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Artikel 1
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper van de hemel en de aarde.
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Erik staart naar het scherm van zijn mobieltje en voelt het
bloed uit zijn gezicht wegtrekken. Hij slaat zijn hand voor
zijn mond en gaat op zijn bed zitten. Dit is echt verschrikkelijk! Hij herleest het appje van Gerdien en probeert voor
zich te zien wat er gebeurd is. In het berichtje schrijft ze dat
de auto van Tim en Arnaud van de weg is geraakt en dat
zijn beide vrienden in het ziekenhuis liggen. Arnaud zou
er slecht aan toe zijn.
Erik staart voor zich uit en voelt dat er een rilling over zijn
rug loopt. Zijn boosheid, die hij de hele avond voelde, is weg.
Hij kan nog niet goed nadenken, maar dit weet hij wel: hij
zit hier, gezond en wel, terwijl zijn vrienden … Hij durft
niet verder te denken. Langzaam staat hij op, loopt zijn
slaapkamer uit en gaat de trap af. Bij de kamerdeur twijfelt
hij even. Hoe zal hij het nieuws aan zijn ouders brengen?
Dan duwt hij de kamerdeur open. Zijn vader zit in zijn
stoel met de krant op schoot en zijn moeder zit op de bank
zijn zusje te overhoren. Zijn moeder kijkt als eerste op en
schrikt zichtbaar. ‘Wat is er met jou?’ vraagt ze bezorgd.
Ook zijn vader kijkt nu op van zijn krant.
‘Ik …’ stamelt Erik, maar hij komt niet uit zijn woorden.
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Het stormt in zijn gedachten, maar de woorden vinden geen
uitweg. Daarom loopt hij naar zijn vader en geeft hem zijn
mobieltje. ‘Lees maar’, fluistert hij.
Zijn vader neemt de mobiel van hem aan en leest. Dan
kijkt hij zijn zoon verschrikt aan. ‘Wat verschrikkelijk,
Erik.’ Zijn moeder leest het bericht nu ook en slaat haar
hand voor haar mond.
Erik gaat zitten en verbergt zijn gezicht in zijn handen.
Zijn woorden komen gesmoord tussen zijn handen vandaan, wanneer hij zegt: ‘Als jullie het goedgevonden hadden dat ik meegegaan was, dan had ik ook …’

Betekenis
In dit eerste geloofsartikel komen drie onderwerpen
aan bod. In de eerste plaats het geloof in God de
Vader. In de tweede plaats dat Hij almachtig is en in
de derde plaats dat Hij de Schepper is van alles. We
gaan deze punten een voor een bekijken.
(Ik geloof in) God de Vader
God maakt Zich in de Bijbel bekend als de Vader van
de Heere Jezus Christus, én van Zijn andere kinderen, want Jezus zegt: ‘Laat uw licht alzo schijnen voor

24

de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien,
en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.’
(Matth. 5:16) God de Vader is ook Vader van al Zijn
kinderen, omdat Jezus Christus voor hun adoptie betaald heeft. Er is geen enkele andere godheid die zich
als een vader laat aanspreken, dan de God van de Bijbel.Wat zit daar veel troost en zorg in! Hij zorgt voor
ons, zoals een vader voor zijn kinderen zorgt. Hij is
het Begin van ons leven, want Hij maakte ons. Dit
Vader-zijn gaat nog verder dan Schepper-zijn. Zijn
Vaderschap geeft aan dat Hij een persoonlijke relatie
met ons heeft. Een vader is geen vreemde; niet iemand op afstand, maar iemand die zorgt, beschermt,
corrigeert. Ja, dat laatste ook.
De opzet van deze geloofsbelijdenis is gebaseerd op
de doopformule. Daarom wil ik wijzen op het feit
dat Hij in de doop belooft Zijn Vaderlijke zorg en
liefde over ons te willen uitgieten (Joël 2:28). Een
goede vader laat zijn kind niet in de steek, maar heeft
het beste met zijn kind voor. Zeker met een kind dat
extra zorg nodig heeft, omdat het in de problemen
gekomen is. Zo ook de hemelse Vader. Daar wijst
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Petrus in zijn eerste brief op: ‘Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.’ (5:7)
Het Vaderschap van God is dus van grote betekenis
voor al Zijn kinderen. Door alle eeuwen heen. Paulus schrijft: ‘En Ik zal u tot een Vader zijn, en gij zult
Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de
Almachtige.’ (2 Kor. 6:18)
De Almachtige
In de tweede plaats zien we in dit eerste artikel vermeld dat God de Almachtige is. Kortweg betekent
het dat Hij alles kan. Er is voor Hem geen ding onmogelijk, dat zegt de engel ook tegen Maria bij de
aankondiging van de geboorte van Jezus. Hij zegt dat
Elizabet, de onvruchtbare nicht van Maria, een zoon
gaat baren: ‘Want geen ding zal bij God onmogelijk
zijn.’ (Luk. 1:37) Als we proberen te bedenken dat
God van elke persoon op deze wereld alle gedachten
weet, dat er niets op de hele wereld gebeurt zonder
dat Hij het bestuurt, dan moet het ons wel duizelen.
Elke vleugelslag van elk insect wordt door God bestuurd. Als jij dit soort dingen op je laat inwerken,
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kan het niet anders dan dat jij je heel klein voelt.
Klein tegenover die grote, almachtige, hemelse Majesteit. Dan wordt het een groot wonder voor je dat
God Zich met kleine, nietige mensjes, zoals jij en ik,
bemoeit.
Een klein voorbeeld van Gods grote macht is wat
een man overkwam die in de kerk bijzonder vertroost werd door een preek die hij hoorde. Het ging
om een preek die gelezen werd, omdat de gemeente
geen eigen dominee had. De ouderling die de preek
uitzocht en las, wist niets van de problemen van deze
man af, maar God kende zijn moeilijkheden wel. Ook
de dominee die de preek jaren eerder schreef, had
niet kunnen bedenken dat deze woorden iemand zo
bijzonder zouden vertroosten. God wist echter precies wat die ene man daar in die kerkbank nodig had.
Hij bestuurt alle dingen in ons leven en van alle mensen om ons heen.Voor God bestaan er geen toevalligheden, hoewel wij situaties wel vaak zo ervaren. Wat
is de Heere toch groot en goed! Gelukkig is Gods
almacht niet gestopt na de schepping van het heelal.
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Schepper van de hemel en de aarde
Het derde deel in het eerste geloofsartikel gaat over
de schepping van de aarde en alles wat erop, erin en
eromheen is. De schepping kun je niet los zien van
Gods almacht. Hij maakte alle dingen, zoals Paulus in
zijn brief aan Kolosse schrijft: ‘Want door Hem zijn
alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op
de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn …’
(1:16) ‘Zienlijk’ betekent zichtbaar en ‘onzienlijk’ is
onzichtbaar. Dus alles wat je kunt zien, is gemaakt
door God of van iets wat door God gemaakt is. Een
auto is door arbeiders gemaakt, maar wel van materiaal dat uit de grond komt. God maakte de grondstoffen. God maakte ook de onzichtbare dingen zoals
geluid, radiogolven en straling.
God legde de mogelijkheden zo’n zesduizend jaar
geleden in Zijn schepping. In de loop van de tijd
komen mensen er meer en meer achter wat allemaal
kan. God heeft het er eeuwen geleden al ingelegd.
Ook dat geeft Zijn almacht weer. Er is bij God geen
ding onmogelijk: Hij is de Almachtige. Juist door de
schepping van iets uit niets, zien we Gods almacht.
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Bovendien laat Hij Zijn eigendom – Zijn schepping –
niet aan zijn lot over. Hij zorgt ervoor zoals een vader
zorgt voor zijn gezin; niet alleen nu, maar ook in de
toekomst! Hij gaat als Schepper ook de nieuwe hemel en de nieuwe aarde maken. Die zullen nog veel
mooier zijn dan de natuur die we nu om ons heen
zien.

Voor vandaag
De drie onderdelen van dit geloofsartikel zijn heel
nauw met elkaar verbonden. Dat zagen we hierboven
al. Dat zien we ook als we naar de betekenis voor
vandaag kijken. Dat God Zich in de Bijbel laat zien
als Vader, geeft troost. Hij noemt Zich Vader, omdat
dat een begrip is dat wij kennen. Een vader gaat liefdevol met zijn kinderen om, zorgt voor hen. Hij leidt
zijn kinderen naar de volwassenheid. Kleine kinderen neemt hij bij de hand en als ze groot worden,
staat hij ze met raad en daad bij.Welke vader zou zijn
kind een steen geven, wanneer het om een boterham
vraagt (Luk. 11:11)? Een vader is niet alleen de gever
van dingen die kinderen fijn vinden, hij moet ook
weleens streng zijn en zijn ondeugende kind straffen.
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In dat straffen zie je – als het goed is – toch de liefdevolle vader. Hij straft niet omdat hij daar plezier
in heeft, maar omdat zijn kind dat nodig heeft. Ook
de hemelse Vader moet Zijn kinderen op aarde nogal eens terechtwijzen. Daarmee blijft Hij wel onze
Vader. Een vader straft trouwens alleen zijn eigen
kinderen, niet de kinderen van de buurman. Denk er
maar even over na, wat dit voor jou betekent!
Helaas zijn er vaders die de titel ‘vader’ niet waard
zijn, omdat ze hun kinderen mishandelen of, nog
erger, misbruiken. Zulke vaders zorgen ervoor dat
hun kinderen een verknipt beeld krijgen van het
vaderschap. Dat zulke kinderen moeite hebben om
een goed beeld van de hemelse Vader te krijgen, is
dan ook begrijpelijk. Wat een troost om te weten
dat de hemelse Vader volmaakt liefdevol is. In Zijn
rechtvaardigheid is Hij vol van liefde voor Zijn hele
schepping. De satan kan je influisteren dat God vast
jouw Vader niet wil zijn, zoals jij leeft. De Bijbel laat
gelukkig een ander geluid horen. Zeg op zulke momenten maar tegen de satan: ‘Ik geloof jou niet, ik
geloof in God de Vader!’
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Daarnaast biedt Gods almacht ons troost. Hij kan alles. Daarbij moeten we wel eerlijk stellen dat Hij niet
alles doet wat Hij kan. Jazeker, Hij verhoort gebeden.
Soms op een wonderlijke manier. Het komt echter
ook voor dat Hij gebeden niet verhoort. Lees bijvoorbeeld wat Paulus hierover zegt: ‘Hierover heb ik
de Heere driemaal gebeden, opdat hij [de engel van
de satan] van mij zou wijken. En Hij [God] heeft
tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg …’ (2 Kor.
12:8-9) In deze situatie kreeg Paulus dus niet zijn zin,
maar gaf God hem wat Hij vond dat Paulus nodig
had. Als een zorgzame vader.
Verder zien we dat God de Schepper van alle dingen is. Sinds de evolutietheorie die door C.R. Darwin (1809-1882) in gang is gezet, komt de bijbelse
waarheid steeds meer onder druk te staan. Er zijn
zelfs christenen die meegaan in bepaalde denkbeelden van deze theorie. ‘Wat maakt het uit in hoeveel
dagen God de wereld maakte?’ zeggen ze. ‘Hij maakte haar en dat is veel belangrijker dan het tijdsbestek.’
Het doet inderdaad niets af aan de macht van God,
maar zulke denkbeelden doen wel af aan de waarheid
en betrouwbaarheid van de Bijbel, die duidelijk over
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zes dagen spreekt. Wanneer je gaat twijfelen aan een
deel van de Bijbel, is het einde immers zoek: welk
deel is dan nog wel betrouwbaar? Die theorie ondergraaft dus de betrouwbaarheid van Gods Woord.
God schiep alles. Daarmee erkennen wij dat Hij de
Eigenaar is van alles. Ook van jou en mij. Wij zijn
Gods eigendom; een eigendom waarvoor Hij goed
zorgt. Daarnaast geeft het ons een verantwoordelijkheid naar Hem toe.We kunnen niet zomaar alles met
Zijn schepping doen.We moeten goed voor Zijn bezit zorgen. Dat betekent dat jij je niet onnodig aan
gevaar mag blootstellen, en dat je geen schadelijke
dingen hoort te gebruiken.
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Vragen
1.

Lees Hebreeën 12:5-7. Zie je verschil tussen hoe
God Zijn kinderen behandelt en hoe Hij degenen die Hem niet kennen behandelt? Zo ja, wat
is het verschil?

2.

In Maleachi 1:6 staat:‘Een zoon zal de vader eren,
en een knecht zijn heer; ben Ik dan een Vader,
waar is Mijn eer? En ben Ik een Heere, waar
is Mijn vreze? zegt de Heere der heerscharen
…’ Hoe moet een kind van God zich tegenover
de hemelse Vader gedragen? Noem minstens vijf
houdingen.

3.

Lees Psalm 103:7 in de berijmde versie.Wat doet
de Vader hier? Komt de tekst overeen met de onberijmde Psalm (vers 13-14)?

4.

Wat kun je van Psalm 103 leren, wanneer je zelf
vader of moeder bent?
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