch je Vader. 

Is de Here God dan niet de Vader van alle mensen? Nee, de Here God is niet de Vader van 
alle mensen. 

Staat dat in de tekst? Ja, dat staat in de tekst in vers 5; een Kind is ons geboren een Zoon 
is ons gegeven, de vraag is; pak je dat aan, en in Johannes 1:12 daar staat; ‘Wie hem wel 
ontvingen en in Zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God 
te worden’. 
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Je  bent niet automatisch kind van God, je hebt niet automatisch Jezus als je Vader. 

Een pijnlijk punt misschien voor ons als vrijgemaakten, maar dat is het wel, je moet de 
Here Jezus wel ontvangen in je leven, je moet Hem wel aannemen in je leven als je 
Redder. 

Er moet iets gebeuren, je moet een stap zetten naar Hem toe en net hebben we gezien 
dat er belemmeringen kunnen zijn, maar je moet naar Hem toe gaan, je hoort niet 
automatisch bij de familie van God. 

Je kunt erin komen door de Here Jezus te ontvangen en die Hem wel ontvingen en in Zijn 
naam geloven die geeft Hij het voorrecht om kinderen van God te worden, Johannes 1:12.  

Tweede; besef wat het woord Vader in het geheel van de bijbel betekent. 

Hoe wordt de Here Jezus jouw Vader, dat is het laatste punt van deze preek. 

Besef dat het woord Vader in de Bijbel betekent, dat het een onvoorstelbaar wonder is dat 
de Here God onze Vader wil zijn, het grootste wonder wat op aarde bestaat. 

In het citaat wat op Zaaigoed staat, dat is een citaat van John Owen en daar zegt hij; als 
de liefde van de Vader ons niet meer verwondert, wat dan nog wel? 

En dan schrijft Owen zo’n diepe waarheid, als wij in ons leven niet meer verwondert zijn 
over het feit dat God onze Vader wil zijn, uit genade alleen, dan is er in deze wereld niets 
meer wat ons verwondert, dan is alles gewoon, dan hebben we overal recht op, maar het 
is het grootste wonder wat er bestaat; de heilige God, die zondige mensen uitnodigt om 
Zijn kinderen te zijn. 

Je mag zijn kind zijn, besef dat dit het allergrootste , het allermooiste, het allerbeste, het 
meest bijzondere is wat jou in dit leven kan overkomen; dat God je aangeboden is als je 
Vader. 

En voor ons christenen die jarenlang met God leven, is dat iets wat we steeds weer 
moeten pakken, steeds weer tot ons moeten laten doordringen, het is een wonder, steeds 
weer erover moeten horen en het moeten zien. 

Laat genade wonderlijk blijven in je leven, zie dat God de Vader is, weet dat de Here 
Jezus aan het kruis zei voor jou – Hij zei niet; Mijn Vader, want God was niet meer Zijn 
Vader om ervoor te zorgen dat wij Gods kinderen konden worden.  

Jezus is verdreven uit het Vaderhuis, zodat wij Zijn kinderen konden worden. 

Derde; zie dat Jezus je Vader is en je vergeving wil geven en dat het eeuwig is. 

Sommigen van u die blijven op afstand van de Here God staan, altijd bang en altijd met 
deze vraag rondlopend; is het wel goed genoeg wat ik doe in mijn leven, altijd zich zorgen 
makend over zichzelf, is het wel goed genoeg, ben ik niet te verkeerd en dat lijkt heel 
mooi en vroom maar het is hoogmoed, het is denken dat je goed genoeg kunt zijn om te 
kunnen komen bij de Vader met wat jij aan te bieden hebt. 

Het is hoogmoed, het lijkt prachtig, schermen met wat jezelf aan te bieden hebt en als je 
dat doet dan blijf je altijd onzeker en bang en dan vraag je jezelf steeds weer af; is God 
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mijn Vader? En het is logisch want, waarom is het logisch, omdat je dan niet leeft als een 
kind. 

Een kind als die een cadeau krijgt zegt hij; wow en wil hij uitpakken die hap, maar als je 
leeft als een volwassene die denkt; ik moet een tegenprestatie doen, leef als kind, belijd 
je hoogmoed. 

De Here Jezus zegt dat je moet leven als kind in vertrouwen dat wat de Here Jezus gedaan 
heeft voldoende is, niets aan toe te voegen. 

Vierde; als het een wonder voor je is, dat God voor je is, dat onverdiend het hart van de 
Here Jezus naar je uit gaat, waaraan heb je dat te danken dat het absoluut geweldig is dat 
de Here Jezus aan je aangeboden is als de eeuwige Vader en dit is dus dat appél op je 
hart, als dat absoluut het meest bijzondere voor je is en als dat het meest belangrijke voor 
je is dat God je Vader is, wat zou dan het gevolg daarvan zijn? 

Wat zou daar het gevolg van zijn als dit het allerbelangrijkste voor je is? 

Veel dingen kunnen belangrijk voor je zijn, maar dit is het belangrijkste. 

Het gevolg is, ik heb het al gezegd, ik heb het al verklapt, andere dingen worden minder 
belangrijk. 

Simpele voorbeelden; geld wordt minder belangrijk voor je, steeds zegt het evangelie; 
maak je toch geen zorgen, de Vader zorgt voor je. 

“Oke, het is zo, de Vader zorgt voor me, dan maak ik me niet druk over wat binnenkomt en 
dan maak ik me niet druk over wat ik weggeef, de Vader weet wat ik nodig heb”. 

Moeilijk voorbeeld; je kunt moeite hebben met je ouders, je kunt moeite hebben met je 
vader, je kunt ze van alles verwijten en wellicht terecht, maar uiteindelijk als die boosheid 
gezegd  en als het verdriet uitgehuild is, dan zal de bijbel zeggen; hij is een mens, je 
vader is mens, wat verwacht je van hem? 

Zij kunnen je niet geven wat je wellicht zocht en dan ga ik nu niet voorbij aan de pijn van 
mensen die dingen aangedaan zijn waar vaders het heel goed wisten, maar de bijbel zal 
ons leren en ons  in alles laten zien wat wij soms van vaders verwachten moeten we bij de 
Hemelse Vader zoeken. 

We moeten naar Hem die de echte Vader is, we hebben de belofte van de Vader, Hij wil je 
eeuwige Vader zijn, God zelf dus. 

Bij Hem is echte Vaderliefde, echte zorg, echte bemoediging en echte troost te vinden. 

Zoek je het bij Hem? 

Totdat je het niet zoekt bij Hem, zal het onzeker blijven of God je Vader is, vanaf het 
moment dat je het zoekt bij Hem zal er een rust in je leven komen, onvoorstelbaar! 

We gaan biddend naar de Vader. 
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