
God de Vader
Les 5 – 7 december 2020 – groep 12-14 jaar



Welkom!

•Wie is God de Vader?

•Gebed



Bespreken

•Hoe God de Vader kennen?



Geloofsbelijdenis

•Waar hebben we dit voor nodig?

•Vorige keer: een echt geloof

•Nu: wat nodig om echt te geloven?

•Antwoord: de 12 artikelen (apostolische 
geloofsbelijdenis)



Eerste ‘artikel’: God de Vader

•Wat is een slechte vader?

•Wat is dan een goede vader?

•Een goede vader is een beeld van God de Vader

•Voorkomt een goede vader dat zijn kind pijn en 
verdriet heeft?

• Is het nodig om God de Vader te kennen?

(Joh 17:3)



Vergelijk

• Johannes 3:16 met Johannes 17:3

•Wat valt je op?

•Nodig om de Vader te kennen?



Bijbellezen

Lezen Lukas 15:11-24
•Waarom gaat zoon weer terug? (17)
•Wat ziet hij in? (18)
•Wat denkt de zoon dat hij moet worden thuis? (19)
•Wat zegt dit verhaal over God de Vader? (20)
•Moest de zoon een slaaf zijn? (22-23)
•Waarom is de vader zo blij? (24)
•Waar ben jij je ergens op de route?



Zondag 9

Z9.26 Wat geloof je met deze woorden: ‘Ik geloof in God de Vader, 
de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde?’
Dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus:
• Hemel en aarde heeft geschapen, onderhoudt en regeert
• Om Jezus’ wil mijn God en mijn Vader is
• Op Wie ik zó vertrouw, dat ik niet twijfel aan dat Hij mij: 

• in alles wat ik nodig heb voor lichaam én ziel zal verzorgen
• Dat Hij ook het kwaad dat Hij mij in deze ellendige wereld 

oplegt, het voor mij ten beste zal keren
• Hij kan dit doen omdat Hij Almachtige God is
• Hij wil dit doen omdat Hij een getrouwe Vader is



Voor volgende week

•Bespreek is het een troost dat God de wereld 
regeert?


