Les 26.
.
1. God is de Vader van de Here Jezus Christus.
a. Het eeuwige Zoonschap.
De Heer Jezus wordt ook wel “het levende Woord” genoemd en in deze context moeten wij
de hierna volgende teksten dan ook lezen.
Joh. 1:1-3

Joh. 17:5

“In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord
was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord
geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is”.
“En nu, verheerlijk Gij Mij, Vader, bij Uzelf met de heerlijkheid, die Ik bij U had,

eer de wereld was.” (Zie Genesis 1:26; “Laat ons mensen maken)

Joh. 17:21 “opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in
zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt”.
a. Zoonschap in de menswording.
Luk. 1:31-32 “En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam
Jezus geven. Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd
worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven”.
Luk. 1:35

“En de engel antwoordde en zeide tot haar: De heilige Geest zal over u komen
en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook
het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden”.

Joh. 1:14

“Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij
hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de
eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.”.

Zie hier boven: Joh. 1:1-3.
Joh. 8:42

“Jezus zeide tot hen: Indien God uw Vader was, zoudt gij Mij liefhebben, want
Ik ben van God uitgegaan en gekomen; want Ik ben niet van Mijzelf
gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden”. (NBG)
“Als God uw Vader was, zei Jezus tegen hen, ‘zou u mij liefhebben, want ik
ben bij God vandaan gekomen toen ik hiernaartoe kwam. Ik ben niet
namens mezelf gekomen, maar hij heeft mij gezonden”. (NBV)

Joh. 20:17

“Jezus zeide tot haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar
de Vader; maar ga naar mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op naar mijn
Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God”.

2. Door het geloof zijn alleen die Jezus Christus aangenomen hebben kinderen van de
Vader.
Joh. 1:12
Joh. 1:13
Joh. 3:6

“Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven
om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven”.
“die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch

uit God geboren zijn”. (Die wedergeboren zijn)

“Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is
geest”.

Op het moment van de wedergeboorte ontvangt de gelovige de Heilige Geest.

Gal. 3:26

“Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus”.

1 Joh. 5:1

“Een ieder, die gelooft, dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en
ieder, die Hèm liefheeft, die deed geboren worden, heeft (ook) degene lief, die
uit Hem geboren is”.

Joh. 20:17

“Jezus zeide tot haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar
de Vader; maar ga naar mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op naar mijn
Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God”.

3. Wij zijn in gemeenschap met de Vader en de Zoon.
Wanneer wij spreken over “gemeenschap hebben” bedoelen wij te zeggen dat wij iets
gezamenlijk hebben met een ander. God de Vader heeft ons Zijn eeuwige Zoon gegeven en
Hij, de Zoon heeft ons door Zijn offer op Golgotha tot de Vader gebracht. Door de Heer Jezus
hebben wij gemeenschap met de Vader.
1 Joh. 1:3

“hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, opdat ook gij
met ons gemeenschap zoudt hebben. En ónze gemeenschap is met de
Vader en met zijn Zoon Jezus Christus”.

1 Kor. 8:6

“voor ons nochtans is er maar één God, de Vader, uit wie alle dingen
zijn en tot wie wij zijn, en één Here, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn,
en wij door Hem”.

4. Wij moeten de Vader aanbidden.
Joh. 4:23

“maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader
aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke
aanbidders”. (NBG)
“Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt
aanbidt, hem aanbidt in Geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die
hem zo aanbidden”. (NBV)

2 Kor. 1:3
Efeze 1:3

“Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der
barmhartigheden en de God aller vertroosting”.
“Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met
allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus”.

5. Wij mogen met onze noden en behoeften tot de vader komen.
Ondanks dat in ons leven het manna (Exodus 16) niet uit de hemel komt vallen zorgt de Here
God voor ons. Soms merkbaar en soms zonder dat wij het opmerken, dan heeft Hij al van te
voren voorzien. Wel zullen wij goed moeten bedenken dat de Here geeft wat wij nodig
hebben, niet hetgeen wij graag zouden willen ontvangen. De Heer schenkt, in welke vorm
dan ook, naar onze werkelijke behoeften en altijd tot eer en glorie van Zijn naam.
Matth. 6:26

“Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet
bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet
verre te boven?”

Matth. 6:31-32 “Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij
drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want naar al deze dingen gaat het
zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles
behoeft”.
Matth. 7:9-11;
Of welk mens onder u zal, als zijn zoon hem om brood vraagt, hem een steen geven? Of als
hij een vis vraagt, zal hij hem toch geen slang geven? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt,
goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de
hemelen het goede geven aan hen, die Hem daarom bidden”.

