
Les 4  God: Vader

Doelstelling: de catechisant kan onder woorden brengen wat het betekent dat God 
(zijn/haar) Vader is, is zich bewust van hoe dat beeld tot stand is gekomen, kan op een 
evenwichtige manier omgaan met vragen over het lijden in deze wereld in relatie tot de 
almacht van God, en kan onder woorden brengen wat het is je toe te wijden aan God.

Vaderbeeld
Vul het schema in van wat ´vader´ bij je oproept als het gaat om je aardse en je 
hemelse vader. Wat heeft dat beeld beïnvloed, en wat is het wezenlijke verschil 
tussen beide?

´Vader´ in de bijbel
Zoek de teksten op en trek conclusies.

Almachtige Vader
Wat betekent dat voor jou? Waar loop je tegenaan als je gelooft dat God almachtig 
is?
Aspecten: lijden in de wereld. Geloven dat God geen deïst is. Menselijke 
verantwoordelijkheid.
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Vaderbeeld
 Waar denk jij aan bij 'vader'?

aardse vader: hemelse Vader:

 Wat heeft dat beeld beïnvloed, en wat is het wezenlijke verschil tussen beide?

 Wat is voor jou de waarde van het 'Vader' mogen noemen van God?

´Vader´ in de bijbel
Zoek de teksten op en trek conclusies.

 Deuteronomium 32:6

 Jesaja 63:16

 Hosea 11:1-3

 Maleachi 1:6

 Lucas 15:11-32

Almachtige Vader
In november 2014 krijgt iedereen die de bibliotheek bezoekt het boek 'Een vlucht 
regenwulpen' van Maarten 't Hart cadeau (68e druk). Het gaat over een van huis uit 
gereformeerde jongen waarvan de moeder lijdt onder keelkanker en daaraan ook sterft. De
jongen neemt het God kwalijk dat Hij zijn moeder zo vreselijk laat lijden. Voorin het boek 
staat als motto een (heel oude) vertaling van Zondag10 van de Heidelbergse Catechismus.

Zondag 10. Vraag: Wat verstaat u onder Gods voorzienigheid?
Antwoord: De almachtige en tegenwoordige kracht van God, waardoor 
Hij hemel en aarde, met alle schepselen, als met zijn hand in stand houdt
en zo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en 
onvruchtbare jaren, eten en drinken, gezondheid en ziekte, rijkdom en 
armoede en alle dingen, niet bij toeval, maar uit zijn Vaderhand ons ten 
deel vallen. (vertaling Gereformeerd Kerkboek 2006)

 Wat betekent het voor jou dat God almachtig is ?

 Wat zou jij tegen Maarten 't Hart zeggen ? Kun je wat met Zondag 10 HC ?

 Is er een antwoord op al het verschrikkelijke lijden in de wereld (vliegrampen, 
oorlogsgeweld, hongersnood, aardbevingen etc) ?


