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Zo vader, zo zoon
Johannes 14:9
(Jesjoea) Jezus zei tegen hem: Ben Ik zo'n lange tijd bij u, en kent u Mij niet, Filippus? Wie
Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; en hoe kunt u dan zeggen: Laat ons de Vader zien?
Ik weet nog dat ik een kleine jongen was en elke zondagmorgen, samen met mijn twee oudere
broers en oudere zus op de achterbank zat van onze oude Ford Galaxy 500. Ik weet nog dat mijn
moeder bijna elke zondag op de terugweg van de kerk tegen mijn vader zei “Joe, kun je niet
gewoon een keer naar een zondagsdienst gaan zonder iets te zeggen of zonder vragen te stellen?”
Die zin zei mijn moeder behoorlijk vaak.
Mijn vader had er geen moeite mee om de vragen te stellen die bijna iedereen wel had. Hij deed
dat niet om “een knuppel in het hoenderhok te gooien”. Hij wilde alleen bij de kern van de kwestie
komen. En wat is daarvoor een betere gelegenheid dan bij degenen die ook op zoek zijn naar de
waarheid?
Alle jaren van mijn leven dat ik mijn vader heb geobserveerd, heb ik nooit gezien dat hij niet
uitkwam voor wat hij geloofde. Tegelijkertijd zag ik hem ook nooit aarzelen om toe te geven dat
hij ergens ongelijk in had. Misschien had hij er even voor nodig, maar hij erkende de waarheid
altijd. Ook al ging het in tegen iets dat hij daarvoor als waarheid had aangenomen.
Mijn vader stierf toen ik 25 jaar oud was. En ik moet toegeven dat mijn wereld daardoor helemaal
op zijn kop kwam te staan. Opeens was de man, met wie ik altijd kon praten en naar wie ik altijd
toe kon gaan, er niet meer. De man die mij had geïnspireerd om voor de waarheid op te staan,
ongeacht de gevolgen, was er niet meer om mij het goede voorbeeld te geven. Het was net alsof
een groot deel van mijn leven, volkomen onverwacht, was weggescheurd.
Mijn vader was een van die mannen die de kamer verlichten door hun aanwezigheid. Ik had heel
veel vrienden die bij mij thuiskwamen toen ik opgroeide, die als ze weggingen zeiden “Jij hebt de
meest fantastische vader”. Mijn vader was een wandelend voorbeeld van de zin “Medische

technologie kan jaren toevoegen aan iemands leven, maar alleen de Heer kan LEVEN toevoegen
aan iemands jaren”. Hij was iemand bij wie iedereen graag in de buurt was.
Ik herinner me mijn vader alsof ik hem gisteren nog heb gezien. En het grappige is, dat ik mijn
vader steeds meer herken in mezelf, veel meer dan ik ooit had gedacht. Mijn handschrift lijkt op
dat van hem. Zelfs mijn niezen lijkt op dat van hem. En het moge voor zich spreken dat ik er geen
moeite mee heb om tegen de stroom in te gaan in het stellen van vragen.
Daarin moet ik mezelf echter de vraag stellen “Wat zien mijn kinderen als ze naar mij kijken?”
Als ik bedenk hoeveel ik op mijn vader lijk. Als ik bedenk hoe hij mensen antwoordde. Hoe hij
mensen behandelde. Hoe ik hem zag lezen in de Bijbel op zoek naar de waarheid. Ik mag niet
vergeten dat mijn kinderen op precies dezelfde manier naar mij kijken. Geef ik die erfenis aan hen
door? Geef ik hen iets van waarde mee dat ze kunnen volgen? Niet alleen voor het publiek, maar
in alles wat ik doe.
Ik herinner me dat een vriend me jaren geleden een verhaal vertelde over zijn dochter. Het had net
gesneeuwd en ze waren naar buiten gegaan om er in te spelen. Op een bepaald moment liep zijn
dochter vlak achter hem en ze zei “Ik loop in jouw voetstappen, papa.” Hij keerde zich om en zag
haar in zijn voetstappen in de sneeuw springen. En hij realiseerde zich hoe wij moeten wandelen
in de voetstappen van onze Redder. Zijn voorbeeld volgen in alles wat we doen.
We mogen niet vergeten dat we misschien de enige Bijbel zullen zijn die iemand leest. En of we
dat leuk vinden of niet, wij zijn een getuige. De vraag is of we een goede of een slechte getuige
zijn. En dan heb ik het niet alleen over de keren dat we buiten, in de wereld, zijn. Ik heb het over
elke moment van de dag. Overal zijn ogen die ons bekijken. Zeker als je kinderen of kleinkinderen
hebt.
Want net zoals Jesjoea zei, “als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien”, is het mijn verlangen
dat mensen onze Hemelse Vader in ons zien als ze naar ons kijken. Dat ze Hem horen als ze naar
ons luisteren. Het is mijn verlangen dat elk aspect van ons leven een reflectie is van onze Hemelse
Vader. Onze houding. Onze bedoelingen. Alles in ons leven moet Zijn aanwezigheid resoneren.
We zijn Zijn kinderen, en de wereld moet Hem in ons zien.
Of je nu gelovige ouders hebt of niet, wij hebben het voorbeeld van onze Redder dat we moeten
volgen. En het is aan jou om Zijn licht te laten schijnen door jouw leven heen. Om het voorbeeld
te zijn voor de mensen om ons heen.
Mattheus 5:14-16
U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen
zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard,
en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat
zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.
We hopen dat je van deze boodschap hebt genoten, en vergeet niet om alles te blijven onderzoeken.

Sjalom
Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek www.testeverything.net
(Engelstalig onderwijs)
Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.
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