Zondag

Heidelbergse catechismus -

Wij mogen God belijden als onze
Vader, de Almachtige, de
Schepper van alle dingen. De
Schepper van het immense heelal
heeft zijn hand in dat kleine
leventje van mij en zegt mij: Ik
heb al jouw haren geteld…
God is bezig zijn plan ten uitvoer te
brengen in onze wereld. In onze
levens… Maar hoort dan álles wat er
gebeurt bij Gods plan?

Anderen zeggen: als ik kijk naar de
schepping zie ik ook dat er wel zoveel
aan mankeert, dat ik alleen maar kan
zeggen: als hier een ontwerp achter
zit, dan is het een Stupid Design
(Stom Ontwerp). En als je hierover
nadenkt, kun je dat ook wel
begrijpen.
De Schepper zorgt
De voorzienigheid waar het in Z. 10
over gaat, moet je dat opvatten als:
God heeft een plan en dat wordt nu
eenmaal uitgevoerd? God als de grote
Klokkemaker: aan het begin ontwierp
hij de aarde, dit leven en wond het op
als een klok. En nu loopt die klok af:
onvermijdelijk gebeuren de dingen
zoals gepland (vgl. het Deïsme).
Het woord ‘voorzienigheid’ vind je
in de Bijbel zo niet terug. Wat je wel
vindt is dat God van tevoren dingen
weet, vóór-ziet. Maar ook dat Hij
zorgt, dat Hij voorzíet in dingen die
nodig zijn. Vgl. Ps. 94 en 139; denk
aan alle profetieën, die laten merken
dat God de toekomst overziet!

Zondag 10

Vraag 27 Wat verstaat u onder de voorzienigheid van God?
De almachtige en alom tegenwoordige kracht van God, waardoor Hij
hemel en aarde met alle schepselen als met zijn hand voortdurend
in stand houdt en zo regeert, dat loof en gras, regen en droogte,
vruchtbare en onvruchtbare jaren, eten en drinken, gezondheid en
ziekte, rijkdom en armoede, ja alle dingen ons niet bij toeval
maar uit zijn vaderlijke hand toekomen.
Vraag 28 Waarom is het voor ons belangrijk te weten dat God alles
geschapen heeft en ook door zijn voorzienigheid in stand houdt?
Om in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar te zijn en
voor de toekomst een goed vertrouwen te hebben op onze getrouwe
God en Vader, in de zekerheid dat geen schepsel ons van zijn
liefde scheiden zal. Want alle schepselen zijn zo in zijn hand,
dat zij zich tegen zijn wil niet kunnen roeren of bewegen.
Lees de Bijbel: Genesis 22; Genesis 50,12-21; Psalm
94,3-9; Psalm 139; Matteüs 10,29-31; Lucas 12,6-7;
Romeinen 8,28-39; Openbaring 5.
Lees de belijdenisgeschriften: Nederlandse
Geloofsbelijdenis, art. 13.

De Schepper schept
Wetenschappers hebben gezegd: als
je goed naar de schepping kijkt, hoe
alles met elkaar samenhangt en op
elkaar afgestemd is, moet je wel tot
de conclusie komen dat achter heel
die schepping een Intelligent Design
(Intelligent Ontwerp) zit. Voor je
gevoel zit je dan al dicht bij het
spreken over de Ontwerper!
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God weet niet alleen dingen van tevoren
en is niet alleen nu betrokken, maar Hij
voorziet ook. Dat blijkt duidelijk uit de
geschiedenis van Abraham in Genesis 22.
God zag het van tevoren. Én Hij was erbij
betrokken: Hij zorgde zelf voor wat nodig
was. God voorzag. En die twee dingen
horen bij elkaar.
Gods plan
Door alles heen werkt God de geschiedenis
toe naar een nieuwe aarde en een nieuwe
hemel. Openbaring vertelt dat die
geschiedenis zich daarnaar zal ontwikkelen
omdat Jezus Christus zijn leven gegeven
heeft tot verzoening van de zonden en toen
de dood heeft overwonnen.
Jozef
God was met Jozef. Dat was zo. Maar het
bleek pas achteraf hoe. Jozef heeft dat leren
zien. Toen zijn broers na het sterven van
vader Jakob bang waren dat Jozef zich zou
wreken voor het onrecht dat ze hem
vroeger hadden aangedaan en hem om
vergeving vroegen en zich als slaven aan
hem aanboden, zei Jozef: ‘Jullie hadden

kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft
dat ten goede gekeerd...’.
Daarmee blijven die broers wel 100%
verantwoordelijk. Maar ondanks dat heeft
God het willen inschakelen in zijn plan.

En toch
Het plan van God is voor ons helemaal
niet zo eenvoudig. En het terug ontdekken
in je eigen leven, al helemaal niet. En tóch
is er bij al ons onbegrip in Gods naam
gelukkig nóg iets te zeggen. Niet als een
logische verklaring, waardoor je opeens
alles snapt. Maar wel als een uitgestoken
hand die een drenkeling vastgrijpt. Geen
verklaring, maar wel een antwoord. Dat
zegt dat God er tóch bij is. En dat het
goede van zíjn plan het kwaad overwint.
Vroeg of laat!
God heeft ons verleden en ons heden
opgenomen in zijn plan. En werkt toe naar
zijn toekomst: waar de dood niet meer is,
geen rouw, geen angst, geen onrecht en
eenzaamheid. Om zijn plan te laten
slagen, deelde God ons leven, ons lijden,
onze gebrokenheid. In Jezus zijn Zoon,
mens als wij.
Door zijn kruis en opstanding is er reden
om te zeggen: God, het is tóch niet
tevergeefs als ik mijn leven aan U
toevertrouw. Uw vrede is er nu nog niet,
maar gaat er van komen. Door Jezus is
uw toekomst gegarandeerd…
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