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Heb ik je niet gezegd dat als je gelooft, je de heerlijkheid van God zult 
zien! John 11:40

Jezus’ autoriteit

Matthew 28:18 (HSV)
18 En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle 
macht/autoriteit in hemel en op aarde.
19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de 
Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u 
geboden heb, in acht te nemen.
20 En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. 
Amen.

Autoriteit van zonen van God

Romans 5:17 (HSV) 
“17 Want als door de overtreding van de ene Adam de dood geregeerd 
heeft door de ene Adam, veel meer zullen zij die de overvloed van de 
genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven 
regeren door de Ene, namelijk Jezus Christus.”

Geroepen om van mensen te houden en om tegelijkertijd in autoriteit op te 
treden tegen de machten van de duisternis.

De eerste regel is de aanhef: ONZE VADER

Bergrede - inleiding op ‘ONZE VADER’

Ons leven gaat om de verheerlijking van de Vader
(HSV) 5:16 Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede 
werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.



Ons leven is bedoeld te zijn naar de identiteit van de Vader
(HSV) 5:48 Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, 
volmaakt is.

Voor de eer en heerlijkheid in ons leven zorgt God
6:4 (HSV) …en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het 
openbaar vergelden.

Jezus leidt in: Vader/zoon dochter relatie
Matthew 6:6-8 (HSV) 
6 Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot 
uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene 
ziet, zal het u in het openbaar vergelden.
7 Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, 
want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen 
worden.
8 Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, 
voordat u tot Hem bidt.

Dus In deze context staat ‘Onze Vader’

Jezus zegt: zo moet gij aldus BIDDEN
proseuchomai.  BIDDEN, aanbidden

zie powerpoint PPT-07

Moeten wij Vader ergens aan herinneren?
Moeten wij God vertellen dat hij iets moet doen omdat hij het anders niet 
doet?

Nee. 

Jezus leert ons hier juist wat onze plaats is. 
Wie wij zijn. Wat onze gezagspositie is op aarde. 
Het moet ons telkens eraan herinneren dat we vanuit zoonschap leven. 
Ef 1 
om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de 
heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen,
en wat de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die 
geloven,



Getuigenis: enkel omslag. 

James 5:16
Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. 
Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.


