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Heidelbergse catechismus, Zondag 46 
Vraag 120: Waarom heeft Christus ons geboden God aldus aan te spreken: 
Onze Vader? Antwoord: Om van meet af aan, bij het begin van ons gebed, in 
ons het kinderlijk ontzag en vertrouwen op God te wekken, die samen de 
grond van ons gebed vormen, namelijk dat God door Christus onze Vader is 
geworden en dat Hij ons datgene waarom wij Hem met een oprecht geloof 
bidden, veel minder zal weigeren dan onze vaders ons aardse dingen ont-
zeggen. 
Vraag 121: Waarom wordt hier bijgevoegd: die in de hemelen zijt? Ant-
woord: Opdat wij over de hemelse majesteit van God niet op aardse wijze 
denken, en van zijn almacht verwachten al wat wij voor lichaam en ziel no-
dig hebben. 

Vragen voor gesprek: 

- Wat betekent het voor u of jou om God vader te mogen 
noemen?  
- Doet u het automatisch/nooit/van harte?  
- Zijn er dingen gezegd waar u meer aandacht voor zou 
willen hebben in uw geloof en gebedsleven? 
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- Belangrijk: wat is het juiste adres voor ons gebed?  Wie luistert er? 
En tot Wie spreken wij?  
- Als je er wat langer over nadenkt, toch wel heel verrassend: wij    
mogen ‘onze Vader’ zeggen (catechismus noemt het zelfs gebod...).  
- Je kunt dit openbaring noemen. We verzinnen het niet zelf, maar 
God laat ons in de Bijbel zien wie Hij voor ons wil zijn: onze Vader.  
- Vragen die je kunt benoemen zijn bijvoorbeeld: mag iedereen God 
‘Vader’ noemen? En: wat als het woord ‘vader’ belast is met slechte 
ervaringen met aardse vaders?  
- Het Bijbelse beeld van God als Vader is inderdaad een vergelijking 
met aardse vaders in het algemeen. Maar het karakter van die ver-
gelijking is: ‘hoeveel te meer’. Zie Lukas 11:1-13. 
- Het Bijbelse godsbeeld is met ‘Vader’ een persoonlijk godsbeeld en 
relationeel. Uniek wanneer je  het vergelijkt met moderne spirituali-
teit. Voor de Islam is deze aanspraak van God ook niet gangbaar, 
daar is het meer: Heer– knecht.  
- Dat God door Christus onze Vader geworden is, dat is één van de 
aspecten van de verzoening: als kind aangenomen.  
- Het adres wat Jezus zijn discipelen leert, hoeft niet allerlei vraagte-
kens bij ons op te roepen. Kind van God zijn is niet iets wat wij in 
huis hebben. Het wordt ons aangezegd door Jezus in het evangelie.  
- Het staat ook in Lukas 15:11-32 niet ter discussie.  Het is daar eer-
der de vraag of wij ons wel als kind gedragen, of liever knecht willen 
zijn.  
-  Zondag 46 is een aanmoediging om met vertrouwen te bidden.  
- ‘Hemelse’ Vader zet daar een streep onder: een Vader die ons na-
bij komt, maar ook ver te boven gaat in Zijn almacht en heiligheid.  

Abba, Vader, U alleen, 

U behoor ik toe. 

U alleen doorgrondt mijn hart, 

U behoort het toe. 

Laat mijn hart steeds vurig zijn, 

U laat nooit alleen. 

Abba, Vader, U alleen, 

U behoor ik toe. 

Uit: Dr. W. Verboom, de catechismus voor kinderen,  
Heerenveen 2011 

Liedsuggestie:  Weerklank 419 

Abba, Vader, laat mij zijn  

slechts van U alleen, 

Dat mijn wil voor eeuwig zij 

d'uwe en anders geen. 

laat mijn hart nooit koud zijn, 

Heer. 

laat mij nimmer gaan. 

Abba, Vader, laat mij zijn 

slechts van U alleen. 

Uit de Bijbel:  
Luka. 11:1-13 
Lukas 15:11-32 
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