
God als Vader
Een voorbeeld voor ons 

als vaders in een gezin

Philip Nunn

14 oktober 2018



1. Een goede vader bevestigt zijn kind

“Dit is Mijn geliefde Zoon, 

in Wie Ik Mijn welbehagen heb!” 

Matt 3:17 + 17:5
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2. Een goede vader onderwijst zijn kind

• Joh 8:28 Jezus dan zei 
dat… “Ik die dingen spreek 
zoals Mijn Vader Mij heeft 
onderwezen” 

• Joh 14:24 “… het woord 
dat u hoort, is niet van Mij, 
maar van de Vader, Die Mij 
gezonden heeft”
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2. Een goede vader onderwijst zijn kind

“Hoewel Hij de Zoon was, 

heeft Hij toch gehoorzaamheid 
geleerd 

uit wat Hij heeft geleden” 

Hebreeën 5:8 
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3. Een goede vader corrigeert zijn kind
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3. Een goede vader corrigeert zijn kind

“Onze aardse vaders gaven ons straf, en daardoor hadden we 
respect voor hen. Dan zal de straf van onze hemelse Vader er 
zeker voor zorgen dat we gehoorzaam zijn aan hem. En zo 
zullen we dan het eeuwige (beter ‘het goede’) leven krijgen. 
Onze vaders straften ons toen we jong waren. Dat deden ze als 
ze last van ons hadden (beter ‘naar het hun goedacht’). 

Maar God straft ons alleen als dat goed voor ons is. Door die 
straf worden wij voor altijd heilig, net als hij. Niemand vindt 
het leuk om straf te krijgen. Op het moment dat het gebeurt, 
brengt het verdriet. Maar als je leert van je straf, heb je daar 
veel voordeel van. Dan zul je later in vrede leven, en goed zijn 
voor anderen” 

Hebreeën 12:9-11 
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4. Een goede vader is een voorbeeld 
voor zijn kind

“Jezus dan antwoordde en zei tegen hen: 
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De Zoon kan niets 
van Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet 
doen, want al wat Deze doet, dat doet ook de 

Zoon op dezelfde wijze”
Johannes 5:19

7



Conclusie

Een goede vader…

1. Bevestigt

2. Onderwijst

3. Corrigeert

4. Geeft het goede 
voorbeeld 
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