
Betere Vaders 
God laat ons als Vader zien hoe wij goede vaders 

kunnen zijn 
 
Wanneer je gezegend bent met een goede vader, zal je je kinderen onbewust en soms ook 
bewust behandelen zoals je vader jou behandelde. Wanneer je vader behoorlijk egoïstisch, 
onredelijk, wreed of simpelweg afwezig was, zal je dit waarschijnlijk compenseren door te 
proberen precies het tegenovergestelde te zijn voor jouw eigen kinderen. Wanneer je in de 
verdrietige situatie zit dat je geen vader hebt, weet dan dat onze God een “Vader van de 
wezen” is (Ps. 68:6) en altijd zal zijn. Velen van ons staan nu zelf voor de uitdaging van het 
vaderschap. Wat voor vader ben jij? Als christen hebben we het perfecte rolmodel voor 
vaderschap in God Zelf. Denk eens na over de volgende manieren waarop God handelt als 
Vader. 
 

1. Hij bevestigt: Toen de tijd aangebroken was voor Zijn publieke bediening, vroeg Jezus 

aan Johannes de Doper om Hem te dopen. Toen zij omhoog kwamen uit het water, opende 
de hemel zich en God de Vader sprak luid en duidelijk, zodat alle aanwezigen het konden 
horen: “Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie ik Mijn welbehagen heb!” (Matth. 3:17). De Vader 
bevestigde de Zoon toen Hij aan Zijn speciale roeping voor deze aarde begon. Wanneer je 
iemand bevestigt, spreek je de waarheid uit over zijn of haar leven. Als vader mag je ook 
woorden van waarheid spreken over je kinderen, om hen te laten weten dat je van hen houdt, 
dat ze uniek zijn (Matt. 17:3-5), dat je er trots op bent dat je hun vader bent en dat je dankbaar 
en gelukkig bent dat zij deel uitmaken van je gezin. Als vader kun je je kind ook bevestigen 
door hem of haar te laten weten welke gaven en talenten je in hen ziet. En tegenwoordig is 
het nog belangrijker dan vroeger om je kind te bevestigen als jongen of meisje. Spreek 
doelbewust waarheid uit over je kinderen – het is een manier om hen te zegenen. 
 

2. Hij geeft: In zowel het Oude als het Nieuwe Testament zien we dat vaders zorgen voor 

hun gezinnen en voorzien in wat ze nodig hebben. We volgen daarmee Gods goede voorbeeld 
als Vader die voor ons zorgt. De Heer Jezus legt het als volgt uit: “Als u, die slecht bent, uw 
kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen 
is, goede gaven geven aan hen die tot Hem bidden” (Matth. 7:11). Onze hemelse Vader is een 
gever van goede dingen. Een liefdevolle vader is niet iemand die altijd ‘ja’ zegt. Hij weet ook 
wanneer hij ‘nee’ of ‘niet nu’ moet zeggen en doet dat met kalme overtuiging. Een vader moet 
de verantwoordelijkheid voelen om te werken en te voorzien in wat zijn kinderen nodig hebben, 
maar hij moet de verleiding weerstaan om ‘dingen te geven’ om daarmee zijn gebrek aan tijd 
voor zijn kinderen goed te maken. Het beste wat je hen kunt geven is jezelf, jouw tijd, jouw 
aandacht. Je kinderen hebben het nodig. 
 

3. Hij onderwijst: Het onderwijs, de liefdevolle daden, wonderen en de zelfopofferende 

dood van de Heer Jezus waren niet Zijn eigen ideeën en initiatief. Jezus legde uit “dat Ik vanuit 
Mijzelf niets doe, maar dat Ik die dingen spreek zoals Mijn Vader Mij heeft onderwezen” (Joh. 
8:28). “En het woord dat u hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, Die Mij gezonden heeft” 
(Joh. 14:24. “Maar de wereld moet weten dat Ik de Vader liefheb, en doe zoals de Vader Mij 
geboden heeft” (Joh. 14:31). Wees dankbaar wanneer je kinderen gezegend zijn met een wijze 
moeder en goede onderwijzers op school of in de kerk. Maar wij als vaders houden de 



belangrijkste verantwoordelijkheid om onze kinderen te onderwijzen. Wijze vaders maken 
gebruik van de normale en onverwachte gebeurtenissen in het leven om hun kinderen iets te 
leren: je kunt leerzame opmerkingen maken rondom bruiloften, begrafenissen, ongelukken en 
dingen die je kinderen meemaken op school of in de kerk of zien in het nieuws. Maar je kunt 
ook bewust momenten inplannen om je kinderen dingen te leren. Wellicht kun je een stukje uit 
de Bijbel lezen na het eten om zo je kinderen te leren over God, de Bijbel, relaties en het leven 
in het algemeen. Gehoorzaamheid is iets dat geleerd moet worden. We lezen dat zelfs de Heer 
Jezus, als mens op aarde “gehoorzaamheid geleerd” heeft (Hebr. 5:8). Als vader ben je er als 
een goede maker van discipelen verantwoordelijk  voor dat je kinderen gehoorzaam leren zijn 
(Matt. 28:20). Gehoorzaamheid betekent ook het erkennen van echte autoriteit, gehoor geven 
aan gepaste opdrachten en dit op tijd en met de juiste houding doen. 
 

4. Hij corrigeert: De beslissingen die we nemen hebben consequenties. Jij en ik weten 

dat we verantwoordelijk zijn voor de keuzes die we maken. Ongehoorzaamheid heeft ook 
consequenties. In de Bijbel lezen we dat onze hemelse Vader Zijn kinderen straft: “En verder 
hadden wij onze aardse vaders als opvoeders, en wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons 
dan niet veel meer onderwerpen aan de Vader van de geesten, en leven? Want zij hebben 
ons wel voor een korte tijd naar het hun goeddacht bestraft, maar Hij doet dat tot ons nut, 
opdat wij deel krijgen aan Zijn heiligheid. En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel 
geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor 
geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid” (Hebr. 12:9-11). Er zijn natuurlijk 
verschillende manieren om kinderen te straffen en verschillende strategieën om een kind te 
helpen de consequenties van ongehoorzaamheid te voelen. Maar een vader die vermijdt een 
ongehoorzaam kind daarmee te confronteren, houdt niet van zijn kind. De wijze Salomo wees 
er, na vele families geobserveerd te hebben, op dat een vader een zoon straft omdat hij hem 
“goedgezind” is (Spr. 3:11-12). Een gehoorzame zoon is een genot voor iedereen die hij 
ontmoet. Wees redelijk en duidelijk over de door jouw gekozen grenzen. Neem de tijd om de 
reden voor iedere grens uit te leggen. Maar wanneer je kind bewust een grens overschrijdt, 
aarzel dan niet om direct actie te ondernemen. Corrigeer nooit vanuit boosheid. Wanneer er 
straf gegeven moet worden, moet dat altijd zo gedaan worden zodat het kind er baat bij heeft 
en nooit als uiting van boosheid of frustratie. “Want de Heere bestraft wie Hij liefheeft, en Hij 
geselt iedere zoon die Hij aanneemt” (Hebr. 12:6). Wij vaders zouden hetzelfde moeten doen. 
 

5. Hij doet het voor: Nadat Hij een verlamde man had genezen bij het badwater van 

Bethesda, kreeg Jezus kritiek van een aantal Joden omdat Hij genezen had op een Sabbat. 
Als antwoord zei Jezus: “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” (Joh. 5:19). Beste mede-vader, laat dit hemelse model een plek in je hart en gedachten 
veroveren: “Wat de Vader doet, doet de Zoon ook”. Jouw kinderen zullen veel van je wijze 
woorden vergeten, maar ze zullen nooit vergeten wat zij zagen in jouw manier van leven. Hoe 
spreek je met de moeder van je kinderen? Als je kinderen zien dat je van haar houdt en haar 
respecteert ondanks haar gebreken, zullen ze geneigd zijn jouw voorbeeld te volgen. Jouw 
kinderen luisteren naar de manier waarop jij over je baas, hun onderwijzers, de politie en 
andere personen met autoriteit spreekt. Jouw kinderen kijken naar hoe jij omgaat met leden 
uit jouw kerk, je familie en buren. De manier waarop je reageert als je boos of gefrustreerd 
bent omdat er iets onverwachts gebeurt en omgaat met de onrechtvaardigheden en 
teleurstellingen in het leven zullen in het geheugen van je kinderen gegrift staan. Door onze 
rol als vaders uit te leven, leren we onze kinderen hoe zij moeten liefhebben, vergeven, 
werken, dienen en hoe zij een volgeling van Jezus Christus moeten zijn: “Wat de Vader doet, 
doet de Zoon ook”. 
 



Conclusie: Het is een groot voorrecht en een grote verantwoordelijkheid om vader te zijn. 
Wanneer we denken aan het leven van onze eigen vader, herinneren we ons wellicht mooie  
momenten en momenten van teleurstelling. Als christenen hebben we het voordeel van het 
perfecte rolmodel: onze hemelse Vader. Wanneer je graag een betere vader wilt zijn, moet je 
een omgeving van genade creëren. Genade richting je kinderen, hun moeder en jezelf. God 
is de enige perfecte Vader en zelfs God heeft ongehoorzame kinderen. Ga deel uitmaken van 
het team van christelijke vaders die veel van hun kinderen houden en hun vaderrol serieus 
nemen. Maar denk er aan dat jij als vader niet de eigenaar bent van jouw kinderen. Je zult 
nooit hun leven kunnen beheersen. Zij moeten verantwoordingen afleggen richting God over 
hun daden en hun eigen leven leiden – hopelijk met een aantal fijne herinneringen aan hun 
vader. 
 

Philip Nunn 
Eindhoven, Nederland 

November 2018 
 

Vertaald door: Moniek Venhuizen 
 

Bron: www.philipnunn.com - Articles 


