HOOFSTUK 10
Die voorsienigheid van God
1.

Inleiding
God het die heelal geskep, dit daarna en steeds onderhou, en Hy bestuur dit om sy raadsplan met die
skepping uit te voer.
•

God is nie deel van die skepping nie; dit is iets wat Hy voortgebring het. Hy is egter ten nouste
gemoeid met alles wat daarin gebeur.

•

Sy regeermag hou die skepping in stand en sorg dat dit bly funksioneer, ten spyte van dom
dinge wat mense doen, soos sonde, en die gebreke wat as gevolg van die sondeval ook in die
skepping plaasgevind het.

•

Die mens doen niks waarvan Hy nie weet nie. Wat Hy nie graag sou wou hê nie, laat Hy dikwels
toe, en straf dit, om daardeur vir mense ’n les te leer, byvoorbeeld om by mense tuis te bring hoe
verskriklik die sondeval se gevolge is.

•

Die mens dra persoonlik die verantwoordelikheid vir alles wat hy verkeerd doen.
o

Dat die Here dit toelaat, beteken nie dat Hy dit goedkeur nie.

o

Op die lang duur herstel die Here weer die balans wat die sonde versteur.

Natuurrampe, ens. sou nie voor die sondeval plaasgevind het nie.

2.
2.1

•

Hulle is deel van die gebroke wêreld se geskonde aard.

•

Nogtans hou die Here ook die gebroke skepping in stand.

•

Eendag sal ook dít volmaak herskep word – ook deel van sy Raadsplan.

Die leer van die voorsienigheid
Wat is die voorsienigheid? Sien HK, vr. 27, en slaan die teksverwysings na.

•

Dit is die almagtige en alomteenwoordige 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).

2.2

Let daarop dat daar nie iets soos toeval of toevalligheid bestaan nie. God beskik letterlik oor ALLES,
selfs die hare van ons hoof, of die dood van mossies.

2.3

Wat is die nut daarvan om dit alles te weet? Sien HK, vr. 28, en slaan die teksverwysings na.

•

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 só in sy hand is dat hulle sonder sy wil nie kan roer of beweeg nie (e).

Ons is dus altyd binne die raad en versorging van God.
2.4

Die leer van die voorsienigheid leer dat God vooruitsien maar ook voorsien.

2.5

Dit beteken ook dat God voor die skepping reeds alles beplan het wat in die geskiedenis gebeur.
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2.6

Die voorsienigheid is die regering van God oor alle dinge deur alle tye.

3.

In die voorsienigheid onderskei ons drie maniere waarop God regeer.

3.1

Die regering van God oor die hele skepping. Dit is die regering van God oor die plante en diere in die
natuur.

3.2

Die besondere regering van God oor die mens. Onthou, ongelowiges is ook beelddraers van God, al
word die beeld geskend deur ongeloof.

3.3

Die heel besondere regering van God oor die uitverkorenes. God sorg vir alle mense, maar Hy sorg
dat die uitverkorenes aan die einde van die tyd in sy koninkryk ingaan.

4.

Die volgende woorde het ’n verwantskap met die voorsienigheid:

5.

6.

•

kyk/sien – Psalm 33:13

•

bewaar – Numeri 6:24

•

regeer – Psalm 93:1

Betekenis van die voorsienigheid
•

Die voorsienigheid is ’n troos vir die gelowige omdat dit hom leer dat God hom bewaar. Vergelyk
hier, byvoorbeeld, die geskiedenis van Daniël in die leeukuil en sy vriende in die vuuroond.

•

Die teendeel is ook waar – dit laat die ongelowige vrees omdat dit hom leer dat God hom gaan
oordeel oor sy ongeloof.

Die skepping en onderhouding van alle dinge
Lees vooraf:
•

Genesis 1

•

Johannes 1, veral vers 1-3

•

NGB, art. 7,9 en veral 12, 13

•

HK, Sondag 10

Enkele verdere teksverwysings oor die voorsienigheid:
Psalm 36:7b; Nehemia 9:6; Kolossense 1:17; Filippense 2:13; Psalm 103:19; 1 Timotius 6:15-16; Jesaja
41:8-10; Psalm 121:4; Psalm 139:19; Psalm 37:28; 1 Petrus 5:7; Daniel 4:3; Deuteronomium 8:18-20.
6.1.

Die inhoud van die NGB wat hier van belang is:
•

•

Artikel 9 – kerngedagtes:
o

God se skeppingshandeling in verband met die verskyning van die mens word meegedeel in
Genesis 1:26, 27.

o

God het die mens na sy beeld en sy gelykenis geskape – sien ook 1 Korintiërs 11:7, dit wil sê
die mens beskik oor sommige eienskappe wat ’n afskaduwing is – eienskappe wat by God in
volkome mate bestaan.

Artikel 12 – kerngedagtes:
o

Die Drie-enige God – die Vader, Seun en Heilige Gees – se besondere werksaamhede dek alle
aspekte van ons bestaan, die bestaan van die wêreld en, veral, ons begeleiding op die weg van
saligheid.

o

Die Vader is die Skepper, deur sy krag.

o

Die Seun is ons Saligmaker en Verlosser deur sy bloed.

o

Die Heilige Gees is ons Heiligmaker deur sy inwoning in ons harte.
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o

Let daarop dat die optrede van die drie Persone nie van mekaar losgemaak kan word nie.
Byvoorbeeld, God is die Skepper, maar die skepping het deur Christus tot stand gekom –
Johannes 1:3, 10, en die Heilige Gees was ten nouste betrokke by die skeppingsproses –
Genesis 1:2.

o

God het die heelal deur sy Woord, dit wil sê deur Christus, tot stand gebring. Die Bybel noem
net die feit daarvan; dit verduidelik nie die proses waardeur dit geskied het nie.

o

Die wetenskap ondersoek die skepping as ’n gegewe werklikheid, maak interessante en
belangrike ontdekkinge, en kan daardeur selfs die redelikheid van die geloof versterk en
bevestig.

o

Dit kan egter nie die oorsprong van die skepping bewys nie. Dit kan ook nie geloof uit sy
bevindinge tot stand laat kom nie – geloof het ’n ander oorsprong wat buite die mens lê. Kyk in
dié verband na Hebreërs 11:3. Die geloof gaan die ware kennis vooraf; dit spruit nie voort uit
menslike kennis nie.

o

God het die mens aangestel om oor die aarde te heers – o.a. Genesis 1:28, Psalm 8:6, dit wil sê
die mens is ook in daardie sin nie slegs beelddraer van God nie maar ook sy verteenwoordiger
op aarde, wat die skepping moet help in stand hou vir sover sy vermoëns toelaat.

o

God se betrokkenheid by en onderhouding van die skepping spreek baie duidelik uit verskeie
Skrifgedeeltes. Sien veral Psalm 33:6, 9, Psalm 104, Kolossense 1:16 e.v., 1 Korintiërs 8:6, en
Hebreërs 1:2 e.v. naas die gedeeltes uit Genesis 1 en Johannes 1 wat reeds genoem is.

o

Dit word in meer besonderhede bespreek in NGB, art.13.

o

God se onderhouding van die skepping geld ook vir die mens wat na sy beeld geskep is maar in
sonde verval het. Deur die sondeval is die beeld van God in die mens geskend en kom die
neiging tot die kwade voortdurend in die mens na vore. God se werksaamhede om hierdie beeld
te herstel vul feitlik die hele Skrif. Benewens sy bemoeienis deur die profete en ander leiers wat
ook geestelike leiers moes wees, het Hy uiteindelik die Seun gestuur om as Verlosser en
Saligmaker die verhouding tussen God en die mens te herstel.

o Die doel van die skepping word duidelik in NGB, art. 12 gestel: elke skepsel, van watter aard
ook al, het ’n eie wese, gestalte, voorkoms en taak/funksie op die aarde om die Skepper te dien.
Om God te dien, is om te doen wat God wil. Wat beteken godsdiens letterlik? Dit is ’n baie
konkrete begrip wat gewortel is in die werklikheid van ons bestaan, nie net ’n idee nie.
•

Heidelbergse Kategismus (HK), Sondag 10 – kerngedagtes:
o

God onderhou alle dinge.

o

Omdat God alle dinge onderhou, kan ons met vertroue en volharding teëspoed oorleef en God
dank vir al die goeie dinge wat ons uit sy hand ontvang.

o

Niks kan die gelowige van God skei nie.
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