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LEVEN MET 
4G-KRACHT

God wil dat wij leven met kracht.
  
  Gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt 

en gij zult mijn getuigen zijn.

In ons dagelijks leven hebben we te maken met eindeloze stapels werk, 
deadlines, afspraken, telefoontjes, Facebookberichten en de altijd 
aanwezige roep van onze smartphone. De druk op ons levensritme 
kan ons verlammen. De veelheid aan keuzes waarmee we dagelijks 
worden geconfronteerd kan maken dat we verdwalen. Voordat we het 
weten, verandert mogen in moeten, vreugde in verwarring en kracht 
in zwakheid. Het is echter niet Gods wil voor ons leven dat wij onszelf 
voortslepen door een mist van mislukking, maar dat wij voortgaan van 
kracht tot kracht en van overwinning tot overwinning. 

Het geheim van een krachtig leven
Wij geloven dat het geheim van een krachtig leven begint met een 
hartsverbinding met de bron van alle kracht: God. 

Psalm 92 zegt:

 U geeft mij de kracht van een wilde stier.

De richter Simson had de beschikking over bovenmenselijke kracht, 
doordat God hem daarmee zegende. 

LEVEN MET
4G-KRACHT
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David bad:

 U omgordt mij met kracht voor de strijd.

Wanneer wij het leven op eigen kracht proberen te doen, worden 
we al snel vastgezogen in het moeras van de realiteit. We ploeteren 
voort door een mix van plezier en verdriet, feest en lijden, succes en 
mislukking, in de hoop dat alles op een dag beter zal worden. Het leven 
zonder God is als een leven met één G-kracht; het is op zijn best… 
gewoon… en met een beetje pech wordt het een geduw en getrek 
waarbij je het idee hebt dat je aan de verliezende hand bent. Leven 
met één G-kracht is leven vanuit je eigen kracht. God wil ons leven 
echter stuwkracht geven zodat wij met 4G-kracht boven het alledaagse 
uit kunnen stijgen en een leven kunnen leiden in vrijheid en vreugde.

De vier G’s
Vanuit ons werk als voorgangers in groeiende gemeentes en als oprich-
ters van mannenbeweging De 4e Musketier hebben wij het voorrecht 
om bij veel mensen een kijkje achter de schermen te krijgen. Deze 
ervaringen, gecombineerd met ons persoonlijke verhaal en onze kennis 
van het Woord van God, hebben ons geleerd dat er vier gebieden zijn 
waarop het leven van een man of vrouw wordt beslist:
- God: een persoonlijke relatie met de drie-enige God
- Gezin: gezonde intieme relaties met partner, kinderen en vrienden
- Gemeente: betrokkenheid bij een lokale kerkgemeenschap
- Gerechtigheid: vormgeven aan de strijd voor recht

Een gezonde verhouding tot deze vier elementen maakt dat een mens 
weerbaar is bij tegenslag en veerkracht kan tonen wanneer de druk 
wordt opgevoerd. Tijdens de Karakterweekenden en Muskathlons van 
De 4e Musketier spelen ‘de vier G’s’ steevast een grote rol. We roepen 
mannen – en tijdens de Muskathlon ook vrouwen – op om God te 
aanbidden en te volgen, hun Gezin te dienen, hun Gemeente mee te 
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helpen bouwen en betrokken te raken bij de strijd voor Gerechtigheid. 
Keer op keer hebben we gezien dat een leven in verbinding met de 
vier G’s bij mannen en vrouwen een ongekende kracht losmaakt. Het 
begint vaak met kleine keuzes: het doorbreken van één patroon in de 
relatie met de partner of in de relatie met God, maar al gauw stromen 
vreugde en energie het leven binnen en volgen er op de eerste stap 
meerdere, stoutmoediger stappen.

Bij het incorporeren van de vier G’s in je leven gaat het er niet om dat 
je méér gaat doen. Het gaat erom dat je de basiswaarden van je leven 
anders inricht. Van alle zaken die in het leven belangrijk zijn, torenen 
deze vier er met kop en schouders bovenuit. Als je ergens goed in 
wilt zijn, zorg dan dat je uitblinkt op deze vier gebieden. De vier G’s 
vormen de hoofdbestanddelen van het leven. Wanneer je verhouding 
tot God, Gezin, Gemeente en Gerechtigheid goed is, krijgen talloze 
andere elementen in je leven een logische plek. Aan de slag gaan met 
de vier G’s betekent niet ‘extra werk’. Het houdt in dat je het leven gaat 
leren kennen zoals het bedoeld is.

Kernwaarden van De 4e Musketier
Dit boek is geschreven door ons, Henk Stoorvogel en Theo van den 
Heuvel. Enkele jaren geleden schreven we al samen het boek De 
vierde Musketier. Dat vertelt het verhaal van de reis die elke jongeman 
maakt op weg naar zijn volwassenheid. In dit boek, G-kracht, diepen 
we de kernwaarden uit achter de beweging van De 4e Musketier. 
De 4e Musketier waaiert inmiddels over de hele wereld uit, van 
Zuid-Korea tot Amerika en van Zuid-Afrika tot Noorwegen. We 
maken mee hoe duizenden mannen knielen aan de voet van het 
kruis en miljoenen aan fondsen worden geworven in de strijd voor 
gerechtigheid via de Muskathlon. Het boek De vierde Musketier is 
inmiddels vertaald in het Duits en het Engels. Ons gebed is dat ook 
dit boek vele duizenden mannen en vrouwen over de hele wereld tot 
zegen zal zijn in hun wandel met God.

LEVEN MET 4G-KRACHT | 9
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In het schrijfproces hebben we een taakverdeling gemaakt. Henk heeft 
de eerste zes hoofdstukken – over God en Gezin – geschreven en Theo 
de laatste zes – over Gemeente en Gerechtigheid. De inhoud van de 
hoofdstukken hebben we tevoren met elkaar samengesteld en na afloop 
minutieus geëvalueerd. De oplettende lezer zal zien dat de voorbeelden 
in de eerste zes hoofdstukken vooral uit het leven van Henk afkomstig 
zijn en die in de laatste zes hoofdstukken vooral uit het leven van Theo.

Voor het schrijven van de hoofdstukken over Gerechtigheid hebben we 
intensief gesproken met Tiemen Westerduin van Compassion, Gertjan 
van Open Doors en Philip Hyldgaard van A21. Deze mannen kennen 
de strijd tegen respectievelijk armoede, vervolging en slavernij uit de 
eerste hand en hebben ons waardevolle inzichten gegeven die we in 
de hoofdstukken hebben verwerkt.

We wensen je toe dat je door het lezen van dit boek zult leven met 
4G-kracht!

Henk Stoorvogel – voorganger, schrijver, CEO 4M Internationaal

Theo van den Heuvel – voorganger, schrijver, voorzitter Raad van 
Toezicht 4M Internationaal

10 | G-KRACHT
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GOD
Als je een leven vol G-kracht wilt leiden, is het 

cruciaal dat je in verbinding staat met de bron van 
alle kracht: God. De Bijbel is het verhaal van de 

relatie tussen God en mensen. Door je te verdiepen 
in de verhalen van de Bijbel zul je ontdekken wie 
God is en gebeurtenissen in je eigen leven beter 
kunnen duiden. De Bijbel toont ons God als een 
drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest. God 

is als een hoge raad, waarbij de verschillende 
personen elkaar bijstaan en toch spreken met 
één stem. God is als een gemeenschap, waarin 

liefde, passie en creativiteit worden opgestuwd tot 
ongekende hoogte. Wij mogen God leren kennen 
als Vader. We mogen steeds meer gaan lijken op 

Jezus. En we mogen een leven leiden dat vol is van 
de Heilige Geest.



HOOFDSTUK 1



Kortgeleden stierf mijn (Henks) vader, Wim Stoorvogel. Na een 
kort maar hevig ziekbed werd hij door de Here op 68-jarige leeftijd 
bevorderd tot heerlijkheid. De periode van afscheid nemen en rouw 
bepaalde me bij de rol die mijn vader in mijn leven heeft gespeeld. 
Met een steek van weemoed dacht ik terug aan al die keren dat hij bij 
mijn volleybalwedstrijden kwam kijken, al moest hij daar soms een 
heel eind voor rijden. Ik stond stil bij de gezinsvakanties in Frankrijk, 
de wandeltochten door de bergen en gesprekken die we voerden over 
God, de kerk en geloof. Maar één besef torende boven alle andere 
ervaringen uit: ik nam afscheid van de man die mij aannam als zijn 
zoon en mijn vader werd.

Mijn biologische vader had mijn moeder verlaten toen ik nog in haar 
baarmoeder zat. De eerste twee jaar van mijn leven bracht ik als halve 
wees door. En toen kwam Wim Stoorvogel mijn leven binnen. Hij gaf 
mij het grootste cadeau dat ik kon krijgen: hij werd mijn vader en adop-
teerde mij als zijn zoon. Mijn nieuwe vader en mijn moeder kregen 
vervolgens nog vier kinderen, maar nooit heb ik mij ten opzichte van 
hen ook maar enig moment een tweederangskind gevoeld. Voor Wim 
was ik net zo goed zijn kind als de andere vier dat waren. Mijn vader 
is nu bij zijn hemelse Vader. En voor de rest van mijn leven zal ik hem 
dankbaar zijn voor het geschenk van het vaderschap dat hij mij gaf.

Onze Vader 
in de hemel

HOOFDSTUK 1

ONZE VADER
IN DE HEMEL

Hoofdstuk 1
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Struikelblok of aanlokkelijk idee
Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen: God wil dat wij Hem 
kennen als hemelse Vader. Vanaf het begin van de tijd zijn Zijn opstel-
ling en handelen erop gericht om een vader-kindrelatie met mensen 
te ontwikkelen. 

Vanuit de pastorale praktijk in de gemeente en de omgang met vele 
mannen weet ik dat het vaderschap van God een gevoelig onderwerp 
is. Dit heeft alles te maken met onze relatie met onze aardse vader. Voor 
velen is de verhouding tot hun aardse vader een struikelblok om God 
te leren kennen als vader. Aardse vaders kunnen door hun dominantie, 
afwezigheid, geslotenheid, verslaving of wreedheid afschuw oproepen 
bij hun kinderen. Misschien heb jij zelf te maken gehad met een vader 
die jou heeft mishandeld, geminacht of misbruikt en vind je het daar-
door een weerzinwekkend idee om God te leren kennen als een vader. 
Dan hoop ik dat dit hoofdstuk je zal helpen om hiervan te herstellen en 
enkele eerste stappen te zetten op de reis naar het vaderhart van God.

Het kan ook zijn dat je juist een vader hebt gehad die er altijd voor je 
was en die je liefdevol begeleidde door de verschillende fases van het 
leven. Misschien trekt het beeld van God als hemelse vader jou juist 
bijzonder aan. Maar ook als we een fantastische relatie met onze aardse 
vader hebben (gehad) is het van belang dat wij onze verhouding tot 
onze hemelse Vader Bijbels ijken. Het kan goed zijn dat een Bijbels 
verstaan van het vaderschap van God een nieuwe diepte en reikwijdte 
zal geven aan je relatie met God.

Wat God wil…
Wanneer we het hebben over God als Vader denken we vaak aan de 
eerste persoon van de drie-eenheid. De klassieke onderscheiding 
tussen Vader – Zoon – Heilige Geest maakt dat wij de goddelijke 
personen al te gauw elk een eigen rol toedienen. De eerste persoon 
wordt dan God, de Vader. De tweede persoon is dan Jezus, de Redder. 
En de derde persoon is dan de Heilige Geest, die in ons woont.
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God in Zijn drie-eenheid blijft echter een mysterie en dat geldt ook 
voor het kennen van God als Vader. De Bijbel toont ons namelijk zowel 
de Schepper-God als Jezus als een vaderfiguur. God wil dat wij zowel 
de eerste als de tweede persoon van de godheid leren kennen als Vader. 

In de Bijbel wordt God vanaf het begin voorgesteld als een hemelse 
Vader. In Deuteronomium 8:5 zegt Mozes:

  Laat ieder van u dan beseffen dat de HEER, uw God, u opvoedt 
zoals een vader zijn kind opvoedt.

David zingt in Psalm 103:13:

  Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de 
HEER voor wie hem vrezen.

Jesaja bidt in Jesaja 63:16:

  U bent toch onze vader? Abraham heeft ons niet gekend en Israël 
zou ons niet herkennen, maar U, HEER, bent onze vader, van 
oudsher heet U onze beschermer.

De krenking van Gods vaderhart
Mozes, David en Jesaja koppelen het vaderschap van God aan Zijn rol 
als opvoeder en beschermer en aan Zijn liefde. Het gaat hierbij niet 
om incidenten. Door de hele geschiedenis van God en Israël blijkt 
dat God Zijn volk ziet als Zijn kinderen en dat Hij ernaar hunkert 
dat zij Hem zien als hun Vader, zelfs wanneer zij dit verlangen niet 
delen. Het Bijbelboek Jeremia maakt dit pijnlijk duidelijk. In de eerste 
hoofdstukken van het boek zijn we getuige van een discussie tus-
sen een gekrenkte Vader en Zijn opstandige, ondankbare kinderen. 
God herinnert Israël eraan hoe Hij door de jaren heen voor ze heeft 
gezorgd en gevochten, hoe Hij hen leidde naar een vruchtbaar land 
en beschermde tegen gevaar. 

onze vader in de hemel | 15
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  Ik dacht: Hoe kan ik je een plaats tussen mijn kinderen geven en 
je een begeerlijk land schenken, een sieraad voor de hele wereld? 
En ik dacht: Jullie zullen ‘vader’ tegen mij zeggen, jullie keren je 
niet van mij af.

Proef je de teleurstelling van God? Jaar in jaar uit stelde Hij alles in het 
werk om het hart van Zijn volk te veroveren en een vader-kindrelatie 
met hen te krijgen…

  Maar nee, zoals een vrouw die haar man bedriegt, zo heb jij mij 
bedrogen, volk van Israël.

Ook bij Jezus’ optreden in Israël stuiten we op eenzelfde emotionele, 
vaderlijke uitbarsting. Belangrijk om daarbij te beseffen is dat Jezus zelf 
ook wordt aangeduid als ‘eeuwige vader’. Het incident vindt plaats aan 
het eind van Jezus’ leven op aarde, als de gebeurtenissen in Jeruzalem 
naar het kookpunt snellen en Jezus uitroept:

  Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenigt wie naar 
haar toe zijn gestuurd! Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen 
willen brengen zoals een hen haar kuikens verzamelt onder haar 
vleugels, maar jullie hebben het niet gewild.

Het maakt God uit hoe wij over Hem denken. Het raakt God als wij 
Zijn vaderschap ontkennen, onbelangrijk maken of naast ons neer-
leggen. God wil dat wij Hem kennen als hemelse Vader. Maar wat 
betekent het om God als Vader te leren kennen? Laat me je daarvoor 
meenemen naar drie kerneigenschappen van God: Zijn almacht, Zijn 
alwetendheid en Zijn alomtegenwoordigheid. Ik kan me voorstellen 
dat je die woorden een paar keer moet lezen voor ze doordringen. Wat 
hebben zulke zware theologische termen te maken met het vaderschap 
van God?

16 | G-KRACHT GOD



God kan alles, weet alles en is er altijd
Als ik kijk naar mijn relatie met mijn kinderen, dan ben ik in hun 
ogen een soort superheld. ‘Papa kan alles, papa weet alles en papa is 
er altijd.’ En dat is precies wat die drie theologische termen, almacht, 
alwetendheid en alomtegenwoordigheid, betekenen: God kan alles, 
Hij weet alles en Hij is er altijd.

God is een vader die alles kan
God is almachtig. Dat betekent dat er niets is dat Hij niet kan doen, 
behalve zaken die indruisen tegen Zijn andere karaktereigenschappen. 
Zo kan God niet liegen, verleid worden of zichzelf verloochenen. God 
is een God uit één stuk en de Schepper van hemel en aarde. 

Wij wonen op de aarde, een prachtig landgoed met bergen, meren, 
bossen en zeeën, onvoorstelbare schoonheid en oogverblindende 
veelkleurigheid. Wij hebben de taak gekregen om dit landgoed naar 
beste vermogen te beheren. En in dit tijdperk van technologische 
vooruitgang denken we graag dat we heel wat kunnen bereiken, maar 
de waarheid is dat wij mensen niet meer zijn dan mieren die de Mount 
Everest proberen te beklimmen. Ons vermogen om te creëren en ont-
wikkelen valt in het niet bij de scheppingskracht van God.

De aarde is een kleine, kwetsbare planeet, geplaatst in een veilige holte 
van ons zonnestelsel. De zon levert meer energie in één seconde dan 
alle mensen samen hebben geproduceerd sinds het ontstaan van de 
wereld. De zon is zo groot dat er één miljoen wereldbollen in passen. 
Toch is de zon nog maar een middelgrote ster.

De zon is een van de honderd miljard sterren in de Melkweg. Een 
van die sterren is de Pistoolster. Deze ster straalt in twintig seconden 
evenveel energie uit als de zon in een heel jaar en is zo groot dat er 
een miljoen zonnen in passen.

onze vader in de hemel | 17ONZE VADER IN DE HEMEL    |  17
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En zo gaat het maar door… want de Melkweg is slechts een van mil-
jarden zonnestelsels en dan ook nog maar een kleine. In deze context 
spreekt Jesaja 40:26 boekdelen:

  Kijk omhoog: wie heeft dit alles geschapen? Hij laat het leger sterren 
voltallig uitrukken, hij roept ze bij hun naam, één voor één; door 
zijn kracht en onmetelijke grootheid ontbreekt er niet één.

Gods almacht houdt in dat Hij de ultieme bron is van alle kracht. 
Hij is sterker dan wat dan ook in het hele heelal. Hij is sterker dan de 
zwaarste storm, machtiger dan de grootste machthebbers, en satan en 
zijn legioenen demonen zijn geen partij voor Hem. God kan alles doen 
wat Hij wil. Hij kan scheppen en in stand houden. Hij kan berechten 
en straffen. Hij kan starten en stoppen.

Het bijzondere aan de almacht van God is dat Hij die macht inzet ten 
behoeve van Zijn kinderen. Vanuit Zijn almacht kunnen wij kwade 
machten in ons leven overwinnen, groeien in karakter en heiligheid 
en Zijn plan voor ons leven volbrengen. Het geeft Theo en mij een 
geweldig gevoel van veiligheid en zekerheid om te weten dat onze 
Vader alles kan!

God is een Vader die alles weet
‘Papa, hoeveel is 4275 gedeeld door 25?’ ‘Papa, waarom is rood 
rood?’ ‘Papa, hoe lang blijft opa nu dood?’ Zomaar wat vragen die 
mijn kinderen aan mij stellen, in het volste vertrouwen dat ik het 
antwoord weet. Nu kom ik daar bij een rekensom meestal nog wel 
uit, maar wanneer het gaat om de fundamentelere zaken van het leven 
moet ik het antwoord vaak schuldig blijven. In mijn jaren op aarde 
heb ik één ding geleerd en dat is het besef dat ik naarmate ik meer 
weet, ik eigenlijk steeds minder weet. Wat is het dan geweldig om te 
beseffen dat er niets is dat God niet weet. Hij weet wat wij denken, 
waar de engelen mee bezig zijn en welke complotten de machten van 
de duisternis smeden. Hij doorziet waarom zaken gebeuren en wat de 
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uiteindelijke consequenties zullen zijn. Omdat Hij alles weet wordt Hij 
nooit door een gebeurtenis verrast en is Hij nooit verward of perplex. 
God heeft een compleet inzicht in het mysterie van Zijn eigen wezen 
en de geheimen van de schepping. Spreuken 15:3 zegt:

  De ogen van de HEER zijn overal, zowel de kwaden als de goeden 
houdt hij in het oog.

Op een persoonlijk niveau betekent de alwetendheid van God dat Hij 
ons door en door kent. Hij doorgrondt onze persoonlijkheid. Geen van 
onze zonden hoeven wij voor Hem verborgen te houden; het is bij Hem 
allang bekend. Hij kent ons verleden, ons heden en onze toekomst. 
En Hij heeft het vermogen om Zijn almacht en Zijn alwetendheid aan 
elkaar te koppelen voor ons welzijn.

Het is deze wetenschap die David doet aanbidden:

  Heer, U kent mij, U doorgrondt mij, U weet het als ik zit of sta, 
 U doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit, 
 U merkt het op, met al mijn wegen bent U vertrouwd.

God is een vader die er altijd is
In mijn kindertijd werkte mijn vader als evangelist bij stichting Agapè. 
Zijn werk hield in dat hij veel studies en trainingen moest voorbereiden 
en vanuit zijn kantoor aan huis een landelijk netwerk van evangelisten 
aanstuurde. Twee dagen per week was mijn vader ‘in het land’. Dan 
vergaderde hij, gaf training en bezocht teamleden in hun werkomge-
ving. Het grootste deel van de week werkte hij echter vanuit huis. Ik 
was er dus aan gewend om mijn vader na schooltijd achter zijn bureau 
aan te treffen. Het feit dat hij wel twee dagen per week niet thuis was, 
vond ik al heel wat. Ik vertelde een vriendje: ‘Mijn vader is echt heel 
druk. Hij is wel twee dagen per week weg.’ Dat maakte weinig indruk 
op mijn vriendje. ‘Mijn vader is elke dag weg,’ zei hij. Dat een vader 
zo druk was kon ik maar moeilijk geloven.

onze vader in de hemel | 19ONZE VADER IN DE HEMEL    |  19
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God is er. Punt. Het is Zijn geheime naam: JHWH. ‘Ik Ben.’ Altijd, 
waar jij ook uithangt, waar je ook naartoe reist, Hij is dichterbij dan 
je denkt. Gods aanwezigheid verlicht het leven van alle mensen op 
planeet Aarde, ook al hebben de meeste mensen dat niet bewust door. 
Soms maakt Hij Zijn aanwezigheid overweldigend duidelijk, in een 
samenkomst, of gewoon één op één, tijdens een wandeling, gebedstijd 
of trimrondje. Door de Heilige Geest woont God in elke gelovige.

God wil graag dat wij Zijn aanwezigheid opmerken en daarin leven. 
Het maakt namelijk alle verschil in de wereld of je het idee hebt dat je er 
alleen voor staat, of dat je beseft dat de machtigste, wijste Persoon van 
het universum dichter bij je is dan je beste vriend of je levenspartner 
ooit kan komen.

Wat onze hemelse Vader doet
God is een Vader die alles kan, alles weet en er altijd is. Die wetenschap 
maakt Theo en mij blij en ontspannen. Gods vaderschap geeft ons 
moed om initiatieven te ontplooien en mensen te bemoedigen. Het 
besef dat God onze Vader is, helpt ons om Hem ook als zodanig in 
ons leven te herkennen en te waarderen.

Sommige mensen zeggen dat het vaderschap van God vooral door 
Jezus is geïntroduceerd. Het klopt dat Jezus in de evangeliën God 
zeer vaak aanduidt als Zijn vader en Hem zelfs aanspreekt als ‘abba’, 
een intiem woord dat wij zouden vertalen met ‘papa’. Echter, zoals 
we zagen wordt het vaderhart van God al in het Oude Testament 
tentoongespreid. In Hosea 11 bijvoorbeeld gebruikt de Bijbel prachtige 
beelden om het vaderschap van God te omschrijven:
- Hij heeft lief.
- Hij roept Zijn zoon, Israël.
- Hij leert Efraïm lopen.
- Hij neemt Efraïm op Zijn arm.
- Hij verzorgt Zijn kinderen.
- Hij leidt met zachte hand.
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- Hij trekt aan koorden van liefde.
- Hij laat eten.
- Hij voert de ander, als het nodig is.
- Hij blijft trouw, zelfs al worden Zijn kinderen ontrouw.
- Hij neemt de ‘verloren zonen en dochters’ weer terug in huis.

Laat deze woorden eens op je inwerken. Dit is goddelijk vaderschap. 
Liefhebben, roepen, leren lopen, dragen, verzorgen, leiden, trekken, 
voorzien, voeren, trouw blijven, tweede kansen geven… allemaal 
werkwoorden die aangeven wat voor Vader God voor Zijn kinderen 
wil zijn.

De vraag en jouw antwoord
Door de geschiedenis zien we God keer op keer als teleurgestelde Vader 
met lege handen achterblijven omdat Zijn kinderen Zijn vaderschap 
afwijzen. Mag ik je dit vragen: ken je God als hemelse Vader? Als een 
Vader die alles kan, alles weet en er altijd voor je is? Ken je God als 
liefhebbende, roepende, dragende, onderwijzende Vader? 

Is je antwoord een volmondig ja, neem dan alsjeblieft een moment de 
tijd om Hem te bedanken voor Zijn vaderschap en hem te aanbidden 
voor Zijn almacht, alwetendheid en alomtegenwoordigheid.

Is je antwoord nee? Dan wil ik je van harte aanmoedigen en uitnodigen 
om onderstaand gebed uit te spreken:

  Here God, dank U dat U een hemelse Vader voor mij wilt zijn.
  U kent mijn vragen en moeite met het idee 
 van U als ‘hemelse Vader’.
  Maar als U het zo belangrijk vindt om mijn Vader te zijn,
 wil ik heel graag Uw kind zijn; een kind van de Vader.
  Leer mij U kennen als mijn hemelse Vader.
 Mijn Vader die alles kan, alles weet en er altijd is.
 In Jezus’ naam, Amen.
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