
Les 3.2 Wat is voorzienigheid? 
Hieronder zie je een symbool van kracht en een hand. ‘Kracht’ en ‘hand’ kom je ook tegen in vraag en 

antwoord 27 van zondag 10 uit de catechismus. Allebei vertellen ze iets over Gods voorzienigheid. 

 

    =     
 

Lees vraag 27 van zondag 10 van de catechismus:  

Wat verstaat u onder Gods voorzienigheid? 

Antwoord: 
De almachtige en tegenwoordige kracht van God1, waardoor Hij hemel en aarde, met alle 
schepselen, als met zijn hand in stand houdt en zo regeert2, dat loof en gras, regen en 
droogte3, vruchtbare en onvruchtbare jaren, eten en drinken, gezondheid en ziekte, rijkdom 
en armoede en alle dingen4, niet bij toeval, maar uit zijn vaderhand ons ten deel vallen5. 
1 Ps. 94: 9, 10; Jes. 29: 15, 16; Jer. 23: 23, 24; Ezech. 8: 12; Matt. 17: 27; Hand. 17:25-28. 2 
Hebr. 1:3. 3 Jer. 5:24; Hand. 14: 17. 4 Spr. 22:2; Joh. 9:3. 5 Spr. 16:33; Matt. 10:29.  

 
- Zet een streep onder alles wat past bij ‘power’, de grote kracht van God. 

- Zet stippels onder alle dingen die je kunt zien of meemaken in de loop van je leven. 

- Zet een cirkel om de woorden die laten zien dat dingen niet toevallig gebeuren, maar dat het 

te maken heeft met je hemelse vader. 

 

Voorzienigheid is een kerktaalwoord. Hieronder lees je een eigentijdse verwoording van de 

catechismusvraag hierboven. Zijn er dingen die ontbreken of die er extra bijgezet zijn? 

Gods voorzienigheid is de kracht van God, waarmee Hij alles onder beheer heeft. Die kracht 

van God is oneindig en overal aanwezig. Het ligt in Gods hand wat er gebeurt. Alles in de 

natuur, droogte of nattigheid, een grote of kleine oogst, wat je te eten of te drinken hebt en 

of je ziek of gezond bent en ook hoeveel geld je hebt, niets gebeurt toevallig, God heeft alles 

onder controle. Hoe het ook gaat in mijn leven, alles komt uit de hand van mijn hemelse 

vader. 

 

Bekijk nog een keer de plaatjes bovenaan en leg in eigen woorden uit wat Gods voorzienigheid is. 

 

Wat heb je aan die voorzienigheid voor jezelf? Bespreek dat samen en lees het na in vraag en 

antwoord 28 van zondag 10.  

Waarom is het voor ons belangrijk te weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn 
voorzienigheid in stand houdt? 

Antwoord: 
Om in alle tegenspoed geduldig1, in voorspoed dankbaar te zijn2 en voor de toekomst dit 
vaste vertrouwen te hebben in onze trouwe God en Vader, dat geen schepsel ons van zijn 
liefde scheiden zal3. Want alle schepselen zijn zo in zijn hand, dat zij zich tegen zijn wil niet 
roeren of bewegen kunnen4. 
1 Job 1:21, 22; Ps. 39:10; Rom. 5: 3,4; Jak. 1:3. 2 Deut. 8:10; 1 Tess. 5:18. 3 Ps. 

55:23; Rom. 5:4,5; Rom. 8:38, 39. 4 Job 1:12; job 2:6; Spr. 21:1; Hand. 17:25-28. 
 


