
Samenvatting van de preek over zondag 46 van de Heidelbergse catechismus 
Lezen: Romeinen 8 : 1 – 17 
 
Bij een koning mag je niet zomaar binnenkomen. Ook bij de hemelse Koning niet. Er 
zal Iemand moeten zijn om de deur voor ons open te doen. Dat wil de Heere Jezus 
zijn. Door Hem mogen wij tot God gaan. Hem zelfs ‘Vader’ noemen. 
Tegelijk vraagt dat diepe eerbied. 
 
Thema: de aanspraak in het volmaakte gebed 
 
1. onze Vader 
Niet wij maken uit hoe we God aanspreken; Christus maakt dat bekend. ‘U dan, bid 
aldus: Onze Vader….’ 
Nu zijn er wel veel meer Namen voor God in de Bijbel die we mogen gebruiken, al 
naar gelang onze omstandigheden zijn (Licht, Almachtige, Alwetende, God des 
levens, de Onveranderlijke, de Barmhartige).  
Maar de kroon van Zijn Namen is toch ‘Vader’. Alle kinderen van God mogen die 
Naam noemen; allen dus die Zijn Geest in hun hart hebben ontvangen (zie Rom. 8). 
De Heere heeft er zelfs recht op dat de Zijnen Hem zo noemen. 
Zo wordt meteen in het gebed een kinderlijke vreze en vertrouwen gewekt. 
Er zijn twee soorten vrees in de Bijbel. Een slaafse: die slaat ons in de boeien. De 
vrees die Judas kende toen Hij de Heere Jezus had verraden. 
De andere is de kinderlijke vreze: diep ontzag voor Gods majesteit en tegelijk liefde 
tot Hem. De vreze des HEEREN. 
Dat brengt ook een kinderlijk vertrouwen met zich mee. Soms is er in het begin nog 
weinig vrijmoedigheid. Je kunt het bijna niet geloven dat het ook voor jou kan. 
Maar hoe meer zicht je op Christus krijgt, hoe meer de slaafse vrees verdwijnt en het 
vertrouwen groeit: Vader weet alles en kan alles. Grote gedachten van Vader 
hebben. 
Kinderlijke vreze en kinderlijk vertrouwen horen bij elkaar. Dat bewaart ons enerzijds 
voor afstandelijkheid en aan de andere kant voor vrijpostigheid. 
 
‘Maar dat gaat toch zomaar niet?’ Het kan alleen om Jezus’ wil. Aan mensen die God 
als Vader hadden afgezworen, reikt Christus opnieuw de scepter aan. 
We lezen de Vadernaam van Zijn lippen af. 
Laten we waken voor een vanzelfsprekend uitspreken van de Vadernaam. Wie zijn 
eigen hart een beetje kent… 
Er kan trouwens ook schroom zijn om de Vadernaam te noemen omdat je aardse 
vader je teleurgesteld of misbruikt heeft, en zo een volkomen scheef beeld van het 
vaderschap in je heeft opgeroepen. 
Dan mogen we bedenken dat het hemelse Vaderschap het eerste is, en niet het 
aardse. Alleen Christus geeft ons helder zicht op Wie de zuivere Vader is. Hij zegt 
ons de Vadernaam voor. En de Pinkstergeest gaat het in het hart van de Zijnen 
verklaren en leert het mij roepen: ‘Abba, Vader’.  
Een kind is al kind voordat het ‘vader’ kan zeggen. Maar als het groeit, wordt het 
steeds duidelijker. 
 
‘Onze Vader’. Als het over Hemzelf gaat, spreekt de Heere Jezus over ‘Mijn Vader’. 
Hij is immers de Eniggeborene van de Vader. Zie ook het onderscheid in Joh. 20:17. 



Onze: dat betekent ook dat je het zegt als iemand die is opgenomen in Gods 
huisgezin; in de gemeenschap van Gods volk. Gemeenschap der heiligen dus, ook in 
het gebed. 
 
Zo bewerkt de Heere ook de zekerheid van de verhoring van ons gebed. Zie Lukas 
11 : 9 – 13. 
Bidden met een (r)echt geloof: dat richt zich op Gods beloften. In het vertrouwen dat 
Hij weet wat goed voor ons is. Dan kunnen Zijn gedachten wel eens anders zijn dan 
de onze.  
 
2. Die in de hemelen zijt 
Laten we niet aards van de Heere denken. Hij is hoog en heilig. 
Dat vormt geen tegenstelling met het aanroepen van de Vadernaam. Er is 
verbondenheid èn afstand. Het geheim van de overbrugging ligt in Christus. 
Zo worden we steeds weer teruggeroepen van onze verkeerde aardse gedachten 
over God naar het diepe besef van Zijn heerlijkheid (zie Jes. 57:15). 
Aards denken over Gods majesteit: dat kan door Hem voor te stellen als iemand die 
denkt en kijkt zoals wij. Of als een despoot. Of als een soort noodlot. 
Voortdurend moeten onze gedachten vanuit de omgang met de Heere bijgesteld 
worden. 
Verwacht van Zijn almacht al wat u nodig hebt voor lichaam en ziel. 
Aardse vaders zijn beperkt. Met de hemelse Vader is het anders. De hemelen zijn 
wijd, hoog, rein. 
Denkt Zijn kind dat Hij niet van hem of haar afweet? Zit je zo in de put over allerlei 
dingen? Lees tot uw troost eens Jesaja 40:25-31. 
Waar zit u over in als u weet van Zijn almacht, Zijn kracht en liefde? Al Zijn kinderen 
mogen verwachten dat Hij zal voorzien in al hun noden. 
 
Enkele vragen voor persoonlijke of gemeenschappelijke bezinning 
 

1. Herkent u iets van de schroom om God ‘Vader’ te noemen? Waarom wel/niet? 
2. We mogen de verschillende Namen van God in ons gebed gebruiken al naar  

gelang onze omstandigheden zijn. Kunt u daar voorbeelden van geven uit uw 
eigen leven? 

3. Hoe kunnen we in ons gebed afstandelijk zijn tegenover God, en hoe kunnen 
we vrijpostig zijn? Hoe komen we daar bovenuit? 

4. ‘Onze Vader’. Hoe vult u vanuit die aanspraak de gemeenschap der heiligen 
concreet in? 

5. Is het feit dat God als Vader ‘in de hemelen’ woont voor u een blokkade of juist 
een troost? 

 
Voor de kinderen: 

- Waarom moeten wij bij ons bidden altijd eerbiedig zijn?  
- De Heere woont in de hemel. Maar waar wil Hij nog meer wonen? 
- Wanneer heeft de Heere beloofd dat Hij ook jouw Vader wil zijn? Waar mag je 

dus om bidden? 
 

 


