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Thema: Onze Vader verborgen 

Overweging  21 mei 2015 – Hans Ernens  
Lector: Irina Antonova 

 

“... Ieder mens wil zich geborgen voelen.  

Kijk naar de foto op het boekje.  

De Vader die door hondenweer voortjakkert  

en met een klein parapluutje zichzelf en zijn kind beschermt,  

dat dansend op de wind blind op zijn vader vertrouwt.  

Zo zou het moeten zijn...” 

 

 
 

Eerste lezing: Johannes 14: 1-13 

Tweede lezing:  Vaders wijze les 

 

 

 

Openingsgebed 

Onze Vader verborgen 

Hij die ons liefheeft maar in stilte is verhuld 

Uw naam worde zichtbaar in ons 

Zodat wij een stukje God mogen zijn voor 

elkaar 

Onze Vader, leg uw woord op ons hart 

Alsof iemand ons bij naam en toenaam 

heeft geroepen 

 

Lied H.Oosterhuis/T.Löwenthal 

Onze Vader verborgen 

 

Welkom en inleiding 

 

Lied naar psalm 24 H.Oosterhuis/A.Oomen 

Van God is de aarde en die haar bewonen 

 

1e lezing  Johannes 14: 1-13 

Wees niet ongerust, maar vertrouw op God 

en op mij. In het huis van mijn Vader zijn 

veel kamers; zou ik anders gezegd hebben 

dat ik een plaats voor jullie gereed zal 

maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie 

met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Jullie kennen de weg naar waar ik 

heen ga.’ Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan 

de weg daarheen kunnen weten?’ Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. 

Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn 
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Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.’ Daarop 

zei Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.’ Jezus zei: ‘Ik ben nu al 

zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader 

gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Geloof je niet dat ik in de Vader 

ben en dat de Vader in mij is? 

Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet 

zijn werk door mij. Geloof me: ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, 

geloof het dan om wat hij doet. Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal 

hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. En wat jullie dan in 

mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar 

wordt.  

 

Lied H.Oosterhuis / A.Oomen 

Verdoofd en schamper van gemis 

 

2e lezing: Vaders wijze les 

Een indiaan gaf zijn jongste zoon onderricht over het leven en levensgeluk. "Binnen in me is 

een gevecht gaande." zei hij tegen de jongen. "Het is een gevecht tussen twee wolven, de ene 

wolf is slecht hij bestaat uit woede, jaloezie, hebzucht, verwaandheid, schuld, wrok, 

leugens, valse trots, superioriteit en ego.  

De andere wolf is goed, hij is vreugde, vrede, liefde, hoop, kalmte, nederigheid, 

vriendelijkheid, vrijgevigheid en compassie. Binnen in jou woedt dezelfde strijd en datzelfde 

geldt voor ieder mens."  

De zoon dacht enkele ogenblikken na en vroeg toen aan zijn vader, "Welke wolf zal het 

gevecht winnen?"  

De vader glimlachte en antwoordde; "Degene die je voedt." 

 

Lied van alle dagen  H.Oosterhuis /A.Oomen 

 

Overweging   

Tijdens de voorbereiding van de liturgie hielden we een rondje over onze eigen vaders. 

Behalve Natalie, had niemand van ons nog een vader. 

Dat zegt iets over de gemiddelde leeftijd in de liturgie, maar ook de reacties waren zowel 

verrassend als heel divers. 

Er waren mensen die geen leuke vader hebben gehad of nog erger, zelfs niet noemens-

waardig. Maar ook spontane reacties en leuke verhalen over vader. 

“ Mijn vader had zoveel humor en je kon ontzettend met hem lachen, maar ja, hij besteedde 

wel zijn halve salaris in de kroeg” grapte iemand. 

Hoe verder de avond vorderde, des te meer herinneringen en verhalen kwamen bij ons 

boven. We deelden leuke, mooie, ontroerende of vervelende herinneringen. 

 
Evenbeeld 

Mijn vader werd slechts 70 jaar oud en naar mate ik ouder word en naar zijn foto’s kijk dan 

schrik ik soms, vooral die foto’s waarop hij jonger was. Ik kijk dan naar mijzelf, ik ben zijn 

evenbeeld. 

En ook al was hij een drukke man, met weinig tijd voor wat dieper contact met zijn kinderen, 

hij was oprecht en goed en zijn gezin betekende alles voor hem. In de laatste jaren van zijn 

leven was hij bijzonder heldhaftig. 
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Ik draag deze dienst met liefde aan hem op. 

 

De impact van je vader kan groot zijn en vormt je gedeeltelijk zoals je bent. Ik zie mijzelf wel 

eens dingen doen, de meest simpele en denk dan wel eens “ verrek, dat deed mijn vader ook 

altijd zo”. Deed, want opeens is hij er niet meer. En dat is soms een gemis. 

 

De meesten hier van ons in de Duif zijn ouderloos. 

Maar, we kunnen allemaal terugvallen op die ene Vader, die met de hoofdletter V.  

Hij die altijd naar je luistert, overal, waar dan ook, op elk moment van de dag. Hij is die er 

altijd is en zal zijn. Maar, wat kan ik daar mee? God als vader figuur? 

 
Oerverlangen 

Ik vroeg het aan de mensen in de liturgie en ook daar liepen de meningen sterk uiteen. 

Hoe kun je God nu als Vader zien; immers, God is verborgen, niemand kent Hem of heeft 

Hem ooit gezien. Kan je vertrouwen in God zo groot zijn dat je Hem als vader figuur kan zien? 

Hunkeren we allemaal niet eerst naar een teken, een aanraking of een mooie droom waarin 

Hij tot je spreekt? Een oerverlangen, Hem te willen zien, deze God werkend in en vanuit het 

verborgene. 

 

Er wordt in de Bijbel, maar ook in onze liederen heel veel naar verwezen. In het lied ‘Van 

God is de aarde’, zongen we “dat Hem wil zien met eigen ogen”. Daarna zongen we in 

‘Verdoofd en schamper van gemis’:  “Doe open  Gij die woont in licht”. 

In Johannes lazen we eenzelfde strekking waarin Jezus een kring volgelingen en leerlingen 

om zich heen verzamelde. Dat waren gewone mannen en vrouwen. Eén van hen, Filippus 

vraagt aan Jezus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.’  Maar hij vraagt hier 

enorm veel. God willen zien is nogal wat. Jezus antwoordde, 

‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de 

Vader gezien. 

Kort samengevat is zijn antwoord: 'Kijk naar mij en je ziet God.'En is dat niet een prachtige 

zin, ‘ Kijk naar mij en je ziet God’ 

 
Uitdaging 

Dit speelde zich duizenden jaren geleden af. Wij kunnen niet meer zoals Filippus toen naar 

Jezus kijken en God zien. Wij verkeren niet meer letterlijk in een kring van volgelingen om 

Jezus heen. Maar ik geloof wel dat wij nog altijd leerlingen zijn en onze uitdaging het geloof. 

Wij kunnen altijd de Bijbel blijven lezen en de innige verbondenheid tussen God en Jezus 

beleven: de verbondenheid van Vader en Zoon.  

 

Tijdens de liturgieavond zei iemand dat ze God niet beleefde als een Vader, maar Hem 

ervaart in de liefde van mensen voor elkaar. God zien en te beleven door de liefde; ik vind 

dat mooi en het spreekt me aan. En het leidt mij dan weer naar ons eerste lied, ‘Onze Vader 

verborgen, Uw naam worde zichtbaar in ons’.  

 

Uw naam worde zichtbaar in ons, daar kan ik wat mee. Of ik God nu zie als vader, Jezus zie 

als vriend, de Heilige geest ervaar als de adem van God, het vloeit voort uit liefde en 

vertrouwen. En liefde hoeft niet verborgen te blijven, het zit in ieder mens, je mag het geven 

en ontvangen.  

 



 

   pag. 4 

  
 © Oecumenische basisgemeente De Duif, Amsterdam – www.deduif.net - info@deduif.net 

Deze tekst is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, zoals voor studiedoeleinden.  

Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van deze tekst zonder  

voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker is verboden.  

 

Blind vertrouwen 

En ieder mens wil zich geborgen voelen. Kijk naar de foto op het boekje. De Vader die door 

hondenweer voortjakkert en met een klein parapluutje zichzelf en zijn kind beschermt, dat 

dansend op de wind blind op zijn vader vertrouwt. Zo zou het moeten zijn. 

Maar niet iedereen heeft zulke dierbare herinneringen, zoals op dit plaatje. Niet iedereen 

heeft zich zo geborgen gevoeld. Toch zal ook jij iets goeds van hem hebben meegekregen, al 

is het alleen al het feit dat jij er bent. 

 

Het plaatje maakt me ook wat weemoedig. Mijn eigen vader is er niet meer en niemand kan 

hem vervangen. Maar in mijn zoektocht naar geborgenheid gaf en ontving ik liefde. 

En liefde is Goddelijk. Waar Liefde is, is God. Verspreid liefde en ervaar God.  Dan is Hij niet 

meer verborgen, maar alom aanwezig. 

Amen. 

 

Intermezzo Piano muziek van Schubert door Irina Antonova 

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in de Eeuwige,  

sterk als een vader,  

zorgzaam als een moeder,  
 

bron van al wat is,  

vindplaats en rustplaats,  
 

Ik geloof in de Zoon;  

Zoon van God, Mensenzoon,  

wonderbaarlijk Woord  

dat ons gaande houdt.  
 

Ik geloof in de Heilige Geest;  

Geest die het Woord adem geeft  

en het rond laat zingen over de aarde,  

waarheen de wind ook waait. 
 

Ik geloof in de Kerk die wij zijn;  

Vaders, moeders, zonen en dochters,  

mensen van goede wil,  

levend in de Geest van de Eeuwige,  

met vallen en weer opstaan.  

Amen. 

 

Rond de tafel verzameld 

 

Intenties uit het groene boek 

 

Lied H.Oosterhuis/A.Oomen 

Liefde is uw naam. 

 

Nodiging, delen en breken 
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Een beantwoord gebed 

Ik vroeg om kracht 

en God gaf me 

moeilijkheden om me sterker te maken. 
 

Ik vroeg om wijsheid 

en God gaf me  

problemen om me te leren ze op te lossen. 

Ik vroeg om voorspoed 

en God gaf me 

hersens en spieren om mee te werken. 
 

Ik vroeg om moed 

en God gaf me 

angsten om die te overwinnen. 
 

Ik vroeg om liefde 

en God gaf me 

mensen met moeilijkheden om te helpen. 
 

Ik vroeg om gunsten 

en God gaf me kansen. 
 

Ik kreeg niets waar ik om vroeg, 

Ik kreeg alles wat ik nodig had. 

 

Onze Vader 

Onze Vader, die in de hemel zijt 

Uw naam worde geheiligd 

Uw koninkrijk kome 

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel  

Geef ons heden ons dagelijks brood 

En vergeef ons onze schulden 

Zoals ook wij onze schuldenaars vergeven  

En leid ons niet in verzoeking 

maar verlos ons van het boze 

Want van U is het koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid  

in eeuwigheid 

Amen.  

 

Slotlied H.Oosterhuis/A.Oomen 

Scheur de wolken uiteen en kom 

 

Afsluiting en zegen 

 


