
Ons Vader wat in die hemel is   Mat 6 vers 9  Covid 19 

Goeie môre.  Dit is vandag Vadersdag. Ek wil aan al die pa’s geluk sê met julle Vaderskap en ek 

bid dat jy as pa sal toelaat dat die Here jou vorm om ŉ pa vir jou kinders wees na God se hart. 

Ons as pa’s speel ŉ kardinale rol in ons kinders se lewens en of jy dit nou weet of nie, of wil 

weet of nie, jou voorbeeld as pa bepaal hoe jou kinders vir God die Vader beleef. Jou voorbeeld 

help jou kind om, of ŉ gesonde begrip van God te ontwikkel, of om ŉ ongesonde en skewe 

beeld van God te ontwikkel. 

Stop eers die video en hanteer die vrae wat opkom. 

Vrae en teksgedeelte: 
➢ Noem elkeen 5 dinge waarvoor jy God dankie wil sê. 
➢ Neem kollekte op of besluit saam hoeveel julle gaan EFT of gebruik Zapper. 
➢ Laat iemand bid en die Heilige Gees vra om vanoggend se saamwees te seën.  
➢ Lees Matteus 6:9-13 en Matteus 7:7-11 en deel met mekaar wat in die gedeelte vir jou tref 

of uitstaan. (Of praat met die Here daaroor) 

 

Ek het vroeër die week vergeet dis Vadersdag, maar het gelei gevoel om vandag te praat oor 

God as ons Vader. Volgens Lukas het een van Jesus se dissipels vir Hom gevra om hulle te leer 

hoe om te bid en antwoord Jesus met die mees bekende gebed in die hele wêreld, die Ons 

Vader.  

So as antwoord op die vraag, hoe moet ons bid, begin Jesus en sê: so moet julle bid, ons Vader, 

of soos die 53 vertaling dit stel: Onse Vader. 

Wanner ons bid nader ons die Almagtige, die Skepper God, en ons mag tot Hom nader as ons 

Vader. Dink aan ŉ klein seun of dogter wat opgewonde is om sy pa te sien nadat hy groot 

geskrik het.  Hy hardloop na sy pa toe en spring op sy skoot. Hy kan nie wag om vir sy pa te 

vertel wat gebeur het nie en as hy so op sy pa se skoot gaan sit en sy pa sit sy arms om hom, 

dan voel hy veilig en tevrede. Dan val al sy sorge en bekommernisse en vrese van hom af. 

Dis die beeld van God, as ons Vader, wat Jesus vir ons wil skets. Paulus beskryf dit so mooi in 

Romeine 8 vanaf vers 14: Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. 

15Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees 

lewe nie; nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot 

God laat roep: “Abba!” Dit beteken Vader. 16Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons 

kinders van God is.  

Ons hoef nie bang te wees om tot God te nader nie.  Nie eens as ons droog gemaak het nie, 

want God is ons Vader, ons Abba Vader.  In Afrikaans is dit soos wanneer ŉ kind opgewonde 

roep: pappie. Pappie, kyk wat doen ek. Pappie, kan jy my help? 



Ek noem spesifiek Romeine 8 ook, want daar is in die Bybel ŉ duidelike voorwaarde vir wie God 

as Vader kan aanspreek. Dis nie enige iemand wat hierdie aanspreek vorm vir God kan gebruik 

nie.  Nee, dis net beskore vir die wat hulle deur die Gees van God laat lei, wat God, as Abba 

Vader, kan aanspreek. 

Of, soos Jesus in Johannes 1:12 leer - Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in 

Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word. Die voorwaarde om God as Vader 

aan te spreek is deur eenvoudig te glo dat Jesus jou Verlosser en Saligmaker is. As jy dit glo 

getuig die Heilige Gees saam met ons gees dat ons kinders van God is. Die vraag is nie of jy die 

beste gelowige is nie, of dat jy sonde vry is nie, die vraag is of jy in Jesus as jou Verlosser glo. 

So, enige een wat dit glo is ŉ kind van God en het daarom die reg en die vrymoedigheid om God 

as Vader aan te spreek. So lees ons in Hebreërs 4 dat ons, op grond van wat Jesus vir ons 

gedoen het, met vrymoedigheid na die genadetroon van God die Vader kan gaan.  Vreesloos 

kan ons op ons Pappa se skoot gaan sit en ons hart teenoor Hom uitpraat. Of selfs ons sondes 

bely. 

Hoor dit mooi vanoggend: as jy glo, kan jy op grond van Jesus se kruisdood, enige tyd voor die 

troon van die Lewende God gaan staan en Hom groet met die woorde: Vader, of Pappa, of selfs 

Pappie. 

Nou weet ek dat nie almal van ons dieselfde positiewe ervaring van ons eie pa’s het nie. In die 

jare wat ek die kursus, “The World Needs a Father” aanbied, was daar op al die plekke en lande 

waar ek al daarby betrokke was regtig maar net enkele mans wat kon sê dat hulle ŉ liefdevolle 

verhouding met hulle pa’s gehad het.  Indien jy nie ŉ lekker of positiewe beeld het van God as 

Vader het nie, is dit waarskynlik omdat jou ervaring van jou eie pa nie positief was nie  Dan sal 

jy waarskynlik nie baie opgewonde wees om te hoor dat jy God as Pappa of Vader kan 

aanspreek nie. 

As dit van jou waar is, wil ek vir jou vanoggend sê, God is nie soos aardse pa’s nie. Anders as ons 

aardse, onvolmaakte vaders, is God as Vader die volmaakte Vader.  Johannes leer ons dat God 

se wese liefde is en dat God die volmaaktheid van sy liefde vir ons bewys het met die kruisdood 

van sy Seun. Hoor dit vanoggend: God die Vader het jou so volmaak lief dat Hy sy kosbaarste, sy 

eie Seun, vir jou sondes aan die kruis laat sterf het. 

Jesus kom leer ons, dat soos wat sy Vader vir Hom Vader was, net so is God ook nou vir ons 

Vader. Gaan kyk gerus na die gebede wat Jesus op aarde gebid het. Hy het elke keer tot sy 

Vader gebid. Jesus het die woord, Vader, meer as 70 keer gebruik. Daar is net een gebed van 

Jesus waar Hy God nie as sy Vader aangespreek het nie.  Ek wonder of jy kan dink watter gebed 

dit was? 

Dit was aan die kruis gewees. Die oomblik toe God die Vader Hom verlaat het, het Jesus 

uitgeroep het: “My God, My God, waarom het U My verlaat?”... Jesus was deur God die Vader 

verlaat sodat ek en jy as sy kinders dit nooit hier op aarde hoef te beleef nie.  Dis hoe lief God 



vir jou is. Hy het sy Seun verlaat, sodat Hy jou nooit sal verlaat nie. Hy het dit gedoen, sodat jy 

tot Hom mag roep, Abba, Vader. Onse Vader het jou volmaak lief.  

Anders as ons aardse pa’s, wat nie noodwendig altyd daar vir ons was nie, is ons Vader altyd 

daar vir ons, enige tyd van die dag of die nag. Ons kan met Hom praat net wanneer ons wil.  En 

God die Vader het jou onvoorwaardelik lief, net soos wat jy is.   

Hulle sê die denke van die Grieke in die tyd toe Matteus geskryf was, was een van die volgende 

twee: 

Daar was die Stoiseine: Hulle het geglo dat as jy lief kan hê, dan kan jy seerkry. As jy vreugde 

kan ervaar, dan kan jy hartseer ervaar en as jy gelukkig kan wees, dan kan iemand jou 

ongelukkig maak. Daarom het hulle geglo dat die gode apaties teenoor mense gestaan het.  Die 

gode kan niks voel nie, kan nie emosie bewys nie en kan nie gelukkig wees nie. Met ander 

woorde, hulle het geglo dat die gode niks vir mense omgee nie. 

Dan was daar die Epikurane: hulle het geglo die gode se eienskap is dat hulle “Ataraxia” is. Dis ŉ 

Griekse woord wat beteken: “Volkome kalmte, volkome rustigheid en volmaakte vrede.” 

Daarom het hulle geglo dat as die gode by die mens se lewe betrokke moet raak, dan sal hulle 

hulle “Ataraxia” verloor. Hulle sal hulle vrede, kalmte en rustigheid verloor, en daarom was dit 

vir hulle ontdekbaar dat die gode by mense betrokke sal raak.  

So waar die Grieke gedink het dat die gode apaties teenoor mense is en in geen manier in hulle 

belangstel nie en ook nie betrokke raak nie, kom Jesus en sê dat wanneer iemand in Hom glo as 

hulle Verlosser, dan word God, die enigste ware God, nie net hulle God nie, maar Hy word hulle 

Vader. Hy word hulle pa wat hulle volmaak liefhet, wat baie vir hulle omgee, wat persoonlik by 

hulle lewe betrokke raak en ŉ intieme verhouding met sy kinders begeer. 

In Matteus 7 vergelyk Jesus God die Vader met ons aardse pa’s. “Vra, en vir julle sal gegee 

word; soek, en julle sal kry; klop, en vir julle sal oopgemaak word, 8want elkeen wat vra, 

ontvang; en elkeen wat soek, kry; en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word.  9“Watter 

mens onder julle sal vir sy seun 'n klip gee as hy brood vra, 10of 'n slang as hy vis vra?  

Selfs al is, of was ons aardse pa’s nie volmaak nie, wou hulle die meeste van die tyd vir ons die 

beste gee wat hulle kon. Nou sê Jesus: 11As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders 

goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan 

dié wat dit van Hom vra? 

Daarom leer Jesus ons, dat wanneer ons bid, ons begin deur te sê: ons Vader wat in die hemel 

is. Hy is ons Vader wat in die hemel is, Hy is anders as ons pa’s.  Hy het geen tekortkoming as 

Vader nie.  Hy is die volmaakte Vader, wat juis in die benaming, Vader, vir ons wil sê: Ek soek 

intimiteit met jou.  Ek is jou Vader, Ek is nie ŉ vêraf God wat jy nie kan bereik nie.  Selfs in My 

grootheid, almag en heiligheid kan jy tot My nader, soos ŉ kind wat ŉ wonderlike verhouding 

met sy pa het, sy pa sal nader. 



Johannes skryf so mooi daaroor in I Johannes 4:16b en verder: God is liefde; wie in die liefde 

bly, bly in God en God bly in hom. 17Hiérin het die liefde sy doel volkome met ons bereik: ons 

het niks te vrees vir die oordeelsdag nie, want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die 

liefde net soos Jesus. 18Waar liefde is, is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf 

vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. 

God is ons Vader. Ons hoef nie vir Hom bang te wees nie, want Hy het ons volmaak lief. Dit 

beteken dat Hy ons lief het sonder enige voorwaardes. Hy sê nie vir ons, My kind, as jy alles 

doen wat ek jou vra sal Ek jou liefhet nie. Hy het ons eenvoudig lief en die bewys van God se 

onvoorwaardelike liefde is die kruisdood van sy Seun. 

Romeine 5:8 - Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe 

ons nog sondaars was. Dis vir ons moeilik om God se onvoorwaardelike liefde te ervaar en 

verstaan, want ons ken nie onvoorwaardelike Vaderliefde nie. 

Ek lees onlangs van ŉ non van 74 wat met ŉ priester praat oor haar pa, wat haar vandat sy 5 

jaar oud was, gemolesteer het. Sy deel haar seer, haar woede en haar haat vir haar pa haar hele 

lewe lank. Die priester gee toe die volgende raad. Hy sê vir haar dat sy vir 30dae elke oggend ŉ 

ruk lank by God moet gaan sit. Sit met jou handpalms na bo gedraai en herhaal die volgende 

woorde: As jy inasem sê jy Abba en as jy uitasem sê jy: I belong to you. Abba, I belong to you. 

ŉ Paar maande later kry hy ŉ brief van haar waarin sy sê hoe dit haar lewe verander het en wat 

dit in haar lewe beteken het. Vir die eerste keer in haar 74 jaar op aarde is sy vry van die haat 

en vasgevangheid en kan sy die Vader se onvoorwaardelike liefde vir haar beleef. 

Die eenvoudige herhaling van die woorde: Abba, I belong to you. Ek wil jou uitdaag om dit vir 
die volgende 30 dae elke oggend te doen. Gaan sit by die God die Vader met jou hande na bo 
gedraai en herhaal dit in Afrikaans of Engels, Abba, ek behoort aan U. Abba, ek behoort aan U. 
 
Dit klink simpel, maar dit werk. 
 
Wil jy nie tyd maak om by jou Vader te gaan sit nie? Hy kan nie wag om jou met sy Vader liefde 

te oorlaai nie. 

Gaan sit vir minstens 30 elke oggend by Hom en herhaal die woorde: Abba, ek behoort aan U. 
 

Gesels met mekaar: 

• Wat het vir jou uitgestaan en hoe gaan jy dit prakties maak in jou lewe? 

• Is daar iemand met wie jy dink die Here wil hê jy die boodskap moet deel? 

• Bid saam. 


