
Leerdienst ‘Heidelbergse Catechismus – Elburg, 24 januari 2021 
Schriftlezingen: Maleachi 1:6-9 en Handelingen 17:22-28  
 
Zondag 9 
Vraag 26: Wat gelooft u als u zegt: Ik geloof in God de Vader, de almachtige Schepper van 
hemel en aarde?  

Antwoord: Dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, Die hemel en aarde, met 
al wat erin is, uit niets geschapen heeft en ze ook door Zijn eeuwige raad en voorzienig-
heid nog onderhoudt en regeert, omwille van Zijn Zoon Christus mijn God en Vader is. 
Ik vertrouw daarom zo op Hem, dat ik niet twijfel of Hij zal voor mij zorgen met alles wat 
mijn lichaam en ziel nodig hebben, en ook al het kwaad dat Hij mij in dit tranendal doet 
overkomen, voor mij ten beste zal keren. Immers, Hij kan dit doen als een almachtig God 
en wil het ook doen als een getrouw Vader.  
 
Kernpunten bij de preek   

• Eén van de diepste levensvragen: waar leef ik voor? Ook voor mensen die (bewust) 
niet in God geloven, maar (bijvoorbeeld) in de evolutietheorie.  

• Dat God Vader is, moeten we niet in de eerste plaats op onszelf betrekken maar op 
de Zoon. God is van eeuwigheid Vader van de Zoon. De Zoon is het volmaakte Kind 
van de Vader, ook in Zijn menswording: volmaakte toewijding, volmaakte 
gehoorzaamheid, volmaakte liefde, volmaakt vertrouwen. Zo komt het Vaderschap 
van God tot Zijn volste recht en heerlijkheid, zo hoort een kind van God te zijn! 

• Gods Vaderschap gaat aan de schepping vooraf.  
• God schiep met een bedoeling: niets is doelloos gemaakt, ook jij niet! 

Evolutietheorie heeft geen antwoord op de vraag naar de zin van het leven, de zin 
van het leven is hooguit ‘wat jij ervan kunt maken’. Lukt dat niet meer, dan noemen 
we dat ‘voltooid leven’ en stoppen we ermee… 

• Als Schepper is God onze Vader, als schepselen zijn we Zijn kinderen, geroepen tot 
gehoorzaamheid en toewijding (‘Eert uw Vader…’). Sinds Genesis 3 zijn we 
‘weggelopen kinderen, opstandige kinderen’, kinderen die ons van de Vader 
losrukken. Wij moeten met de Vader verzoend worden en tot bekering komen (zie 
de gelijkenis van de verloren zoon, Lukas 15). Dan wordt God ‘om Jezus’ wil’ mijn 
God en Vader! Gelovigen zijn niet ‘natuurlijk’ kind van God maar ‘aangenomen’ 
kind van God. De Heilige Geest herschept ons naar het beeld van dé Zoon.  

• Het Vaderschap van God trekt daarom in het geloofsleven twee diepe sporen: 
gehoorzaamheid en vertrouwen.  

 
Om verder over na te denken 

1. Nogal wat christenen hebben moeite om God Vader te noemen omdat ze in hun 
opvoeding geen positief vaderbeeld meekregen. Hoe kom je dat te boven? 

2. Wat is jouw levensdoel? Welke plek heeft God in dat levensdoel? Maakt het 
verschil of Hij je levensdoel is of dat Hij aan je levensdoel moet meewerken? 

3. Wat mis je als je God niet als Vader kent? 
 


