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Deze dertig meditaties zijn gewijd zijn aan 
het thema ‘Verbonden met de Vader’. In 
deze meditaties verdiep ik me aan de hand 
van verschillende bijbelteksten in de intense 
relatie tussen Jezus en zijn Vader en in de 
relatie die wij door Jezus met de Vader 
mogen hebben als zijn kinderen. Ik hoop dat 
de overdenkingen mogen bijdragen aan een 
diepere verbondenheid met de Vader en een 
dieper besef van wat het betekent om door 
Hem onvoorwaardelijk bemind te zijn.
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 1   Wanneer jullie bidden, zeg dan: ‘Vader, laat uw naam geheiligd worden.’  
 Lucas 11:2

De Vadernaam
Als Jezus ons leert bidden, brengt Hij ons in de houding van het kind. Kenmer-
kend voor kinderen is dat ze vaak veel meer dan volwassenen vol vertrouwen zijn, 
en onbevangen in het leven staan. Als we in gebed gaan, als we biddend leven, 
is dat steeds weer een oefening om te ervaren wat het betekent om ‘Vader’ te 
zeggen. Het is speciaal deze naam waarvan Jezus graag wil dat we die heiligen. 
De Vadernaam neemt tussen de talloze namen voor God een unieke plaats in. En 
zo mag juist ook ons kindschap een unieke manier zijn om onszelf in Christus te 
kennen. We zijn onvoorwaardelijk beminde kinderen van onze Vader. Laat dat tot je 
doordringen als je ‘Vader’ zegt: zijn liefde voor jou kent geen voorwaarden.
Here God, leer me ‘Vader’ zeggen en geef dat ik dieper mag leren beseffen wat het 
betekent om uw kind te zijn.
 
 

 2  Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, 
hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven 
aan wie hem erom vragen.  Lucas 11:13

De gevende Vader
Jezus leert ons om God te kennen en lief te hebben als de gevende Vader. Velen 
hebben Hem als de ontzagwekkende en eisende God leren kennen en hun geloof is 
daarmee vaak een angstig gebeuren geworden. Doe ik wel genoeg? Doe ik het wel 
goed genoeg? Dat kunnen de vragen zijn die ons geloof soms ten diepste beheer-
sen. Maar kind van God zijn door te geloven in Jezus is niets anders dan steeds 
meer ontdekken dat we ontvankelijk mogen zijn voor wat Hij als Vader geven wil. 
Het allerliefst geeft Hij zijn Geest, als we Hem erom vragen, zodat we Hem leren 
aanroepen met ‘Abba, Vader’!
Dank U, Heer Jezus, dat ik door U God als mijn gevende Vader mag leren kennen!
 
 

 3  U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, 
u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kun-
nen aanroepen met ‘Abba, Vader’ Romeinen 8:15
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Geen slaaf maar kind
Wat laat ik me soms leiden door angst. Angst dat ik afgewezen wordt. Angst om 
mijn leven uit handen te geven. Angst om eerlijk te zeggen wat er echt in mij leeft. 
Angst om werkelijke verbondenheid te zoeken met de ander. Angst dat ik mijn 
leven niet langer onder controle heb. En dat is allemaal pure slavernij. Het is een 
teken dat ik de Vader niet ken zoals Hij is. Het is een teken dat ik niet werkelijk 
weet en ervaar wat het betekent om kind van God te zijn. Juist daarvoor hebben 
we de Geest ontvangen: om Gods kind te zijn, om niet langer door angst gedreven 
maar door Gods onvoorwaardelijke liefde omringd te worden, om Hem aan te 
roepen: ‘Abba, Vader’!
Abba, Vader, verlos me van mijn angst en leer me in de vrijheid van het kind-zijn te 
leven.
 
 

 4  Vrees niet, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie het koninkrijk wil-
len schenken.  Lucas 12:32

Niet vrezen
Vaak zijn we vol zorgen over de dingen van de dag. We kunnen tegen de dag 
opzien vanwege een volle agenda en allerlei verplichtingen. Zorgen kwellen ons 
voortdurend en beheersen onze gedachten. En dat maakt ons angstig en onrustig. 
Maar Jezus, die altijd nauw verbonden is met zijn Vader, spreekt ons dan aan. We 
hoeven niet te vrezen omdat we een Vader hebben die ons het koninkrijk wil schen-
ken. Dat koninkrijk is overal waar we Jezus Heer laten zijn (ook over onze zorgen 
en verplichtingen en onze agenda) en waar we onszelf opnieuw leren kennen en 
ervaren als geliefde kinderen. Zo zegt Jezus het nu ook tegen jou: wees niet bang, 
wees niet onrustig, maar richt je op het koninkrijk van je Vader, waar vrede en rust 
de toon zetten.
Vader in de hemel, help me om in Jezus’ naam uw koninkrijk te zien en te ontvan-
gen.
 
 

5  Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en 
rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem.  Lucas 15:20

Hij viel hem om de hals
In Jezus’ gelijkenis ‘Een Vader had twee zonen’ gaat het uiteindelijk om de vader. 
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We zijn geneigd om ons vooral te identificeren met de jongste zoon, de zondige 
wegloper. En als we dat gedaan hebben komen we verschrikt tot de ontdekking dat 
we ook veel weg hebben van de oudste zoon, de wettische thuisblijver. Maar eigen-
lijk is de vaderfiguur degene die de meeste aandacht van ons zou moeten ontvan-
gen. Het is onbegrijpelijk wat hij doet: zijn zoon om de hals vallen. Hem kussen. 
Wat buitengewoon vergevingsgezind en nederig is dat. God is een nederige Vader. 
En de kernvraag is: wil ik worden als de Vader? Wil ik mensen die mij kwetsen om 
de hals vallen als ze naar me toekomen?
Vader, dank U wel voor wie U bent, zo vergevingsgezind en nederig. Leer me in Jezus 
te worden zoals U.
 
 

6  Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer 
waard uw zoon genoemd te worden. Lucas 15:21

Vader, ik heb gezondigd
De jongste zoon heeft het op de terugweg naar huis voortdurend in zichzelf lopen 
repeteren. Steeds maar weer diezelfde woorden, zodat ze ook steeds dieper zouden 
doordringen in zijn hart: ‘door mijn zonde ben ik niet meer waard een zoon te zijn’. 
Hoe ontroerend en wellicht herkenbaar dit ook is, de ergste zonde is hier dat de 
zoon de Vader niet kent. Want dat is het laatste wat de Vader zou doen: zeggen 
dat je niet meer waard bent zijn zoon te zijn. Hoe goed ken ik de Vader eigenlijk? 
Vanuit je hart voor Hem je zonde belijden is heel genezend, maar dan wel om juist 
weer te ervaren dat je wel zijn kind bent!
Vader, dank U voor uw vergevingsgezindheid en dat ik het in Christus altijd waard 
mag zijn uw zoon genoemd te worden.
 
 

 7  Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is, is van jou. 
 Lucas 15:31

Mijn jongen
Hoor nu toch eens hoe de Vader zijn oudste zoon aanspreekt. Die zoon die thuis 
was gebleven, maar in zijn hart misschien nog wel veel verder van huis was dan zijn 
jongere broer. Hij was zo dichtbij de Vader maar koos voor de houding van de slaaf, 
de knecht, de werknemer. En dan wordt je Vader opeens een Baas, waar je bang 
voor bent, waar je diep van binnen boos op bent omdat je vindt dat je hard werkt 
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voor weinig waardering. En wat zegt de Vader: ‘Mijn jongen.’ Proef je de liefde en 
de aanvaarding, niet alleen dus voor de jongste, maar ook voor de oudste zoon? 
God houdt niet alleen van zondaars. Hij houdt ook van religieuze Farizeeërs.
Vader, dank U voor uw liefde voor iedereen. Leer me begrijpen en ervaren dat U 
liefde bént!
 
 

 8  Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die 
aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. Johannes 1:18

Aan het hart van de Vader
In het Johannesevangelie proeven we iets van het intieme geheim dat er is tussen 
de Vader en de Zoon. Zij zijn heel sterk op elkaar betrokken: waar de Vader is daar 
is de Zoon, en waar de Zoon is daar is de Vader. Dankzij de Zoon weten wie God 
is en kennen we Hem. Want niemand heeft God ooit gezien. Daarvoor is God zelf 
te groot, te heilig, te goddelijk. Maar in de Zoon komt deze God naar ons toe. Hij 
komt vanuit het hart van de Vader, waaraan Hij rust. Zo komen we door Jezus al-
lereerst in aanraking met het hart van de Vader. Ken je dat hart? Het is vol genade 
en liefde en waarheid!
Dank U, Heer Jezus, dat U uit het hart van de Vader komt en dat ik door U God 
mag kennen!
 
 

 9   De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle macht aan hem overgedragen.
 Johannes 3:35

Vaders liefde en macht
Het hart van de Vader is vol liefde. Liefde voor alle mensen. Dat zegt Jezus ook: 
‘Want God heeft de wereld zo lief…’. Maar Gods liefde gaat toch allereerst en heel 
in het bijzonder uit naar zijn Zoon. Niets en niemand is voor de Vader kostbaarder 
dan zijn Zoon Jezus. Er is tussen deze Twee een intense liefdesrelatie. En het is juist 
vanwege die liefde van de Vader voor de Zoon dat de Zoon alle macht overgedra-
gen heeft gekregen. Dat is voor ons nu ook heel belangrijk: als we zoeken naar de 
macht van God en naar zijn machtig werk op aarde, dan moeten we altijd uitko-
men bij de Zoon. Hij is Heer! Hij alleen!
Vader in de hemel, dank U voor uw liefde voor uw Zoon en mijn Heer, en voor de 
macht die U aan Hem hebt overgedragen.
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10  Waarachtig, ik verzeker u: de Zoon kan niets uit zichzelf doen, 
hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen; en wat de Vader 
doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier. Johannes 5:19

Wat de Vader doet
Jezus kijkt op aarde steeds naar zijn Vader. Hij heeft geen eigen plannen, geen 
eigen programma of agenda, maar voortdurend kijkt Hij naar zijn Vader om te 
zien wat Hij doet. Zoals Hij de kunst van het timmeren heeft afgekeken van zijn 
aardse vader Jozef, zo leert Hij wat het betekent om Gods Zoon te zijn door naar 
zijn hemelse Vader te kijken. Door voortdurend verbonden te blijven met zijn Vader, 
ervaart Jezus Gods kracht en kan Hij helemaal in de stijl van zijn Vader zijn werk 
op aarde doen. Dat werk komt hierop neer: er zijn voor Gods kinderen, hun ogen 
openen voor het koninkrijk van Gods liefde en zo doden weer levend maken.
Zoon van God, leer me om net als U de Vader te zien en om naar uw voorbeeld en in 
uw kracht te worden zoals Hij.
 
 

11 Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet die hem gezonden heeft.
 Johannes 5:23

De Vader eren
Soms is het moeilijk om te weten aan wie nu alle eer toekomt: aan de Vader of aan 
de Zoon. Misschien is de vraag wel helemaal verkeerd. In elk geval maakt Jezus 
duidelijk dat je als je de Vader wilt eren, de Zoon moet eren. De Vader wordt in 
zijn eer aangetast als we de Zoon niet erkennen. Het is mooi om te zien hoezeer de 
Vader en de Zoon allebei zo op de Ander zijn gericht. Ware liefde gunt de Ander 
steeds meer alle eer. Eer daarom de Vader door de Zoon te eren. Eer de Zoon door 
de Vader te eren. Bewonder hun verbondenheid en geniet van hun verbondenheid.
Vader en Zoon, leer me door uw Geest om U de eer toe te geven die U toekomt!
 
 

12 Niemand kan bij mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft 
hem bij me brengt, en ik zal hem op de laatste dag tot leven wekken.  
 Johannes 6:44

Door de Vader naar Jezus
De samenwerking tussen Vader en Zoon is een diepe werkelijkheid en heeft ook 
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ondoorgrondelijke aspecten. Waar Jezus aan de ene kant zegt dat niemand tot de 
Vader kan komen dan door Hem, zegt Hij het hier precies andersom: ‘Niemand kan 
tot de Zoon komen dan door de Vader.’ Hoe moeten we dat rijmen? Misschien moe-
ten we dat maar helemaal niet rijmen en er verbaasd en verwonderd over staan 
hoezeer de Zoon verbonden is met de Vader en de Vader met de Zoon. En hoezeer 
zij samenwerken met het oog op ons geluk. Misschien kunnen we ons gebedsleven 
verrijken door op basis van deze uitspraak van Jezus te bidden:
Vader, breng mij bij de Zoon. Laat mij Jezus zien en door Hem omhelsd worden, 
zodat ik mag rusten aan uw Vaderhart.
 
 

13    De levende Vader heeft mij gezonden, en ik leef door de Vader; zo zal 
wie mij eet, leven door mij. Johannes 6:57

Leven door de Vader
De Vader staat niet alleen helemaal achter zijn zoon (als zijn Zender), maar Hij 
leeft ook helemaal in zijn Zoon: de Vader is het leven van de Zoon. Dat is opnieuw 
een heel sterke uitdrukking die laat proeven hoe intens de Zoon is verbonden met 
de Vader. Tegelijk mag onze relatie met Jezus een afspiegeling zijn van de relatie 
tussen de Vader en de Zoon: zoals de Zoon leeft door de Vader, leven wij door de 
Zoon. De Zoon is ons brood, ons dagelijks voedsel. Hij wil door ons gegeten worden 
zodat zijn leven zich door heel ons lichaam verspreidt. Ken jij deze verbondenheid 
met de Zoon als afspiegeling van de verbondenheid van de Zoon met de Vader?
Vader, ik wil graag verbonden zijn met uw Zoon om zo deel te hebben aan uw leven 
en uw Vaderliefde.
 
 

14   Iedereen die naar de Vader luistert en van hem leert komt bij mij.  
 Johannes 6:45

Leren van de Vader
Als je je hele leven hebt geloofd in God, die Vader is, zoals in Jezus’ tijd de Joden, is 
het niet gemakkelijk om die God voor je te zien staan in Jezus. Daarom hebben ve-
len ook bezwaren als ze worden opgeroepen om Jezus te zien, naar Jezus te komen, 
zich door Jezus te laten omhelzen. Maar Hij zelf maakt duidelijk dat luisteren naar 
God de Vader en van Hem leren maar tot één daad kan leiden: komen bij Jezus. 
Komen bij Jezus is de ultieme daad van gehoorzaamheid aan God de Vader. Want 
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alleen in een persoonlijke relatie met de Zoon kunnen leven in verbondenheid met 
de Vader.
Vader, U alleen wil ik gehoorzamen op de manier die U leert: door te komen bij uw 
Zoon, Jezus, mijn Heer.
 
 

15  Als God uw Vader was, zou u mij liefhebben, want ik ben bij God van-
daan gekomen toen ik hiernaartoe kwam.  Johannes 8:42

Als God uw Vader was
Het spreken van Jezus is soms heel confronterend. Dat gold voor de Joden uit zijn 
tijd, maar ook nu voor ons. Hij zegt: ‘Als je mij niet liefhebt, is God je Vader niet.’ 
Het is zo belangrijk om dat telkens weer tot je door te laten dringen: dat de band 
met de Vader ontstaat in de liefde voor de Zoon. Hij kwam bij God vandaan om 
voor ons de Vaderstem hoorbaar en het Vaderhart voelbaar te maken. Als ik me 
afvraag of God mijn Vader is, moet ik dus antwoord geven op de vraag of ik Jezus 
liefheb. Gods Vaderliefde komt naar ons toe in de verbondenheid met Jezus.
God in de hemel, U wil ik als Vader kennen door te houden van uw Zoon. Leer mij 
Hem lief te hebben.
 
 

16  Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven 
en om het weer terug te nemen – dat is de opdracht die ik van mijn 
Vader heb gekregen.  Johannes 10:18

De opdracht van de Vader
Het verlangen van Jezus is om altijd de wil van zijn Vader te doen. De mensen om 
Hem heen zouden kunnen denken dat de dingen die Hem overkomen het resultaat 
is van de gebeurtenissen en omstandigheden van dat moment. Maar er is ten diep-
ste maar één reden waarom de Zoon zijn leven gaat geven: omdat Hij de opdracht 
van zijn Vader wil volbrengen. Dat is voor de Zoon vrijheid: volkomen gehoorzaam 
zijn aan zijn hemelse Vader. Vaak worden we bepaald door wat er gebeurt en is ge-
beurd in ons leven. Gaan in het spoor van Jezus betekent de vrijheid leren kennen 
die groeit in de verbondenheid met de Vader en dan het verlangen van de Vader in 
gehoorzaamheid volgen.
Vader, leer me om net als uw Zoon, mijn leven helemaal toe te wijden aan U, in de 
kracht van uw Geest.
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17  Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en 
wie mij dient zal door de Vader geëerd worden. Johannes 12:26

Geëerd door de Vader
Bij het evangelie hoort dat wij de Vader eren. Die gedachte is voor christenen niet 
vreemd. Maar Jezus zegt hier het omgekeerde. Hij spreekt over de Vader die ons 
eert. Het is goed om dat even tot je door te laten dringen: de Vader eert mij als zijn 
kind! Wanneer doet Hij dat? Hij doet dat als wij Jezus volgen en dienen. Dat is wat 
de Vader mooi vindt: dat we zijn Zoon zien, Hem van harte volgen en Hem dienen 
met ons leven. Ben jij een dienaar van Jezus? Volg jij Hem? Als je daarop met ja 
antwoordt, weet dan dat de Vader je eert!
Vader, wat is dat mooi dat U ons wilt eren als we Jezus volgen. Geef door uw Geest 
dat ik uw eer waard ben.
 
 

18  Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu 
kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien. Johannes 14:7

De Vader kennen
Kort voordat Jezus deze woorden spreekt, heeft Hij de voeten van zijn leerlingen 
gewassen. Daarin hebben zij Hem leren kennen als de dienaar. Dat werpt ook een 
heel bijzonder licht op het wezen van de Vader, het wezen van God: God is een 
dienende God, de Vader is gericht op het geluk van zijn kinderen en zet daar alles 
voor in. Dat is wat Jezus zichtbaar maakt op aarde: de dienstbaarheid van God de 
Vader. Het voelt vreemd om deze dingen zo te zeggen. Maar het hoort echt bij de 
goddelijkheid van God: dat Hij dienaar is. Heb jij de Vader zo al gezien?
Vader, dank U voor uw dienstbare karakter, zo zichtbaar in uw Zoon. Leer me U zo 
te kennen en te volgen.
 
 

19  En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de 
Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Johannes 14:13

De grootheid van de Vader
Jezus heeft op aarde maar één verlangen: dat de grootheid van de Vader zichtbaar 
wordt. Die grootheid is in Hem zelf te zien: Hij is het volmaakte beeld van de Vader, 
net zo liefdevol, net zo barmhartig, net zo goddelijk en net zo krachtig. Maar ook 
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in de daden van zijn leerlingen wordt dankzij de Zoon de grootheid van de Vader 
zichtbaar. Jezus is namelijk in de hemel om zijn goddelijke kracht uit te delen aan 
hen die Hem erom vragen, om te doen wat Hij gedaan heeft. Niet tot meerdere 
eer en glorie van Gods kinderen, zelfs niet tot meerdere eer en glorie van de Zoon, 
maar speciaal voor de grootheid van de Vader!
Vader, dank U voor uw Zoon die uw grootheid zichtbaar maakt. Geef dat ook door 
mij als uw kind uw grootheid ervaarbaar wordt voor anderen.
 
 

20  Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en 
dat ik in jullie ben. Johannes 14:20

In mijn Vader
Er komt een moment dat we het zullen begrijpen: de wonderlijke en intense ver-
bondenheid tussen God de Vader, God de Zoon en Gods kinderen. Laat het op je 
inwerken: de Zoon is in de Vader, Gods kinderen zijn in de Zoon, de Zoon is in Gods 
kinderen. Als dat waar is - en het is waar, want Jezus zegt het - is de Vader in ons 
en zijn wij in de Vader. We proeven hier iets van dat diepe geheimenis: dat Gods 
liefde betekent dat we worden opgenomen in de Drie-enige verbondenheid die er 
is tussen de Vader en de Zoon door de Geest. Hier ontdekken we de intimiteit in de 
Vader-kind-relatie. Vol van de liefde van Jezus.
Vader, wat ongelooflijk dat er zo’n diepe intimiteit mag zijn met U. Wilt U me leren 
om er in te leven.
 
 

21 Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn 
Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en 
bij hem wonen. Johannes 14:23

De Vader komt bij je wonen
Onze verbondenheid met de Vader door de Zoon wordt gekleurd door liefde en ge-
hoorzaamheid. Die beide kunnen niet zonder elkaar. Liefde zonder gehoorzaamheid wordt 
vrijblijvend. Gehoorzaamheid zonder liefde wordt koud. Wanneer we als kinderen van 
God in liefdevolle gehoorzaamheid aan Hem leven, zullen we steeds meer gaan 
ervaren dat de Vader ons liefheeft, niet omdat wij liefdevol gehoorzaam zijn, maar in 
onze liefdevolle gehoorzaamheid. We zullen uit eigen ervaring kunnen spreken over 
de Vader en de Zoon die bij ons komen en bij ons wonen. Wat een verbondenheid!
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Vader, dank U dat ik me door U geliefd mag voelen en zo gehoorzaam kan zijn. Wilt 
U krachtig bij mij wonen?
 
 

22 Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de 
Vader is meer dan ik. Johannes 14:28

De Vader is meer
Als Jezus deze woorden spreekt, zo vlak voor dat Hij gaat sterven, moeten we besef-
fen dat op dat moment zijn glorie nauwelijks zichtbaar is. Die gaat nu schuil achter 
veel zwakheid en lijden. Daarom kan Jezus nu zeggen dat zijn Vader meer is (terwijl 
Hij verder steeds benadrukt dat ze gelijk zijn): als het lijden achter de rug is en de 
Zoon Thuiskomt, kan het grotere werk beginnen dat uitgaat van de Vader. Weer bij 
de Vader zijn betekent dat Jezus vanuit het Vaderhuis kan gaan uitdelen wat Hij 
langs de weg van het kruis ontvangen heeft: leven, heelheid, liefde, geluk, kracht, 
genade kortom alles waar Gods kinderen naar hunkeren.
Dank U, Heer Jezus, dat U bij de Vader bent om grote dingen te doen in onze levens.
 
 

23 Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 
 Johannes 15:1

De Vader als wijnbouwer
Als Jezus zegt dat Hij de ware wijnstok is, vertelt Hij daarmee dat we voor ons 
leven als kinderen van God volkomen van Hem afhankelijk zijn. Alles wat we nodig 
hebben vinden we in de verbondenheid met Christus. Alleen door Hem kan ons 
leven vruchtbaar worden. Tegelijk vestigt Jezus onze aandacht ook direct (zoals 
steeds in het Johannes-evangelie) op zijn Vader, die de wijnbouwer is. Zo leren we 
de Vader te zien in zijn intense betrokkenheid op de verbondenheid tussen zijn 
kinderen en zijn enige Zoon: Hij stelt alles in het werk om die verbinding tot stand 
te brengen en vruchtbaar te maken.
Vader, dank U dat U als wijnbouwer zo betrokken bent bij onze verbondenheid met 
uw Zoon.
 
 

24 De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel 
vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Johannes 15:8
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De grootheid van de Vader
Onze verbondenheid met Jezus, zoals ranken met de wijnstok, heeft als grote doel 
dat de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Het is goed om tot ons door te 
laten dringen dat het dragen van veel vrucht blijkbaar de manier is waarop de 
Vader in onze levens verheerlijkt wordt. Alleen door werkelijk leerlingen van Jezus 
te worden gaat dat gebeuren: dat we gaan lijken op Hem en andere mensen gaan 
trekken tot Hem. Want dat is vrucht dragen in de eerste plaats: dat er nieuwe leer-
lingen komen die hun leven overgeven aan Jezus, die gaan leven in verbondenheid 
met Jezus en die zo de grootheid van de Vader op aarde laten zien.
Vader, uw grootheid wil ik graag laten zien door met uw Zoon verbonden te zijn. 
Brengt U door uw Geest die verbinding steeds weer tot stand.
 
 

25  Maar ik verzeker jullie: wat je de Vader ook vraagt in mijn naam – hij 
zal het je geven. Johannes 16:23

De Vader vragen
Bidden is met onze vragen naar onze Vader gaan. Als volmaakte Vader weet Hij 
wat goed en heilzaam voor ons is en dat goede en heilzame wil Hij ons vol liefde 
geven. Zelf weten we niet altijd wat goed en heilzaam is. Daarom is het ook zo be-
langrijk om te leren bidden in de naam van Jezus. Dat betekent dat we onze vragen 
aan de Vader leren formuleren nadat we onze verbondenheid met de Zoon hebben 
bevestigd en gevierd. Dan weten we steeds beter wat we zullen vragen en zullen 
we steeds vaker gaan ervaren dat het echt waar is: de Vader geeft wat we vragen!
Vader, in de naam van Jezus vraag ik U: leer mij vragen om wat goed en heilzaam is.
 
 

26  Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo 
ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden.

 Johannes 17:21
Eén in de Vader
Als Jezus vlak voor zijn gevangenneming en kruisdood bidt tot zijn Vader, neemt 
het gebed om eenheid een belangrijke plaats in. Het hart van Gods Zoon is er vol 
van: dat de kinderen van God onderlinge verbondenheid mogen kennen. Vaak 
zoeken wij deze verbondenheid in gelijke overtuigingen, gelijke ethische standpun-
ten en gelijke kerkelijke tradities. Daar zoekt Jezus het niet. Hij zoekt voor Gods 
kinderen de eenheid in God zelf: laat Gods kinderen in ons zijn, zoals Ik in U en U 
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in mij. Verbondenheid tussen Gods kinderen heeft veel meer met het hart te maken 
dan met het hoofd, veel meer met de binnenkant van ons geloofsleven dan de 
buitenkant ervan.
Vader, maak ons één in de liefde van uw hart. Schept U onderlinge verbondenheid 
door ons te concentreren op uw goddelijke verbondenheid.
 
 

27  Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik ben. 
Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt omdat u mij al 
liefhad voordat de wereld gegrondvest werd. Johannes 17:24

Zijn bij de Zoon van de Vader
In zijn hogepriesterlijke gebed vraagt Jezus aan zijn Vader om iets wat Hij ons als 
Gods kinderen het meest gunt: dat wij mogen zijn bij de Zoon. Dat zijn is in de he-
mel. Maar als het gaat om de hemel moeten we altijd bedenken dat dat allereerst 
de plek is waar Jezus is (de hemel is eerder een Persoon dan een plaats). Daar 
zullen we de grootheid zien van de Zoon, de grootheid die Jezus al in eeuwigheid 
ontvangen heeft van zijn Vader. Daarheen zijn we dus op weg. Dat maakt het al-
leen maar belangrijker om ook nu al geconcentreerd te zijn op de grootheid van de 
Vader in de Zoon. Alleen daarin vinden we het eeuwige leven, ook voor vandaag.
Vader in de hemel, uw Zoon wil ik zien, bij Hem wil ik zijn. Toon mij zijn grootheid!
 

28  Houd me niet vast. Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar 
mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn 
Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.

Johannes 20:17
Mijn Vader is jullie Vader
Deze woorden spreekt Jezus na zijn opstanding, in zijn ontmoeting met Maria. 
Nadat ze Hem had moeten loslaten in zijn sterven, wil ze Hem, de Levende, nu 
vasthouden. Maar Jezus laat zien dat er iets komt wat nog mooier is: Hij gaat naar 
de Vader. En juist door het gaan naar de Vader wordt de Vader onze Vader. Let op 
hoe Jezus het zegt: Hij sprak meestal over de Vader, maar nu heeft Hij het over 
mijn Vader en jullie Vader. Er mag door de thuiskomst van de Zoon in het Vader-
huis een nieuwe verbondenheid gaan groeien. De Vader wordt onze Vader! Dankzij 
Jezus komt er een diepe verbondenheid met de Vader. Onze Vader in de hemel.
Onze Vader in de hemel, dank U dat uw Zoon bij U thuis is gekomen, en dat U nu 
onze Vader bent.
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29  Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik 
jullie uit. Johannes 20:21

Gezonden door de Vader
Als Jezus zijn leerlingen na zijn opstanding spreekt, wenst Hij hun vrede: de 
sjaloom, de heelheid die hoort bij het Koninkrijk van de Zoon. Vanuit deze vrede 
worden zij in de wereld uitgezonden. De Zoon zendt Gods kinderen dus uit in de 
wereld, zoals de Zoon zelf door de Vader in de wereld was gezonden. Wij mogen 
dus op onze plek, met de vrede van Christus in ons hart, de taak volbrengen die 
ook Jezus had: het Koninkrijk van de Vader zichtbaar maken, mensen Jezus laten 
zien, uitreiken naar wie verloren zijn en nog gewonnen mogen worden om te rusten 
aan het hart van de Vader.
Vader in de hemel, zoals U uw Zoon hebt gezonden, zendt uw Zoon ons. Leer ons om 
daadwerkelijk te gaan met de vrede van Christus in ons hart.
 
 

30 Wie overwint zal samen met mij op mijn troon zitten, net zoals ik zelf 
overwonnen heb en samen met mijn Vader op zijn troon zit.

 Openbaring 3:21
Met de Vader op de troon
Deze woorden van de levende Christus aan de christenen in Laodicea volgen op 
een intense oproep tot bekering: ‘Iedereen die ik liefheb wijs ik terecht en bestraf 
ik. Zet u dus volledig in en breek met het leven dat u nu leidt.’ Jezus zelf klopt 
hier aan de deur. En juist omdat Hij het zelf is die ons aankijkt en aanspreekt en 
aanraakt, kan Hij er direct die beloftevolle woorden op laten volgen: we mogen 
overwinnen, net als Hij, en bij Hem op de troon zitten, bij de Zoon die samen met 
zijn Vader op de troon zit. Dichtbij de Zoon is dichtbij de Vader. Ga je mee de 
overwinning tegemoet?
Vader in de hemel, samen met uw Zoon verlang ik naar de overwinning en de bekro-
ning: op de troon zitten, dicht bij U door uw Zoon.
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