
Bijbelstudie over Joh.1, 18 (weerspiegeling van de eniggeboren Zoon in de schoot van de
Vader (n.a.v. Joh.1:18)

God de Vader en God de Zoon
Het is vooral de evangelist Johannes die een bijzonder licht werpt op de wondere relatie tussen
Jezus en Zijn hemelse Vader. Het Kind van Bethlehem is het vleesgeworden Woord dat eeuwig
in de schoot van de Vader is. De Eniggeboren Zoon die stamt uit het eeuwig Vaderlijk Wezen
van God Zelf. Sprekend Zijn Vader. 

Dit Kind van de hemelse Vader heeft de wil van de Vader in absolute gehoorzaamheid vol-
bracht. Zo is Hij voor ons allemaal de Aangewezene door Wie wij als een goddeloze vrijspraak
mogen ontvangen. En zo gaat Hij straks weer naar huis. Wat een feest! Terug naar de schoot van
de Vader. Zijn werk is volbracht.

Wat een Vader! Eén Die Zijn Eniggeborene ervoor over heeft om zondaren zalig te maken. Wat
een Kind! Eén Die met hart en ziel op de wil van Zijn hemelse Vader is aangewezen, ook als
Deze van Hem vraagt, dat Hij het oordeel draagt dat voor zondaren als wij bestemd was.

Weerspiegeling van de hemelse Vader
Er zijn twee dingen die ik in deze meditatie wil zeggen. Eerst aan het adres van alle vaders die dit
lezen. Hoe geweldig, als u als vader een weerspiegeling mag zijn van de hemelse Vader, van
Wie onze meditatie spreekt.  Een vader met een spontane en diepe liefde voor zijn kind. Een aan-
spreekpunt , een ‘identificatiefiguur’.

Helaas, uitgerekend in onze tijd is er veel met het vaderschap onder de mensen aan de hand. Het
ware vaderschap is goeddeels verloren gegaan in onze mensenwereld. Er zijn veel ‘ontaarde’
vaders. Iemand schreef een boek waaraan hij de titel meegaf: ‘De vaderen zijn niet meer’. 
Vaderschap wordt ook onder ons vaak uiterst slecht waar gemaakt.Er zijn vaders die de moeder
van hun kind ontrouw werden. Er zijn vaders die hun dochter misbruiken, zodat deze later nooit
meer aan God als Vader durft te denken. Er zijn vaders die als ware dictators hun zoon tiranni-
seren, waardoor deze levenslang met minderwaardigheidsgevoelens blijft rondlopen.

Een enquête in de Verenigde Staten wees uit, dat vaders zich slechts 37 seconden per dag met
hun kleine kinderen bemoeien. 

Weet u, wanneer dat anders wordt? Als u als een ontaarde vader overmand wordt door de liefde
van de hemelse Vader en het van Hem leert wat het is om vader te zijn. Een uitziende vader die
heimwee heeft naar zijn kind, ook al is het ver van huis. Een herboren vader. Een biddende
vader. En een vader die het beste zoekt voor zijn kind: zijn eeuwige bestemming. Een vader die
niet verbiedt wat de Heere toelaat en die niet toelaat wat de Heere verbiedt. Dat zijn de vaders
die voor hun kinderen een weerspiegeling van de hemelse Vader mogen zijn. 
Bent u zo’n vader?

Weerspiegeling van de eeuwige Zoon van God
Het tweede dat ik in deze overdenking te zeggen heb, is bedoeld voor jou, jongen/ meisje. Hoe
geweldig, als jij een kind mag zijn, die een weerspiegeling is van wat het Kind Jezus was in Zijn
relatie met Zijn hemelse Vader. Een kind doorstraald van Vaderliefde, zichzelf toevertrouwend
aan 's Vaders leiding, ook al gaat het door de diepte heen. Een kind aan Vaders hand. 

Helaas, uitgerekend in onze tijd is er veel met het kind - zijn aan de hand. Er zijn heel wat



‘ontaarde’  kinderen, voor honderd procent te vergelijken met de zoon uit de gelijkenis van
Lukas 15. Zij hebben een vader die alles deed wat mogelijk was om hen dicht bij huis te houden.
Maar zij braken met zijn vaderlijk gezag, als ware het vrijheidsberoving. Zij zijn kinderen die
levenslang in hun ‘nee-periode’ blijven. 
Helaas, er zijn veel verloren zonen en dochters in de wereld. Eigenlijk zijn we het allemaal. Van
God vervreemd. Op drift geraakt. Autonoom. 

Weet je, wanneer dat anders wordt? Als jij - vaak door veel ellende heen - heimwee krijgt naar
Gods vaderhuis en naar Gods vaderhart. Wanneer je je rebellie tegen elk gezag als zonde gaat
inleven. Als je - door wederbarende genade - met de verloren zoon uit de gelijkenis van Lukas
15 ‘opstaat en tot God de Vader gaat (Luk. 15:18). Om het te ervaren wat het is bemind te zijn,
hoewel je het er slecht afbracht. Ga toch terug naar de hemelse Vader. En wees niet langer zo
opstandig  tegenover  Gods  vertegenwoordiger  op  aarde,   je  aardse  vader.  Wees  niet  meer
opstandig, maar verzoend met zijn gezag. 
Een herboren kind dat het ‘hart’ niet heeft om iets te doen waardoor het zijn (V)vader bedroeft.
Dat is een kind met een gezonde vaderbinding. 
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