ZO VADER, ZO ZOON

Serve Seminar 3.1

Zo vader, zo zoon, dienende leiders zijn geestelijke vaders
Voorwoord.
Net zoals een vader een voorbeeld is voor zijn zonen, zo is hij dat ook voor zijn dochters. De
moederrol is net zo belangrijk voor de zonen als voor de dochters. In deze studie noemen we vader
en zonen, maar tegelijkertijd geldt dit ook voor moeders en voor dochters!
Leer de woorden van de Vader te spreken
Joh 1:1-4
Jezus is het beste voorbeeld van een leven dat uitgroeit tot gezonde dienstbaarheid en leiderschap.
Het eerste wat Johannes ons leert is dat Jezus als het Woord bij God was.
Jezus wordt hier het Woord van God genoemd. Als Jezus later spreekt, noemt Hij regelmatig dat Hij
spreekt over wat Hij van God, Zijn Vader heeft gehoord.
Joh 5:19 Jezus erkent het gezag van de Vader. Hij noemt hier zichzelf Zijn Zoon.
Joh 5:22 De Vader heeft het recht om te oordelen aan Zijn Zoon Jezus gegeven.
Het voorbeeld dat Jezus ons geeft is dat hij wil leren van de Vader, hem wil gehoorzamen en zijn
woorden wil uitspreken.
Wat is het koninkrijk van God en onze identiteit
In Follow 1 en Disciple 1 hebben we Gods bedoeling met de mens gezien. Hier volgt een korte
samenvatting:
God geeft eerst een identiteit aan Adam en Eva. Hij heeft ze lief, geeft hen waarde, een bestemming
en een vrije keuze Hem te volgen. Dan zegent God Adam en Eva.
Daarna geeft God hen een opdracht met daarbij de autoriteit en de verantwoordelijkheid.
In dit hele plan verlangt God naar een relatie van ons met Hem en met elkaar.
Het uitgangspunt is dat God de fundamenten legt van Zijn koninkrijk en de mens Hem kan volgen en
zijn zoals Hij is.
Jezus leerde van de Vader en leert het dan aan zijn discipelen. Wat kunnen we hiervan leren?
Jezus zoekt anderen die zijn werk kunnen voltooien
Luk 9:1,2 en Luk 10:1,2
Jezus kiest direct aan het begin van zijn publieke bediening mensen uit die later zijn opdracht
kunnen voltooien. Dit principe zien we ook in het OT. Mozes traint Jozua, Elia traint Elisa. In het NT
zien we Paulus ook hetzelfde doen. Deze leiders ontwikkelen een vaderhart.
Geestelijke vaders vallen, maar staan op en geven voorbeelden om te volgen, zodat hun kinderen de
opdracht kunnen voortzetten en afmaken.
Mozes mocht zelf niet het beloofde land in. Toch gaf hij Jozua instructies om door te gaan
Elia maakte zijn opdracht niet af, maar zocht Elisa om dat wel te doen.
Jezus stierf voor ons, na zijn opstanding gaf hij opdracht zijn boodschap over de hele wereld te
brengen. De boodschap om God lief te hebben en je naaste als jezelf.
Paulus werd eerst niet opgenomen in de raad van apostelen, Barnabas zocht hem op en hielp Paulus
om in zijn bediening te komen. Paulus werd zelf weer een geestelijke vader voor vele zonen.
Vaders kennen Jezus en spreken Zijn woorden
Geestelijke vaders kennen Christus en horen Zijn woorden. Dit woord, het levende brood, delen zij
met hun geestelijke kinderen. Deze vaders hebben een passie om Christus in hun kinderen te zien
leven.
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Vaders weten waar ze naar toe gaan
Geestelijke vaders worden gedreven door een van God gegeven passie en opdracht. Dit geeft hun
visie in het leven. Visie om het karakter van Christus te vormen in hun geestelijke kinderen.
Geestelijk volwassen kinderen kennen Jezus en weten hoe te wandelen in Zijn wegen. Hierbij
ontwikkelen zij Jezus waarden en normen. Deze aspecten zijn belangrijk en geven richting aan.
Hierdoor weten zonen en dochters wat ze moeten doen en wat het hart van de zaak is!
Vaders vermenigvuldigen zichzelf door samen te zijn
1 Kor 4:14
Geestelijke vaders geven de mogelijkheid aan kinderen dicht bij hen te leven. Net als Jezus in de
hemel bij God was en later op aarde 30 jaar de tijd nam om Vader te leren kennen. Kinderen krijgen
dus niet alleen onderwijs, maar leven samen.
Vaders geven liefde, waarde en bestemming
Joh 15:9-15
God de Vader erkent zijn liefde voor Jezus. Jezus erkent zijn liefde voor zijn discipelen en noemt hen
vrienden. Liefde is de motor van het koninkrijk. Hierdoor komen mensen tot bloei. Geestelijke
vaders willen dit geven aan hun kinderen.
In liefde geven ze bemoediging, orde, advies, correctie. Vaders geven waarde en bevestiging aan
hun kinderen. Daarom is het van belang dat er tijd is en persoonlijke aandacht. Geestelijke vaders
geven niet alleen onderwijs, maar leven met hun kinderen, zodat ze hun voorbeeld kunnen volgen.
Vaders zien erop toe dat de instructies worden uitgevoerd.
Vaders voeden op
Hebr 12:5-13
We leren hier dat zonen door een leerschool gaan. In die leerschool worden instructies gegeven.
Hiervoor is soms discipline en correctie nodig.
Vaders vergeven hun kinderen en geven nieuwe kansen
Joh 21:15-17
Toen Petrus zei dat hij Jezus niet kende, brak er iets in hem. Hij had zijn meester verloochend. Maar
het ergste was dat Jezus alles had gezien. Toch herstelde Jezus Petrus en gaf hem zelfs de opdracht
voor Gods kudde te zorgen.
God als Vader, maakt het door het offer van Jezus weer mogelijk om met Hem verzoend te worden.
God geeft hier het mooiste voorbeeld van genade.
Vaders geven Gods zegen door
Deut 7:9, Joh 20:21,22,26
Abraham, Izaak en Jacob spreken over hun kinderen een zegen uit. Mozes zegent zijn volk en ook
David zegent zijn zoon Salomo.
Jezus verlaat zijn discipelen met een zegen.
Autoriteit van de Vader gaat over op zijn kinderen
1 Tim 4:12, 2 Tim 1:6,7
Zoals Jezus de autoriteit van de Vader ontvangt, geeft Jezus autoriteit aan zijn discipelen.
Paulus is als een echte vader voor Timotheüs. In de twee brieven aan Timotheüs bemoedigt Paulus
Timotheüs in zijn bediening te staan en niet te kijken naar zijn leeftijd. Hij bemoedigt Timotheüs in
de autoriteit te leven die door het profetisch woord tot hem is gekomen.

2

www.highimpactsupport.nl | Zo vader, zo zoon

Vaders laten los met vertrouwen en geloof
Gal 4:4-7
Vaders weten wanneer het tijd is om de opdracht over te dragen en vertrouwen hun kinderen deze
opdracht toe om uit te voeren.
Jezus zegt zelfs tegen zijn leerlingen dat ze grotere dingen zullen doen dan Hijzelf.
Als zonen naar een andere plek gaan, vertrouwt de vader erop dat de echte zonen altijd weer thuis
zullen komen. De vader kan loslaten. Soms is de zoon volwassen en klaar om anderen te dienen of
zelf een bediening te beginnen, maar er blijft altijd een verbondenheid met de geestelijke vader.

OPDRACHT:
In welke gebieden zie je dat je een geestelijke vader en moeder hebt gehad? Kijk naar de
verschillende onderwerpen en beschrijf voor jezelf hoe dit je leven gevormd heeft.
Misschien is het goed om je geestelijke vader en/of moeder te bedanken voor wat zij voor je
betekend hebben.
In welke gebieden heb je een geestelijke vader of moeder nodig? Vraag God de Vader om je zo
iemand te geven. Misschien komt er zelfs een naam in je gedachten. Overweeg om deze
persoon te benaderen met de vraag die je net hebt geformuleerd.
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