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Bemoediging voor vaders 
 

 
 

Vaderdag. 
Veel winkels zijn al weken druk 

om mensen rond vader te stimuleren 
tot de aankoop van tijdelijke verwenproducten. 

Tijd voor bezinning als tegenhanger. 
Gods Woord geeft vaders woorden van eeuwigheidswaarde mee. 

 
 

Bijbelse vader 
1. Vader als overdrager: de opdracht om te vertellen 
De Bijbel geeft vaders de opdracht om waardevolle zaken door te geven aan de 
kinderen. Een bekend voorbeeld is de opdracht van Jozua aan de vaders nadat de 
Israëlieten door de Jordaan waren getrokken. Er was een gedenkteken opgericht van 
stenen die uit de drooggevallen rivier waren meegenomen. Als de kinderen dat 
monument zouden zien en vragen wat dat betekende, kregen de vaders de opdracht 
om te vertellen dat het volk door een wonder van de Heere droogvoets door de 
Jordaan trok. Het uiteindelijke doel van het vertellen van dat verhaal is: ‘Opdat alle 
volken der aarde de hand des Heeren kennen zouden, dat zij sterk is, opdat gijlieden 
de Heere uw God vreest te allen dage’ (Jozua 4:24). 
 
2. Vader als voorbeeldfiguur: de opdracht om voor te leven 
Vader als voorbeeldfiguur betekent veel voor zijn kind(eren). Kinderen hebben dat 
goede voorbeeld nodig.  
 
 

Voorbeeld voor vader 
‘De Heere geeft in de Bijbel aan hoe Hij als een Vader zo liefdevol wil 
handelen met Zijn kinderen. Wat moeten deze teksten vaders niet 
ontroeren en aanzetten om er alles aan te doen om zoveel mogelijk een 
liefdevolle en zorgende vader te zijn. Ik hoop dat vaders die dit lezen 
hun onmacht zien, ook in de opvoeding van hun kinderen en daarvoor 
niet kunnen nalaten om de Heere om wijsheid te vragen en deze 
wijsheid van Hem te verwachten’. 
Bron: Vaders… en moeders… ieder een eigen taak! 

 

 
 
3. Vader als priester: de opdracht tot huisgodsdienst en gebed 
In de eerste verzen van het Bijbelboek Job zie je hoe vader Job priester is in zijn 
gezin. Hij offert en bidt voor zijn kinderen. Hij gaat ze voor in het dienen van de 
Heere, het belijden van de zonden en het bidden om vergeving. 
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’Want Job zeide: Misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart 
gezegend’. Dat deed hij niet zomaar eens af en toe, nee: ‘Alzo deed Job al die 
dagen.’ Een biddende vader is onmisbaar voor kinderen. 
 
 
 

Om over na te denken op Vaderdag 
 

- God is de Vader van Zijn kinderen. Wat betekent dit voor jouw vaderschap (zie 
bijvoorbeeld Psalm 103:13)? 

- Welke taak geeft de Heere jou als vader? 
- Welke vader in de Bijbel is voor jou een voorbeeld? Waarom? 
- Op welke vader uit de Bijbel wil je niet lijken? Hoe kun je voorkomen dat je op 

hem gaat lijken? 
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