
 

God openbaart zich in Zijn woord als Vader. Een openbaring van het Vaderhart van God is het 

mooiste wat je als kind van God kunt ervaren. Alleen al in het Bijbelboek Johannes spreekt Jezus 117 

keer over ‘Zijn Vader’. Het is dan ook niet verwonderlijk te noemen dat Fillipus aan Jezus vraagt om 

de Vader te laten zien; “Fillipus zei tegen Hem; Heere, laat ons de Vader zien en het is ons 

genoeg” (Joh 14:8). Jezus antwoord is ons wel bekend; “Ben Ik zo’n lange tijd bij u, en kent u Mij 

niet, Fillipus? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; en hoe kunt u dan zeggen: Laat ons de 

Vader zien? Gelooft u niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is?” (vs  9 en 10). Jezus zelf 

openbaarde niet alleen de Vader door zijn woorden en werken: “De woorden die Ik tot u spreek, 

spreek Ik niet uit Mijzelf, maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken” (vs10b), maar Hij liet de 

Vader ook zien; “Als u Mij gekend had, zou u ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu af kent u Hem 

en hebt u Hem gezien” (vs7). Jezus en de Vader zijn immers één (Johannes 10:30).  

Wellicht schuilt er in ons allemaal wel een Fillipus. We verlangen naar verdere openbaring van het 

Vaderhart van God, of hebben een andere verwachting van het kennen van de Vader. Want hoe 

lastig kan het zijn om God als Vader te zien als we te maken hebben met pijn en lijden. God wil ons 

echter openbaring geven van Zijn Vaderhart (Joh 14:21). Hij ontfermt zich over ons (Psalm 103:13) en 

is continu bezig ons naar Zijn Vaderhart  toe te trekken (Joh 8:44). In Johannes hoofdstuk 14, maar 

ook op diverse andere plekken in de Bijbel laten ons zien hoe we de Vader meer en meer kunnen 

leren kennen.  

Geloof 

Opvallend in Johannes hoofdstuk 14 is dat Jezus meerdere keren het geloof van zijn discipelen 

aanspreekt; “Geloof ook in Mij” (vs 1), “Gelooft u niet?” (vs 10) “Geloof Mij, dat Ik in de Vader ben en 

de Vader in mij is.” (vs11). Het is in eerste plaats door geloof dat we God als Vader leren kennen. 

Deze geloofszekerheid gaat verder dan ons gevoel en de omstandigheden waarin we ons verkeren. 

We mogen geloven dat God een Vader is die altijd voor ons zorgt.  

Het kennen van Jezus 

“Als u Mij gekend had, zou u ook Mijn Vader gekend hebben” (vs7) 



“Alle dingen zijn Mij overgegeven door Mijn Vader; en niemand weet Wie de Vader is dan de Zoon, en 

hij aan wie de Zoon het wil openbaren” (Lukas 10:22).  

Enkel Jezus zelf kan ons de Vader openbaren. Als we Hem kennen, leren we de Vader kennen. 

Naarmate we meer wandelen, wortelen en worden opgebouwd in Hem (Kol 2:6en7) zullen we de 

Vader steeds beter leren kennen.  

Eerbied voor God 

In Johannes 14:23 belooft Jezus ons dat Hij en Vader intrek nemen bij degene die Hem liefhebben. 

Liefde voor God is de sleutel naar verdere openbaring (lees ook vs21). Deze liefde tot God begint bij 

de liefde van God voor ons, maar uit zich in ontzag en eerbied voor God. In de volgende Bijbelteksten 

lezen we het verband tussen het dieper kennen van God en een houding van ontzag en eerbied voor 

Hem.  

“Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere Zich over wie Hem vrezen” 

(Psalm 103:13) 

“Als Ik dan een Vader ben, waar is de eerbied voor Mij”? (Mal 1:6) 

“En als u Hem als Vader aanroept Die zonder aanziens des persoons naar ieders werk oordeelt, 

wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap”. (1  Petrus 1:17) 

De Heilige Geest 

Het is de Geest van Jezus die de Vaderliefde openbaart en uitstort in ons hart (Rom 5:5). Jezus zei 

daarom;  “Ik zal u niet als wezen achterlaten” (Joh 14:18). Hij doelde hier op de Heilige Geest. We zijn 

geen wezen meer, maar aangenomen als kinderen van God. De Heilige Geest is het die ons hiervan 

overtuigt:   

“Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de 

Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! De Geest Zelf 

getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn”. (Romeinen 8:15 en 16) 

In het boek ‘Het hart van een Zoon’ van James Jordan (een absolute aanrader!) omschrijft James een 

aantal kenmerken van het hart van een geestelijk wees.  

 De geest van een wees gaat iets belangrijks doen als hij belangrijk wil zijn.  

 De geest van een wees vecht om te ontvangen en te bereiken.  

 De geest van een wees vindt het moeilijk om te geven. 

Zonder een diepere openbaring van Het Vaderhart van God zullen we deze kenmerken ook terug 

blijven zien in ons leven. 

Vragen 

1) Ken jij God als jouw Vader en heb je goede gedachten over hoe de Vader jou ziet? 

2) Op welke manier heb je Gods genezende werking gezien op dit gebied van jouw leven? 

3) Herken jij de kenmerken van een wees zoals hierboven omschreven in jouw leven? 

4) Welke stappen zou je zelf kunnen zetten om tot een gezond zelf- en Godsbeeld te komen? 


