
Leerdienst ‘Heidelbergse Catechismus’ – Elburg, 14 februari 2021 
Schriftlezing: Romeinen 8:18-39  
 
Zondag 10 
Vraag 27: Wat verstaat u onder de voorzienigheid van God?  

Antwoord: Dat de almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, waarmee Hij hemel 
en aarde met alle schepselen als door Zijn hand nog steeds onderhoudt en regeert, dat loof 
en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid 
en ziekte, rijkdom en armoede, ja alle dingen ons niet bij toeval, maar uit Zijn vaderlijke 
hand toekomen. 
[Hand.17:25-28; Jer.23:23,24; Jes.29:15,16; Ezech.8:12; Hebr.1:3; Jer.5:24; Hand.14:17; Joh.9:3; Spr.22:2; Matth.10:29; 
Spr.16:33] 

Vraag 28:  Waarom is het voor ons van nut te weten, dat God alles geschapen heeft en nog 
steeds door Zijn voorzienigheid onderhoudt? 
Antwoord: Opdat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar mogen  zijn en 
in alles wat ons nog kan overkomen, ons verlaten op onze getrouwe God en Vader, in de 
zekerheid dat geen schepsel ons van Zijn liefde zal scheiden, omdat alle schepselen zo in 
Zijn hand zijn, dat zij zich tegen Zijn wil niet kunnen roeren of bewegen. 
[Rom.5:3,4; Jak.1:3; Job 1:21,22; 1Thess.5:18; Deut.8:10; Ps.55:23; Rom.8:38,39; Job 1:12; Job 2:6; Spr.21:1; 
Hand.17:25] 

 
Kernpunten bij de preek   

• De waarom-vraag is een vraag van alle tijden en plaatsen. Wij krijgen geen vat op 
het leven (Prediker!). Belangrijke vraag voor (geloofs)opvoeding: hoe bereid je 
kinderen/jongeren op een weerbarstig leven voor?  

• Klassieke alternatieven voor het geloof in Gods voorzienigheid: noodlot of toeval. 
Is dat troostvoller? 

• ‘Onvoltooid tegenwoordige tijd’. 
• God schiep de hemel en aarde, en wil die na de zondeval voltooien. Voorzienigheid 

= vooruitzien, naar voren zien, naar het doel kijken. 
• Spannende vraag of ons (levens)doel overeenstemt met Gods doel! Hoe meer ons 

eigen doel afwijkt van Gods doel, hoe moeilijker wij het met Gods voorzienigheid 
krijgen. 

• Bijbelse voorbeelden (Jozef, Naomi, Jezus) zijn allemaal heilshistorisch, gericht op 
de voortgang van Gods werk en Koninkrijk.  

• Voor een christen ligt de focus niet op wat uit Gods hand komt, maar dat hij in Gods 
hand is.  

• Kennis van Christus is ‘voorwaarde’ voor een bijbels en troostvol voorzienigheids-
geloof. Een ‘tien-voor-zeven-geloof’ verwordt al gauw tot heidens noodlotsdenken.  

• Gods voorzienigheid sluit onze verantwoordelijkheid niet uit.  
 

Om verder over na te denken 
1. Een paar uitspraken om op te kauwen: 

a. ‘Wie Gods hart niet kent, begrijpt ook Gods hand niet’(ds. H.G. Abma) 
b. ‘Als het fout gaat, gaat het toch goed’ 

2. Kun je misbruik maken van het geloof in Gods voorzienigheid? Waarom wel/niet? 

3. Hoe kun je groeien in het geloof dat zondag 10 belijdt? 
 

Reacties zijn welkom: ajmensink@hervormdelburg.nl of via Whatsapp 06-12266947. 
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