
Wat beteken dit vir ons om tot God te kan bid, onse Vader Mat 6:9 en Romeine 8: 12-17 

Twee weke gelede het ek begin praat oor die feit dat God ons Vader is, die Een tot wie Jesus 

ons geleer het om te bid: ons Vader wat in die hemel is. Ek wil vandag voorgaan om te praat oor 

wat beteken dit om tot die Vader te bid. 

Behandel asseblief die volgende vrae: 
1. Beskryf jou prentjie van God die Vader en wat het jy die afgelope tyd van Hom ontdek. (Vir 

die kleiner kinder: vertel wie dink jy is God die Vader en hoe is Hy as ons Pappa) 
2. Besluit saam op ŉ bedrag vir kollekte waarmee julle God wil eer. 
3. Gee vir iemand kans om te bid en dan lees julle saam Matteus 6:9 en Romeine 8:12-17. 
4. Deel (As jy alleen is skryf neer) wat staan vir jou in die gedeeltes uit of tref jou. 

 
Soos ek laas gedeel het, het Jesus ons geleer het om ons gebede te begin met die woorde: onse 

Vader. Dis ŉ ongelooflike voorreg om so te kan bid. ŉ Voorreg wat alleen moontlik is op grond 

van wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. So, as ons glo wat Jesus vir ons aan die kruis 

bewerk het, gebeur daar hierdie wonderlike ding.  Ons kan tot God bid as ons Vader. 

Paulus leer ons so mooi in 2 Korintiërs 5:17-18a - Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe 

mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom. 18Dit alles is die werk van God. As jy glo dat  

Jesus vir jou sondes aan die kruis gesterf het, gebeur die volgende: jou ou menslike natuur sterf 

en God skep vir jou ŉ nuwe natuur, jou identiteit word nuut, dit word dieselfde as Jesus s’n en 

nou kan ons tot God roep: Abba Vader. 

Romeine 8 leer vir ons, dat ons waarborg dat ons ŉ nuwe natuur gekry het, niks anders is nie as 

God se Gees, die Heilige Gees. Dis die Heilige Gees wat wedergeboorte in ons bewerk, wat 

saam met ons gees getuig dat ons kinders van God is en in ons diepste menswees ons tot God 

laat roep, Abba Vader. So, wat is die implikasie hiervan vir my en jou? Veral in die tyd waarin 

ons leef waar ons wêreld wat maar deurmekaar gekrap is met die COVID pandemie?  

Miskien kan dit ons help as ons verstaan hoe die Jode in die ou Testament vir God as Vader 

beskou het. In Jesaja 64 bekla die volk hulle lot.  God is kwaad vir hulle en straf hulle, hulle is in 

Ballingskap, maar dan lees ons in die 53 vertaling die volgende vers. Vers 8: Maar nou, Here, U 

is ons Vader; ons is die klei, en U is ons Formeerder, en ons almal is die werk van u hand. 

Is dit nie mooi nie? God is ons Vader en ons is soos klei in sy hand.  Hy is die een wat ons vorm. 

Ons is die werk van sy hand. As ons dit kan onthou kan dit ons baie help.  Vriende, hierdie God 

wat ons geskape het en besig is om ons te vorm na sy beeld, ons kan Hom aan spreek as ons 

Vader. So wat het God as Vader vir die Jode beteken dit? 

➢ Ons kan die Een wat ons in die lewe gebring het, Vader noem. Die Oorsprong van alles, die 

Een wat alles geskape het deur net te spreek en dit was daar, is ons Vader. My Pappie het 

alles gemaak en hou alles in stand. Is dit nie wonderlik om hierdie grote God as Vader, of 

Pappie, aan te kan spreek nie? As Hy wat alles uit niks geskape het, ons Vader is, dan is ons 



probleme en krisisse mos vir Hom kinderspeletjies. So die Skepper en onderhouer van alles 

is ons Vader wat ons onvoorwaardelik liefhet. 

 

➢ Omdat ons Hom as Vader kan aanspreek, beteken dit dat Hy altyd naby aan ons is. Soos ŉ 

goeie aardse Pa daar is vir sy kinders, is ons volmaakte hemelse Vader altyd daar vir ons. 

Lees mens deur die Psalms wil dit voorkom asof God op ŉ besondere manier by ons is in ons 

nood. Dis asof God nader aan ons is in ons nood, wanneer dinge skeefloop. Nou weet ek dit 

voel nie altyd so nie. Baie keer voel dit juis die teenoorgestelde. Voel dit vir ons asof God 

baie ver van ons is wanneer dinge vir ons skeefloop.  

 

Dis dan wanneer ons in die geloof vir onsself moet sê: God voel vir my baie ver, maar ek kies 

om sy Woord te glo wat sê dat Hy altyd by ons sal wees. Dit was immers deel van Jesus se 

laaste woorde aan sy dissipels gewees toe Hy sy finale opdrag aan hulle in Matteus 28 

gegee het: “Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. 19Gaan dan na al die 

nasies toe en maak die mense my dissipels ....... En onthou: Ek is by julle al die dae tot die 

voleinding van die wêreld.” 

 

Hy sê nie hier, Ek is by julle wanneer dit goed gaan nie.  Hy sê nie Ek is by julle wanneer julle 

voel Ek is by julle nie. Hy sê: Ek is by julle al die dae. Die goeies en die slegtes. Of jy My 

nabyheid kan beleef of nie, My belofte staan vas. Ek is by julle al die dae tot aan die 

voleinding van die wêreld.  

 

In Psalm 68 lees ons: 'n Vader vir weeskinders en 'n beskermer van die reg van weduwees 

is God in sy heilige woning. 7God laat eensames in 'n huisgesin woon ...... As kinders van 

God is ons deel van sy huisgesin. Ons word deel van sy familie en soos ek laas keer gesê het, 

is Hy die volmaakte Vader. God wil vir die eensames in sy huisgesin intrek. As ons Vader sal 

Hy sy hand oor ons hou en beloof Hy dat Hy altyd by ons is. 

 

➢ God, as ons Vader, is ŉ God vol liefdevolle genade. Psalm 103 is die Psalm wat ons leer dat 

God ons sondes vergewe en ons oortredings so ver van ons verwyder as wat die ooste van 

die weste is. Dan in vers 13 lees ons: Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm 

die Here Hom oor dié wat Hom dien. 14Hy weet waarvan ons gemaak is, Hy hou dit in 

gedagte dat ons stof is.......17Maar onverganklik is die liefde van die Here vir dié wat Hom 

dien.  

 

God verstaan waarvan ons gemaak is. Hy weet ons is op ons eie baie swak. Hy verstaan selfs 

dat dit in ons sondige natuur is om verkeerd te wil doen. Daarom kan ons met alles na Hom 

toe gaan. Ook, as ons gesondig het, kan ons met vrymoedigheid na ons Vader gaan en ons 

skuld voor Hom gaan bely. Hy verstaan ons menswees so goed en sy genade aan ons is 

oneindig groot, mits ons na Hom toe gaan daarmee.  

 



Ek wil die ouers vra, as jy kind aangejaag het en stout was, hou hulle op om jou kind te 

wees? Die antwoord is mos nee. Daar is geen manier dat dit sal gebeur nie. Ek wil vir die 

kinders vra: wanneer jy stout was, dan is ŉ mens mos skaam en verleë oor jou sondes. Maar 

jy dink mos nie, ek was nou stout gewees, nou gaan ek nie meer my pa se kind wees nie. Jy 

dink mos nie jy gaan ophou om jou pa se kind te wees omdat jy stout was nie? Verseker nie. 

 

Baie keer as ons sonde doen dan dink ons, hoe kan ek nog God se kind wees? Maar dit kan 

tog nie wees nie. As ons nie ophou om ons aardse pa’s se kinders te wees wanneer ons 

stout was nie, hoe kan ons ophou om God se kind te wees as ek verkeerd gedoen het nie. 

Die Bybel leer ons dat Jesus nie een van Sy skape wat afgedwaal het sal los nie en Psalm 103 

leer ons dat God baie mooi verstaan dat ons maar swak is, dat ons stof is sonder Hom, maar 

onverganklik is die liefde van die Here vir dié wat Hom dien. 

 

Hoor dit vanoggend opnuut, God se liefde vir jou sal nooit ophou nie. 

 

➢ Die Jode het God as hulle Vader gesien as Iemand sien wat vir jou kan lei. Dis tog wat ŉ 

goeie pa vir sy kinders probeer doen. Om hulle op hulle lewenspad te lei en begelei. Om 

hulle met sy wysheid en raad te bedien en te lei sodat hulle die beste weergawe van 

hulleself te word. Nou lees ons in Jeremia 31:9 die volgende: In trane sal hulle kom, met 

smeekgebede, maar Ek sal hulle lei, Ek sal hulle by waterstrome bring, op 'n gelyk pad, 

niemand sal struikel nie, want Ek het Israel se Vader geword, Efraim is my eersgeborene. 

 

Die volk was in Ballingskap, hulle was ontneem van alles en woon in ŉ vreemde land as 

slawe.  En God gee hulle die belofte dat Hy hulle Vader is en dat Hy as hulle Vader hulle 

weer na waterstrome sal lei. Hy sal hulle op ŉ gelyk pad lei en Hy sal seker maak dat 

niemand struikel nie – want Hy is hulle Vader. Vriende, maats, net so sal God die Vader, as 

ons Vader, ons deur die huidige COVID-krisis lei en sal daar ook weer ŉ einde hieraan kom. 

 

Daarom, omdat God ons Vader is, het ons ŉ hoop wat niemand van ons kan wegneem nie. 

In die wêreld waarin ons leef, met al sy hartseer en gebrokenheid, selfs midde in die COVID-

19 situasie, het ons hoop, omdat ons Vader wat in die hemel is ons uitnooi om in gebed tot 

Hom te nader. God, ons Vader, sal ons lei, Hy sal ons aan die hand neem en vir ons die pad 

wys. Ons moet net met verwagting en geloof tot Hom nader. 

 

➢ Omdat God hulle Vader was, was daar van hulle verwag om Hom te gehoorsaam. Ek dink 

elkeen van ons verstaan dit. Dit word algemeen aanvaar dat kinders na hulle pa’s moet 

luister. As kinders vir hulle pa’s lief is, dan wil hulle kan hulle pa’s luister. As ons vir God as 

ons Vader lief is, dan wil ons na Hom luister. In Johannes 14 herhaal Jesus ŉ paar keer: 

- Vers 15 “As julle My liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. 

- Vers 21 “Wie my opdragte het en dit uitvoer – dit is hy wat My liefhet. 

- Vers 23 “As iemand My liefhet, sal hy my woorde ter harte neem; 



En dan sê Jesus in vers 24: Wie My nie liefhet nie, neem my woorde nie ter harte nie; en 

die woorde wat julle hoor, is nie Myne nie, maar die Vader s'n wat My gestuur het. 

Vriende, die sondige natuur van die mens maak dat ons ons eie ding wil doen. Maak dat ons 

dink dat as ek my eie kop kan volg, dan sal ek vry wees. Die teendeel is egter waar. Hoe 

meer ons die wil van God doen, hoe vryer word ons. Die liedjie, Jesus, alles gee ek U, het in 

die koortjie die woorde: deur U wil te doen leer ek om vry te wees. 

God is ons Vader. Hy het vir ons net die beste in gedagte. Maar Hy is ook ons Skepper. Die 

Een wat weet wat vir ons die beste is. Daarom leer ons vryheid in die mate waarin ons leer 

om Hom te gehoorsaam. Hoe meer ons Hom gehoorsaam, hoe meer leef ons volgens sy 

skeppingsdoel. Hoe meer ons volgens sy skeppingsdoel vir ons leef, hoe meer sal ons met 

betekenis leef. 

Dit waarlik so, hoe meer ek en jy leer om die wil van ons hemelse Vader te doen, hoe meer 

sal ons die lewe in oorvloed beleef wat God se wil vir ons lewens is. 

Vriende, wat van die Jode, as God se uitverkore volk waar was, is nog meer waar vir elkeen wat 

in Jesus as jou Verlosser glo. Danksy die bloed van Jesus wat vir ons gevloei het, is ons letterlik 

met sy bloed gekoop. Ons is nou bloedfamilie van Jesus en daarom is God die Vader nou ons 

Vader in die volle sin van die woord. 

➢ Daarom kan ons die Een wat alles geskape het en ons in die lewe gebring het, Vader noem. 
➢ Daarom kan ons weet dat ons Vader altyd naby aan ons is, ook in die huidige pandemie. 
➢ Daarom beleef ons elke dag die Vader se liefdevolle genade. 
➢ Daarom kan ons glo dat die Vader ons sal lei, dat Hy ons ook deur hierdie krisis sal lei. 
➢ Daarom behoort dit die begeerte van ons harte te wees om onder alle omstandighede aan 

ons Vader gehoorsaam te wees. 
 
Mag jy God die Vader in hierdie tyd op ŉ nuwe en dieper manier leer ken en mag jy groei in jou 
liefde vir Hom. 
 

Vrae om oor te gesels: 
1. Wat is die hoof gedagte oor God die Vader wat vir jou uitstaan? 
2. Wat dink jy vra God van jou om die boodskap prakties waar te maak in jou lewe? 
3. Met wie wil God hê moet jy die boodskap deel? 
4. Bid vir mekaar en vir die wie die Here op jou hart lê. 


