
Het thema ‘vaderschap’ gaat ons allemaal aan. Elk mens heeft een vader. 
Wat voor vader heb of had je? Een deel van ons is vader. Wat voor vader 
ben je of zou je moeten zijn. De beleving van het horen van het woord 
vader is niet voor ieder gelijk. Het varieert van negatief tot positief. 
Genoemde belevingen zijn van invloed op het horen van het woord Vader 
in de Bijbel.  

Thema:

Vaderschap



na onze val. Het is opmerkelijk dat niet in 

Genesis 1 of 2, maar in Lukas 3:38 Adam 

de zoon van God genoemd wordt. De he-

melse Vader heeft er alles voor betaald. Hij 

heeft Zijn eigen eniggeboren Zoon voor ons 

overgegeven om voor ons Vader te kunnen 

zijn. In Christus biedt de Vader ons aan 

ons tot Zijn kinderen en erfgenamen aan te 

nemen. In die zin zijn wij kinde ren van de 

hemelse Vader (vgl. Mal.1:6). God is Vader, 

maar zijn wij Zijn kinderen?

In de gelijkenis van de verloren zoon wacht 

Vaderschap, bezien vanuit de vrouw, 

de moeder. Om over dit onderwerp 

te praten ben ik op bezoek bij mw. Van 

der Graaf in Woudenberg. Zij en haar man 

hebben van de Heere zeven kinderen ont-

vangen in de leeftijd van bijna 3 jaar tot 27 

jaar. Twee kinderen zijn getrouwd; ze heb-

ben een kleinzoon die anderhalf jaar jonger 

is dan hun eigen jongste zoon.

De belangrijkste taak van de vader vindt ze 

het priesterschap. Vader zijn in de diepste 

zin van het woord. Haar man leest uit de 

Bijbel, ook bij het naar bed gaan van de 

Vaders in
de prediking

Opleiding
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kinderen. Noden en zorgen worden voor de 

Heere neergelegd. Als de kinderen ouder 

worden, blijft die taak. Ook als de kinderen 

de deur uit zijn. Dan moeten de kinderen 

losgelaten worden, maar toch vastgehouden 

in het gebed. Het vaderschap wordt dan 

niet minder maar juist dieper. Het is mooi 

om op zondag met elkaar te praten n.a.v. de 

preek maar het godsdienstige aspect moet 

met het hele leven verweven zijn. De vader 

is verantwoordelijk voor zijn kinderen, in 

geestelijk opzicht maar ook in financieel 

opzicht. Dit is leven in afhankelijkheid van 

In preken wordt geregeld het beeld van 

een vader gebruikt, maar ondertussen 

vult iedereen het van uit de eigen ervaring 

in. Wat denkt u van een jongen die veel ge-

leden heeft van een vader met ‘losse hand-

jes’? En wat van een meisje dat voort durend 

te horen kreeg ‘dat kun jij toch niet’? Of 

nog erger, dat door haar vader misbruikt is? 

Weet u wel wat het haar doet als de predi-

kant Psalm 103:7 opgeeft? Er zijn er helaas 

velen die geen goed vaderbeeld hebben 

gekregen en die daarom een ver keerd Gods-

beeld hebben. Om die reden zal ik zo goed 

als altijd, wanneer ik het voorbeeld van een 

vader gebruik, zeggen: ‘Als het goed is’. 

Het bovenstaande betekent tegelijk dat de 

prediker de gemeente moet onderwijzen 

dat God niet Vader is zoals wij dat zijn, 

maar dat wij vader hebben te zijn zoals de 

Heere dat is. De prediker moet leren hoe 

God Vader is. Dat is de Heere geweest bij 

onze schepping en dat is de Heere gebleven 

de Vader met verlangen op de jongste en 

gaat naar buiten en bidt de oudste. 

De hemelse Vader weet wat Zijn kinderen 

nodig hebben en verzorgt hen (Matth.6:32). 

Hij wil goede gaven geven die Hem bidden 

(Matth.7:11, Luk.11:13). En als ze het 

nodig hebben kastijdt Hij hen uit liefde om 

hen tot Zich te trekken (Spr.3:12). 

De Heere gebruikt aardse vaders als Zijn 

handen om de volgende generatie tot Zich 

te trekken. Vaders moeten hun kinderen 

daarom onderwijzen in de hemelse leer en 

Gods geboden als leefregels van de vrijheid 

inscherpen (Ex.20:2). Bij afdwalen moeten 

ook zij tuchtigen, niet uit drift maar uit lief-

de die het heil van het kind beoogt. Tegelijk 

vermaant de Heilige Geest de kinderen niet 

tot toorn te verwekken (Ef.6:4) en ook niet 

te tergen, opdat ze niet moedeloos worden 

(Kol.3:21). 

Als het goed is, kennen vaders geen grotere 

vreugde dan dat hun kinderen van de Hee-

re geleerd zijn om samen eens voor eeuwig 

God een zoon te zijn (Openb.21:7).
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Op negenjarige leeftijd kreeg ik mijn eerste baan-
tje. Kaashandelaar Richard nam me in dienst 

als straatveger in het winkelcentrum. Voor zeven 
gulden en vijftig cent liep ik voortaan drie keer per 
week met een vuilprikker tussen het winkelend pu-
bliek. Ik was apetrots! Het wegprikken van het vuil 
van onbekenden, bleek meer voldoening te geven 
dan het vegen van onze achtertuin. Ik waste liever 
de bus van mijn baas, dan de auto van mijn vader. 
Buiten de deur zette ik me in, thuis liep ik geregeld 
de kantjes er van af. Vreemd eigenlijk. 

Op die leeftijd realiseerde ik me niet wat mijn vader 
voor mij over had. Hij financierde mijn eten, fiets en 
speelgoed. Brillen, beugels en gezondheidskosten 
waren uiteraard voor zijn rekening. Evenals mijn kle-
ding, zakgeld en onze jaarlijkse gezinsvakanties. Het 
schijnt dat de opvoeding van een kind zo’n 100.000 
euro kost. 

Toch is mijn vaders materiele bijdrage aan mijn op-
voeding, niet dat waar ik hem het meest dankbaar 
voor ben. Andere zaken doen me meer. Bijvoor-
beeld zijn gelovige afhankelijkheid. De structuur 
en inhoud van de huisgodsdienst binnen ons gezin. 
Zijn warme betrokkenheid en stevige(!) begrenzing 
tijdens mijn puberjaren. Het meest raakt mij echter 
zijn onvoorwaardelijke liefde, die door alles heen 
zichtbaar werd. 

Nu ik volwassen ben, kan ik onder woorden brengen 
wat ik als tiener niet doorgrondde. Nu begrijp ik 
dat mijn klusjes thuis uiteindelijk niet zo belangrijk 
waren voor mijn vader, hoewel ik er niet onderuit 
kwam. Dat financiën niet telden. Dat mijn grens-
overschrijdende pubergedrag er uiteindelijk niet 
toe deed, zelfs niet als er stevige woorden vielen. 
Vaderliefde kent namelijk geen voorwaarden, ze is 
onvoorwaardelijk. 

Mij valt op dat veel leeftijdsgenoten deze vaderliefde 
niet kennen. Ze moeten continu presteren om door 
hun vader gezien te worden. Blijkbaar heffen vaders 
tol voor hun liefde. Als vaderliefde door kinderen 
betaald moet worden, kan ik het geen liefde noe-
men. Vaders, heb alstublieft onvoorwaardelijk lief. 

Papa

Jongeren

Steven Middelkoop
senior jeugdwerk- 
adviseur

Hem, veel bidden om wijsheid. De oudste 

en de jongste schelen nogal wat in leeftijd, 

groeien in een andere tijd op. Naarmate het 

gezin groeide werd er ontspannener met 

de kinderen omgegaan. Wel werd de ver-

antwoordelijkheid meer gevoeld wat weer 

leidde tot een grotere afhankelijkheid. Het 

is wel moeilijker geworden. Denk alleen 

maar aan het computergebruik. Dat levert 

wel eens strijd op. De jeugd wil zo graag 

met iedereen meedoen, erbij horen. (Denk 

bv. aan Facebook). Is dat wel nodig? Dur-

ven we ‘nee’ te zeggen? 

De man wordt in zijn vaderschap onder-

steund door zijn vrouw. Haar man werkt 

op een bank, dat kan gezien worden als 

een 24-uurs bedrijf. Als hij niet thuis is, 

neemt zij de priesterlijke taken waar. Man 

en vrouw kunnen ook in dezen gezien wor-

den als een eenheid. Dit is niet eenvoudig. 

Van de wereld gaat een grote zuigkracht 

uit. Tweeverdieners lijkt heel normaal te 

zijn. Zelfs op een beroepenvoorlichting op 

een reformatorische school werd gelachen 

om de vraag van deze moeder of meisjes 

later ook fulltime moeder mogen zijn. De 

kinderen uitbesteden lijkt heel normaal te 

zijn. Het is wel eens een strijd als ze ziet 

dat haar eigen kinderen hier wel in mee 

(moeten) gaan. Ze ziet wel dat je je niet in 

een hoekje moet laten drukken. Eén ding: 

Wij hebben niet altijd alles op een rijtje dat 

wij het zo goed doen. Soms zijn we zo onge-

duldig dat we alles moeten doen, opgejaagd 

door de geest van de tijd. Altijd druk, druk 

en druk. 

De uitspraak: ‘Jongeren nemen geen voor-

beeld aan hun ouders maar ouders probe-

ren te lijken op hun jongeren’ roept heel 

weinig herkenning op. Toch ligt dit gevaar 

wel op de loer, maar ze vindt dat ze moeder 

mag/moet zijn en haar man vader. 

Op de vraag welke vader uit de Bijbel ze als 

groot voorbeeld ziet, zegt ze beslist: ‘Abra-

ham’. Liefdevol had hij zijn zoon meegeno-

men de berg op, in vol vertrouwen dat de 

Heere Zelf in een lam ten brandoffer zou 

voorzien.

Tegenwind is niet aangenaam, wel goed. ’t 

Is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. 

Ook dat is allemaal genade. Dat alles, ook 

dit gesprek, maar één doel mag hebben: De 

eer van de Heere!



Om een beeld te krijgen van ‘verant-

woord vaderschap’, zijn een aantal 

mannenbroeders drie vragen voorgelegd. 

Het antwoord is een samenvoeging van 

hetgeen ontvangen is.

Vraag 1: Hoe geef je dit vorm als je vader 

bent met verantwoordelijkheden in werk, 

kerk en maatschappij?

Antwoord: In de opvoeding is kwaliteit, 

belangrijker dan kwantiteit. Als ik merk 

dat de aanwezigheid van mijn kinderen en 

de aandacht voor hen voor mij eigenlijk 

een obstakel is en dat ik met mijn geest 

bij mijn werk ben, zit er iets grondig fout. 

Een Bijbelse opvoeding van de kinderen is 

erg belangrijk, de verantwoordelijkheid van 

vader en moeder. Als vader moet ik keuzes 

maken: niet teveel overwerken, en studeren 

of andere nevenactiviteiten doen als de 

kinderen op bed liggen of naar school zijn. 

Het primaire doel is kinderen opvoeden 

met de wetenschap dat Jezus Christus er 

voor iedereen wil zijn en aandringen op 

persoonlijk geloof. Dat is binnen het gezin, 

binnen de kerk en binnen de maatschappij 

hetzelfde! God kan aan een man zowel het 

ambt als kinderen geven. Man en vrouw 

hebben allebei verschillende gaven en 

talenten van God gekregen, die ze beiden 

voor de opvoeding van de hun geschonken 

kinderen dienen aan te wenden. Wie heeft 

lust de Heere te vrezen?

Vraag 2: Wordt kerkenwerk niet vaak 

gezien als een roeping en vaderrol als een 

bijkomstigheid? Waarom vindt u dat, en 

wat is de praktijk?

Antwoord: De eerste verantwoordelijkheid 

is het vaderschap. We kunnen alleen ons 

ambt goed vervullen als we ook trouw zijn 

in het vaderlijke ambt. Het basis-verstaan 

van het ambt begint in het vaderschap. In 

dit opzicht is er iets voor te zeggen dat het 

bijzondere ambt een verbijzondering is van 

het ouder-ambt of het ambt aller gelovigen. 

God heeft ons kinderen gegeven om ze op 

te voeden tot eer van Hem en wij moeten 

onze opvoeding kunnen verantwoorden aan 

Hem. Kinderen zijn leenpanden. God riep 

mij tot het huwelijk en Hij besloot mij va-

der te maken; ook riep Hij mij tot het ambt. 

Kerkenwerk is een roeping, maar vader-

schap is zeker ook een roeping en opdracht. 

Deze twee vormen een eenheid. Kinderen 

hebben de vader nodig als beschermheer 

en als voorbeeld om zich te spiegelen. Als 

ambtsdragerschap een statussymbool is of 

wordt, gaat het ten koste van onszelf, onze 

kinderen maar bovenal van Gods eer en de 

geestelijke kwaliteit van Zijn gemeente.

Vraag 3: Wat vindt u van de uitspraak: 

Een vader mag niet meer dan twee avonden 

per week uit zijn gezin weg zijn? (exclusief 

kerkdiensten voor het gehele gezin)

Antwoord: De kwaliteit van het vader-

schap is niet op deze wijze meetbaar. De 

dienst van de Heere is een liefdedienst en 

wij mogen onze gaven en tijd daarin beste-

den, maar nooit ten koste van het gezinsle-

ven. De opvoeding van je kinderen kun je 

maar één keer doen. Als vader ben ik pries-

ter in ons gezin. Daarom ben ik gestopt 

met het diakenambt, al gaf dat onbegrip bij 

sommige gemeenteleden. Ik heb er geen 

spijt van, en er ook rust op gekregen. We 

moeten niet naast ons gezin leven, waar-

door we van elkaar vervreemden. Dit geeft 

onvrede: Hè pa, moet u alweer weg? Als we 

dat horen, moeten we echt in de spiegel 

kijken, door een open en eerlijk gesprek 

met onze vrouw.

Ter overdenking
Zouden onze gezinnen geen spiegel moeten 

zijn, van eerlijke en zuivere tucht? Moeten 

onze naasten niet aan onze kinderen zien 

dat ze opgevoed zijn in eer en matigheid, 

niet ongehoorzaam zijnde en onderdanig 

aan het wettelijk gezag? Wij hebben als 

dure roeping de ons van God gegeven 

kinderen op te voeden in de redelijke gods-

dienst en geloofsleer en vooral de vreze 

Gods. ‘Wie ben ik, Heere HEERE, en wat 

is mijn huis, dat Gij mij tot hiertoe gebracht 

hebt?’ We denken met bewogenheid aan 

gebroken c.q. kinderloze gezinnen; wie zal 

dit doorgronden? ‘Gij die God zoekt in al 

uw zielsverdriet, Houdt aan, grijpt moed, 

uw hart zal vrolijk leven;’
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