Zondag

Heidelbergse catechismus -

Jezus noemde God ‘Vader’ en wij
mogen dat door in Jezus als Heer
te geloven ook doen. Dat ik een
kind van God mag zijn, Hem
‘pappa’ mag noemen, heb ik
helemaal aan Jezus, Gods
eniggeboren Zoon, te danken.
Hoe dat kan, blijkt uit Galaten 3 en 4.

Galaten 3,22-4,7
Het gaat in deze brief over
‘rechtvaardig zijn voor God’. Dus dat
het recht is en er niets in de weg
staat tussen God en jou. De gedachte
die bij sommige Galaten speelt is, dat
je om rechtvaardig te worden voor
God toch ook het nodige zelf moet
bijdragen. Paulus zet daar iets anders
tegenover: alleen door het geloof

word je rechtvaardig voor God. Alleen
door Christus kun je weer door God
worden aanvaard.
Gods belofte
God beloofde een zegen aan
Abraham: Hij beloofde Abraham voor
altijd een veilig thuis, dat Abraham
voorgoed mocht rekenen op Gods
zorg en nabijheid. Blijkbaar betekent
deze zegen dat Abraham God weer
‘recht in de ogen kan kijken’.
Vergeving, dus. Genade.
Deze zegen is Gods belofte. Het is als
een erfenis die God heeft beloofd aan
Abraham en zijn nakomelingen.

Gods wet
God had zijn zegen beloofd. Maar Hij
had ook zijn wet gegeven. En die wet,
zegt Paulus hier, hield ons gevangen.
De wet is Góds eigen wet. Daar is
helemaal niets mis mee, - hoe zou het
kunnen?! Maar die wet is wel als een
goede spiegel die ons wordt
voorgehouden. Zo laat de wet zien
dat wij door ons niet te houden aan
Gods wil, niet rechtvaardig voor God
zijn. De wet houdt ons bij de les,
maakt ons Gods wil bekend, maar kan
ons niet bevrijden. Hij kan het niet
recht maken tussen God en ons. En
kan ons dús ook niet bij Gods zegen
brengen.
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Vraag 33 Waarom wordt Christus de eniggeboren Zoon van God
genoemd? Wij zijn toch ook Gods kinderen?
Omdat alleen Hij de eeuwige en natuurlijke Zoon van God is. Maar
wij zijn om Christus' wil uit genade tot Gods kinderen
aangenomen.
Vraag 34 Waarom noemt u Hem ‘onze Heer’?
Omdat Hij ons met lichaam en ziel, niet met goud of zilver, maar
met zijn kostbaar bloed van al onze zonden vrijgekocht en uit
alle macht van de duivel verlost heeft. Zo heeft Hij ons tot zijn
eigendom gemaakt.

Lees de Bijbel: Matteüs 3,17; Marcus 14,36; Johannes 1,1-18 (vooral vers 14
en 18); Romeinen 8,15-17 en 32; Galaten 3,23-4,7; Hebreeën 1; Hebreeën 2,1018; 1 Petrus 1,13-25 (vooral vers 18 en 19);
1 Petrus 2,4-10; 1 Johannes 4,9.
Lees de belijdenisgeschriften: Nederlandse Geloofsbelijdenis art. 17-23 en
26.

Als kind van God geboren?

Dankzij Gods Zoon een kind van God

Door geboorte alleen ben je nog geen kind
van God. Bij Gods kind zijn hoort blijkbaar
een persoonlijke band met God. Een kind van
God lééft met God. Toen de verloren zoon
weer thuis kwam, zei zijn vader: hij ‘was dood
en is weer tot leven gekomen. Hij was
verloren en is teruggevonden’. Terugkomen is
nodig. Opnieuw geboren worden is nodig.

Door het geloof in Gods enige Zoon word
je ‘om Christus’ wil tot Gods kind
aangenomen’. En dan geeft God jou de
Geest van zijn Zoon. De Heilige Geest, de
Geest van de eniggeboren Zoon van God,
komt dan in je wonen en roept in je naar
God de Vader. Hij roept in jou: Abba,
Vader.

God zond zijn eniggeboren zoon
Galaten 4,4-5: ‘toen de tijd gekomen was
zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw
en onderworpen aan de wet, maar gezonden
om ons vrij te kopen van de wet opdat wij
zijn kinderen zouden worden’.

Gods kind zegt: Abba Vader

De kern van de Bijbel is dat God een Zoon
heeft en dat Gods Zoon mens werd en naar
ons is toegekomen om ons los te kopen. En
Hij betaalde de prijs… voor onze vrijheid. Die
vrijheid betekent hier dat je een kind van God
wordt. De prijs die Jezus betaalde heeft dus
te maken met vergeving van onze zonden.

Gods eniggeboren Zoon zei: Abba Vader
Vlak voordat onze Heer Jezus zou gaan
boeten voor de schuld van de wereld door
Gods oordeel te ondergaan, bad Hij tot zijn
Vader in Getsemane: ‘Abba, Vader, voor U is

alles mogelijk, neem deze beker van Mij weg.
Maar laat niet gebeuren wat Ik wil, maar wat
U wilt’. Aan het kruis roept Hij tot zijn Vader:
‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij
verlaten?!’. Dan draagt Hij zelf de straf van
God voor de zonden van de wereld. Dát is de
prijs. Dáárvoor zond God zijn enige Zoon.

‘Abba Vader’, wat zeg je daarmee? Wat zit
er in dat ‘pappa’ zeggen tegen de
Allerhoogste?
Liefde… voor Hem die zijn Zoon zond. Vgl.
1 Johannes 4,10 en 19.
Vertrouwen. Aan deze Vader mag ik mij
helemaal toevertrouwen, bij Hem ben ik
meer dan veilig. Vgl. Romeinen 8,32.
Dankbaarheid. Een diepe vreugde en
aanbidding voor Hem die mij blijkbaar zo
heeft liefgehad. Bij wie ik mij zo kostbaar
mag weten, als zijn oogappel. Hij draagt
mij in zijn hart… Want Hij gaf zijn Zoon
voor mij!
Overgave. Hier ben ik, Abba. Ik wil leven
voor U, helemaal voor U.
Dienstbaarheid. Here Jezus, ik wil uw
leerling zijn, uw volgeling en net als U
zeggen: Abba Vader, U alleen, U behoor ik
toe.
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