
HIERDEN, HET VISNET, 1 mei 2022        

PREEK OVER: Luk.15:11-32;Joh.20:17;Rom.8:15                                     Kom tot ABBA 

BIJBEL:Hos.1:10;Mat.5:9;Mrk.7:24-30;Luk.15:11-32;Joh.1:12;12:36;16:23-33;21:5;Rom.8:14-23;Gal.4:5,6; 1Joh.3:1       

OM TOE TE PASSEN: De Heere wil een Vader zijn! Hij wil dus niet alleen dat we bij Hem horen, maar ook de manier waarop we 

bij Hem mogen horen is uiterst intiem en onverbrekelijk. De Heere laat Zijn hart, Zijn wezen, zien, juist als Vader! 

 

OM OVER DOOR TE DENKEN: 1.Hoewel elk leven een schepping is van God en dus is elk mens,in algemene zin, ‘kind van 

God’(Deut.1:31;Ps.103:13), is het toch uitermate bijzonder dat een mens werkelijk een ‘kind van God’ mag wórden.(Mat.5:45; 

Rom.8:16;Gal.4:5,6;1Joh.1:3:1,2) In het Oude Testament blijkt al dat God vooral de Vader is van Zijn eigen volk, het nageslacht van 

Abraham. Israël is Gods ‘eerstgeboren zoon’.(Ex.4:22) Ook in het Nieuwe Testament wordt het verband met Abraham gelegd, maar 

via het geloof: ‘geestelijke nakomelingen van Abraham’.(Gal.3:26-29) Kinderen van God zijn wij dus niet van nature. Het gaat hier 

dus niet om een internationale status van de mensheid, die alle individuen geldt. Het is een bovennatuurlijke gave die iemand 

ontvangt door het aannemen / ontvangen van Jezus.(Joh.1:12) Een christen is iemand, die (in Christus) God als ‘Vader’ heeft. 

 

2.We zijn geen natuurlijke, maar geadopteerde kinderen. In de Romeinse wereld gebeurde het vaker dat (ook volwassen) mensen 

werden geadopteerd. De apostelen verkondigen dat God, degenen die Hij verlost heeft aan het kruis (de ‘uitverkorenen’) zó lief heeft 

dat Hij hen heeft aangenomen tot erfgenamen (kind met alle rechten van dien). Zo kunnen wij deel hebben aan de heerlijkheid, die 

Zijn eniggeboren Zoon al ontvangen heeft.(Gal.4:4;Ef.1:5; 1Joh.3:1) Eigenlijk is de Doop het moment van de adoptie. In de Doop 

krijgen we er een Vader bij. We mogen Hem als Vader leren kennen. God is heilig (Jes.6:3), Hij is groter dan wij ons kunnen 

voorstellen (Heb.1:3) en Hij is te rein om het kwaad te zien.(Hab.1:13), maar Hij wil in liefde een verbond sluiten. De Vadernaam 

wijst op het nieuwe verbond, waarin wij gezinslid van Hem mogen zijn, als aangenomen kinderen.(Ef.1:5;3:12;Heb.10:19-25) Het 

Johannesevangelie begint met de adoptie: aangenomen kinderen (Joh.1:12) en het eindigt met het woord van Jezus dat Hij opvaart 

naar Zijn Vader en onze Vader, naar Zijn God en onze God.(Joh.20:17) Maar het Johannesevangelie vertelt ook van de weg naar 

deze aanname toe: de ‘wedergeboorte’.(Joh.3:3,5) Het begint dus bij God: Hij benoemt ons tot Zijn kinderen.(Ps.33:9;1Joh.3:1) Hij 

wekt in ons een nieuw bestaan, een nieuwe identiteit: kind van God.(1Joh.3:1) 

 

3.Voor sommige mensen is ‘God als Vader’ heel moeilijk te accepteren, want zij hebben schrijnend nare ervaringen opgedaan met 

hun vader. Vaders kunnen, zelfs goedbedoelend, enorm tekortschieten als het gaat om wijsheid en genegenheid. Toch kan gelukkig 

ook een positief beeld van een vader ontstaan vanuit het contrast met je eigen ervaringen. Je eigen huwelijk hoeft toch niet slecht te 

zijn als het huwelijk van je ouders niet goed was.  Je kunt gelukkig ook nog leren van negatieve ervaringen. In ieder geval is God een 

totaal ander soort Vader. Eigenlijk zien we pas goed hoe en Wie Hij als Vader is door naar Zijn Zoon te kijken. Het is Gods 

bedoeling om Zijn Zoon op te wekken in ons leven en ons leven steeds meer op Hem af te stemmen.(2Kor.3:18;1Joh.3:3) 

 

4.In de eerste brief van Johannes (net als in het Johannesevangelie!) komt de gedachte van ons kindschap als grootste gave van Gods 

liefde duidelijk naar voren (1Joh.3:1) als liefde van de Vader. (1Joh.2:15;5:1-3) Duidelijk wordt dat:a. De Vader heeft 

gezag.(Joh.5:17) Hij beschikt en beveelt. b. De Vader heeft lief.(Joh.5:20) Hij heeft Christus lief, maar ook ons, als we in Hem 

blijven.(Joh.15:1-17) c. De Vader garandeert dat we niet alleen zijn. (Joh.8:29)  Hij wil deelnemen in ons.(Joh.16:32 d. De Vader 

zorgt voor ons, Hij beschermt en bewaart ons! (Joh.16:27;17:15)e. De Vader verdient onze eer.(Joh.17:1) Hij is betrouwbaar en dat 

blijkt uit Zijn niet afnemende zorg.(Ps.68:20-22) In en door Jezus Christus worden wij aangenomen, geregeerd, geliefd, bijgestaan 

en verzorgd door de hemelse Vader. Als we Hem willen liefhebben moeten we Zijn geboden onderhouden.(1Joh.5:3) 

 

5.Het ‘kind zijn’ heeft te maken met de wedergeboorte, de totaal nieuwe stand van zaken.(Tit.3:5) Wij zijn gestorven aan onszelf en 

opgewekt in Hem. Hij leeft voortaan verder in mij en hopelijk ook in jou. (Gal.2:20;4:1-7)Het is dus niet een zaak van verdienste om 

Gods kind te worden en te zijn, het is enkel en alleen genade. Hij wil ons aannemen, wij mogen Hem aanbidden en danken. Als kind 

van God hebben wij deel gekregen aan de genade, aan de vrijheden en de voorrechten (de ‘erfenis’). We worden bij Zijn onderdanen 

gerekend, dragen Zijn Naam en ontvangen de Geest van het kindschap, die ons leert Wie de Vader is. Door Hem mogen we ‘Abba’  

zeggen.(Rom.8:15) Deze kinderen worden nooit verworpen en worden bewaard tot de dag van de verlossing, om als erfgenaam de 

beloften van de eeuwige verlossing te ontvangen.(Joh.5:24;Openb.7;3;14:1)We zijn niet meer onder het oordeel, maar met God 

verbonden. We mogen kind zijn en we zijn het ook!(1Joh.3:1) Wonderlijk maar waar! 

 

6.Jezus is de ‘eniggeboren Zoon’, maar door Hem worden wij gezien als kinderen van Zijn hemelse Vader.(Mark.3:35) In ons leven 

mag de hemelse Vader verheerlijkt worden.(Mat.5:16) De Heere Jezus leert ons in de Bergrede het volgende: a. Als we vredestichter 

zijn mogen we Gods kind genoemd worden.(Mat.5:9) b. We mogen als geadopteerde kinderen de Vader navolgen.(Mat.5:44,48), we 

mogen de Vader verheerlijken (Mat.5:16) en we leven om God te behagen.(Mat.6:1-18) Laat ons leven zo zijn dat onze Vader er blij 

van wordt.(Mat.3:17) c. Juist als aangenomen kinderen kunnen we bidden: ‘Onze Váder’. Bidden is dat een kind zijn of haar hart 

opent voor de Vader: je mag alles met Hem delen! d. Als aangenomen kinderen leren we Hem steeds meer te vertrouwen, in alle 

aspecten van het leven. Hij is onze Koning(Mat.6:33), wij hoeven niet bezorgd te zijn.(Mat.6:25)  

 

7.De verzoening betekent onze aanneming tot kinderen.(Mat.17:24-27) Wat een genade dat God ons als Zijn kinderen wil en dat Hij 

ons ook alle rechten (!) hiervan wil schenken.(Rom.8:17) God adopteert uit liefde, niet omdat wij het waard zouden zijn. 

Integendeel, ondanks het feit dat wij het onwaardig zijn, neemt Hij ons aan. Wij zijn van nature niet geschikt om deel te nemen in 

Zijn gezin. Maar in Jezus Christus worden we geschikt gemaakt. We zijn een ‘son/daugther in law’ (een kind ‘volgens de wet van de 

genade’). God schenkt ons Zijn liefde om ons tot liefhebben te brengen. (1Joh.4:7-19) Onze liefde is een echo van Zijn geschonken 

liefde. God neemt ons aan als Zijn kind met diezelfde standvastigheid, waarmee Hij Zijn eniggeboren Zoon voor eeuwig liefheeft. 

 



8.De aanneming geeft ons werkelijk hoop! We zijn mede-erfgenamen van Christus … om ook te delen in Zijn verheerlijking. 

(Rom.8:17) Als kind van God weet je dat het beste nog moet komen. Dan kunnen we werkelijk bij Hem zijn, voor altijd! De rijkdom 

van de Vader is onmeetbaar en wij mogen hier zonder hindernis in delen. We mogen opstaan in een onvergankelijk, onverwelkelijk 

en, dankzij Christus’ bloed, onbevlekt leven.(1Pet.1:3,4) We mogen Hem kennen, zoals Hij ons altijd al heeft gekend en we mogen 

een nieuw lichaam hebben (1Kor.13:12; 15:40), een nieuwe naam (Openb.2:17), een nieuw leven (Openb.21:4), juist omdat onze 

schat in de hemel was.(Mat.6:19-21) We zullen vooral Hem herkennen in de hemel en naar Hem zal ons hart uitgaan, juist omdat het 

hier al voor Hem is gaan kloppen en in vuur en vlam is geraakt.(Luk.24:32) Door onze adoptie kan de Heilige Geest in ons werken. 

De Geest doorzoekt ons en werkt de wedergeboorte verder uit. Hij laat ons steeds meer van de Heere Jezus zien en ons naar Hem te 

verlangen. De Geest laat je niet zozeer allerlei sensationele dingen zien en ervaren, maar vooral Hem kennen als de Vader. 

(Joh.14:26;Rom.8:15) We mogen steeds meer van Jezus ontvangen en op Hem gaan lijken in onze handel en wandel. (2Kor.3:18) 

 

9.Hoe word je een kind van God? a. Je hebt de Heere Jezus nodig. Laten we onze trots afleggen en bescheiden toegeven dat we 

veel verkeerd hebben gedaan en onze Heiland, Jezus Christus, aannemen. b. Je wilt met Jezus leven en naar Gods wil handelen. En 

met die gezindheid van Gods Zoon leven en een ander dienen en liefhebben en God boven alles eren.(Filip.2:5) c. Je hebt jezelf leren 

kennen. Het gaat om een oprecht berouw over zonde en schuld en toewijding aan Jezus Christus. d. Je gaat steeds meer verlangen 

naar Jezus. Ga maar verlangen naar de Heere Jezus, Die dit alles mogelijk heeft gemaakt, zoek het aangezicht van God, Die dit alles 

wil, en verlang maar naar de grote ‘familiegebeurtenis in de hemel’, waar de Heere alles zal zijn in allen.(1Kor.15:25) Wat 

Heerlijk! God wil kinderen en Hij maakt ons tot hen! Dat betekent dat wij veel dingen moeten leren, maar vooral ook dat er een 

definitieve band met de Vader bestaat: we zijn niet alleen! Door de wedergeboorte hebben we Zijn aard ontvangen. Door de Doop 

zijn we met God verbonden. Hij roept ons op om met Hem verbonden te blijven. Zo zien anderen iets van Hem in ons! 

 

10.Blij zijn als kinderen! We hoeven niet meer voor onszelf te leven, maar mogen uit Zijn hand eten. We hoeven niet zelf iets te 

presteren, maar in dankbaarheid leven uit de genade dat we door Hem zijn aangenomen als kind. Als kinderen van God erkennen wij 

het gezag van onze Vader en dus ook van Zijn wet, als leefregel van dankbaarheid.  Juist door in Hem te blijven kan er zoveel 

blijdschap in ons hart komen.(Joh.15:11) Tegelijk is blijdschap ook een opdracht, alsof we elke dag opnieuw de blijdschap bij de 

Vader mogen afhalen.(Filip.4:4-7) 

11.We mogen zo zeker zijn als een kind! Hij wil Vader zijn en dat is onopzegbaar, Hij kiest voor een duurzame en intieme relatie en 

dat is onverbrekelijk. Kinderen mogen de Vader vertrouwen, meer nog dan hun natuurlijke vaders.(Luk.11:11-13) De Vader in de 

hemel weet wat wij nodig hebben en Hij laat ons niet los, we kunnen Hem altijd vertrouwen!(Ps.138:8) De Vader laat het aan Zijn 

kinderen merken dat Hij van ze houdt.  Enerzijds gaat dit ‘middellijk’, bijv. als we met goede dingen bezig zijn. Anderzijds zijn er 

ook ‘on-middellijke’  ervaringen van de Geest, namelijk dat de Vader werkelijk zó dichtbij is, dat Hij je aanraakt of je iets geeft.   

 

12.Kinderen moeten, net als ranken aan de Wijnstok (Joh.15:1-17),‘in Hem’ blijven. (1Joh.2:28) Onze taak is onze verbondenheid 

met de Heere te laten zien. Het gaat niet zozeer om uiterlijke verwantschap, maar om de innerlijke band, die naar buiten toe duidelijk 

wordt! We mogen ‘eensgeestes’ zijn met Hem (Joh.17:11,21,22), omdat Zijn Geest ons bestuurt en inhoud geeft, samen als gemeente 

en individueel.(Ef.4:1-16) Op deze manier blijven we op Hem gericht en bereiden we ons voor op de eeuwigheid met Hem en zullen 

we niet beschaamd zijn als Hij in Zijn Heerlijkheid komt. (1Joh.2:28)Zo kun je vooral jezelf onderzoeken of je een ‘kind van God’ 

bent, namelijk of je wel of niet gericht bent op Hem en verbonden blijft met Hem, dus dat je niet ‘in zonde’ leeft.(zie ook 2Thes.2:8-

11) Het gaat er dus niet om of je wel of niet precies weet hoe en wanneer je ‘wedergeboren  bent’(Joh.3:3,5), maar of je hier en nu 

als kind van God leeft(1Joh.3:3-10) en dus niet (moedwillig) zondigt (1Joh.3:4) en blijft plakken aan deze vergankelijke wereld. 

 

13.Als ‘kind van God’ behoor je tot een nieuw volk.(Mat.5:9;Rom.8:16) Enerzijds  klinkt dit als een vermaning, een stellige oproep: 

Je hoort niet meer bij de wereld en daarom ben je niet meer in de zonde. Je bent een ‘kind van het licht’(Ef.5:6-11), je bent niet meer 

in de duisternis, want hier heb je niets te zoeken. Het is dus een verantwoordelijkheid om ‘kind van God’ te zijn en te blijven. Je 

moet ‘rein’ blijven. (1Joh.3:3) Anderzijds is er ook een ‘pastorale lijn’, waarbij je telkens weer gewezen wordt op Gods verzoening 

en Zijn opzoekende liefde.(Luk.15:1-32;1Joh.2:1-2;5:10) Kortom, laat duidelijk zijn wie er wel of niet bij Hem hoort, en als je daarin 

zondigt, zoek dan je heil bij Hem, Die altijd je Vader wil zijn.(1Joh.2:1-2) 

 

14.Johannes noemt zijn lezers ‘kinderen’ (zelfs ‘kindertjes’), om zo de onopzegbare band aan te geven, maar ook om hen iets te 

leren. Dit klinkt zeer vertrouwelijk maar er is ook vaderlijk gezag. Johannes heeft dit geleerd van de rabbijnen, maar vooral van de 

Heere Jezus Zelf.(Joh.13:33;21:5) Dus, zoals de Heere Zijn discipelen aansprak, zo word jij, als lid van de gemeente van alle tijden 

en alle plaatsen, nu zelf ook aangesproken. In de kerk mag je weer even ‘kind’ zijn, je mag ‘thuis’ komen, om voor je te laten zorgen, 

even je zware verantwoordelijkheid kwijt, hier hoef je niet alles te weten, als je maar alles ‘eet’, wat Christus je geeft. Dan kun je 

buiten weer, in de samenleving, ook ‘ouder’ en ‘volwassene’ zijn. In de kerk mag je ontvangen, zodat je later weer kunt geven. Hier 

mag je zelf leren om later anderen te onderwijzen. Je bent ‘kind’, juist omdat je in Gods licht bent uitgenodigd, aan Zijn voeten mag 

zitten,  om gevuld te worden met de Heilige Geest, Die je leert ‘Abba’ te zeggen tegen de Heilige God, Die jouw Vader wil 

zijn.(Rom.8:14-17) 

15.Johannes heeft eerst iets duidelijk gemaakt over de eindtijd, met alle gevaren en moeiten van dien. Juist als je weet dat je in de 

eindtijd leeft, groeit het besef dat we zelf nooit op zullen kunnen tegen alle tegenstand van de antichrist, tegen zijn leugen en 

verleiding.(1Joh.2:22-27) Wij zijn kinderen die het gevaar niet zomaar zien! Tegelijk mogen we ook kinderen zijn, horend bij de 

Vader in de hemel, Die ons beschermt en bewaart. Hij belooft dat Hij bij ons zal zijn, altijd, om het kwaad af te weren of ten goede 

te keren.(Rom.8:28) En juist omdat we Zijn kind mogen zijn, hebben wij de verantwoordelijkheid om zelf ook rechtvaardig (in 

overeenstemming met Gods wil) te zijn, te strijden tegen de zonde (Joh.12:36), onze broeders en zusters in de Heere (Joh.20:17) lief 

te hebben(Joh.13:34) en zó een duidelijke richtingwijzer naar Hem te zijn.(Joh.13:35) De hele schepping ziet uit naar onze ‘ware 

aard’!(Rom.8:19-22) Dan lijken we namelijk veel meer op onze Schepper en Zaligmaker! 

OM OVER DOOR TE PRATEN:1.Wat sprak jou vooral aan en waarom? 2.Op welke manier merk jij dat je een ‘kind van God’ 

bent? Hoe groeit dit? Wat doe jij hieraan? 3.Hoe zie jij God als Vader? Hoe vaak kom jij ‘Thuis’? 


