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Vraag 4: Wat beteken dit vir jou dat God alles gemaak het? 

Materiaal vir stiltetyd, kleingroepe of families.  

RUS 

Gebruik Psalm 33:4-9: “Die woord van die Here is waarheid, en alles wat Hy doen, staan vas. 

Hy het regverdigheid en reg lief, en sy troue liefde vul die aarde. Deur die woord van die 

Here is die hemele geskape; en deur sy woord al die hemelliggame. Hy stel grense vir die 

see, in die diepwaters versamel Hy hulle. Laat elkeen op die aarde die Here dien. Laat die 

inwoners van die wêreld ontsag hê vir Hom. Want Hy het gepraat, en dit was daar; Hy het 

beveel, en dit was so.” (NLV) 

HOOR 

1. Hoe dink jy oor die hele Skepping? Die oorsaak en oorsprong van alles. Die doel en 

bestemming. Die betekenis daarvan. 

2. Lees my antwoord en oordink dit. 

God het alles wat bestaan goed gemaak deur sy woord. Hy laat niks aan 

toeval of geluk oor nie. Hy onderhou en regeer my deur sy ewige raad en 

voorsienigheid om volgens sy heilige wil te floreer. Niks gebeur in hierdie 

wêreld sonder sy beskikking nie. Ek kan in alle teëspoed geduldig en in alle 

voorspoed dankbaar wees. 

3. Hoe verryk hierdie beskrywings jou gedagtes oor die skepping? Hoe laat dit jou voel? 

4. Lees Jesus se omvattende belofte in Matteus 6:25-34. Wat tref jou? 

5. Lees my opsomming van die boodskap daarvan en oordink dit. 

God het alles gemaak wat ons kan sien. Selfs dit wat ons nie kan sien nie. Hy het dit goed 

gemaak en sorg vir alles. Dit sien ons in die voëls wat kos kry al saai en oes hulle nie. Ons is 

nog baie kosbaarder vir God as hulle. Ons sien dit ook in die veldlelies wat nie vir hulleself 

klere maak nie, maar tog so mooi aangetrek is. Ons kan God vertrou dat Hy ook vir ons sal 

sorg. Soos ons vir God lewe, gee Hy vir ons wat ons nodig het. Hy laat niks aan toeval of 

geluk oor nie. 

LEEF 

6. Wat maak jou opgewonde van God se voorsiening? Loof die Here dat Hy niks aan toeval 

of geluk oorlaat nie. 

VIR DIEPERDELWERS 

1. Lees die aanhalings uit die Heidelbergse Kategismus hieronder. Wat leer jy van die God 

se voorsienigheid? Hoe laat dit jou voel? Wat vra dit van jou? 

Vraag 27: Wat verstaan jy onder die voorsienigheid van God? 
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Antwoord: Die almagtige en oralteenwoordige krag van God (a) waardeur Hy hemel en 

aarde en al die skepsels asof met sy hand nog onderhou en so regeer (b) dat lower en gras, 

reën en droogte (c), vrugbare en onvrugbare jare, voedsel en drank, gesondheid en siekte 

(d), rykdom en armoede (e) en alles, ons nie per toeval nie, maar uit sy Vaderhand toekom 

(f). 

(a) Hand 17:25-28; Jer 23:23, 24; Jes 29:15, 16; Eseg 8:12. (b) Heb 1:3. (c) Jer 5:24; Hand 

14:17. (d) Joh 9:3. (e) Spr 22:2. (f) Matt 10:29; Spr 16:33. 

Vraag 28: Wat baat dit ons dat ons weet dat God alles geskep het en dit nog deur sy 

voorsienigheid onderhou? 

Antwoord: Dat ons in alle teëspoed geduldig (a) en in voorspoed dankbaar (b) kan wees. 

Verder dat ons ook vir die toekoms 'n vaste vertroue in ons getroue God en Vader (c) kan 

stel dat geen skepsel ons van sy liefde sal skei nie (d), aangesien alle skepsels so in sy hand is 

dat hulle sonder sy wil nie kan roer of beweeg nie (e). 

(a) Rom 5:3; Jak 1:3; Ps 39:10; Job 1:21, 22. (b) 1 Tess 5:18; Deut 8:10. (c) Ps 55:23; Rom 5:4. 

(d) Rom 8:38, 39. (e) Job 1:12; 2:6; Spr 21:1; Hand 17:2. 

2. Loof die Here in gebed vir die spesifieke wysheid en insig wat die inhoud van hierdie 

geloofsbelydenisse jou gee. 
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