Gods voorzienigheid
-gezinsmoment of objectles (4-14 jaar)
Catechismus Zondag 10

Bestaat God wel? Ik zie niks van Hem.
Zo redeneren veel mensen.
Maar wie oog krijgt voor Gods voorzienigheid
ziet Hem dagelijks aan het werk.

Vooraf
Nodig:
Twee magneten, een bal, een mobiele telefoon of wifi-ontvanger.

Binnenkomer
1.Vertel het verhaal van de ruimtevaarder die vertelde dat hij God in de ruimte niet
had gezien. Daaruit concludeerde hij dat God dus niet bestaat.
Maak de kinderen alert: zo redeneren veel mensen: iets wat je niet ziet, bestaat niet.
Klopt dat? Laten we dat eerst onderzoeken. Dan weet je wat je zeggen kunt tegen
mensen die zo redeneren.
2.Voorbeelden
1. Ga staan. Vraag de kinderen of er iets is tussen uw handen en de vloer. Nee,
er is niets. Houd de bal vast en laat hem los. De bal valt naar beneden. Er is
dus wel iets, maar we zien het niet: de zwaartekracht.
2. Neem de twee magneten. Houd ze naast elkaar. Is er iets tussen deze
magneten? Ik zie niks. Houd ze dichter naast elkaar. Ik voel het wel. Ze
trekken elkaar aan. Er is magnetische kracht. Draai ze om en probeer ze nu
tegen elkaar te krijgen. Je ziet niets, maar je voelt dat dit niet lukt. Er is
tegenkracht.
3. Gebruik de mobiele telefoon of wifi-ontvanger. Je ziet niets eromheen. Toch is
er van alles omheen: geluidsgolven. Daardoor doet dit apparaat het.

Bespreken
1. Klopt het dus: iets wat je niet ziet, is er niet? (Nee, dat klopt niet)
2. Conclusie: iets wat je niet ziet, is er wel. Je moet letten op ander signalen. Welke
signalen zijn er dat God bestaat? (Zie de Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 2).
3. Als je een kunstwerk ziet, wat weet je dan zeker? (Dat er een kunstenaar moet zijn
die het gemaakt heeft. Zo is het ook bij God. Hij heeft de wereld geschapen. Dit
© www.bijbelsopvoeden.nl, 2019

kunstwerk vertelt ons dat God er is. Psalm 19:2: ‘De hemelen vertellen Gods eer en
het uitspansel verkondigt Zijner handen werk.’)
4. God heeft de wereld niet alleen geschapen, maar Hij zorgt er nog steeds voor. Dat
noem je Gods voorzienigheid. Hij voorziet: hij geeft wat nodig is. Geef eens wat
voorbeelden van Gods voorzienigheid? (Dat de zon schijnt en er regen valt. Dat we
eten en drinken hebben. Dat we gezond zijn en naar school gaan)

Bijbel erbij
- Lees Vraag en Antwoord 27 uit de Heidelbergse Catechismus en bespreek dit
gedeelte met behulp van de volgende vragen:
- Wat is Gods voorzienigheid (eerste helft van het antwoord)?
- Geef eens voorbeelden van Gods voorzienigheid (tweede helft van het
antwoord)?
- Lees Vraag en Antwoord 28 uit de Heidelbergse Catechismus en bespreek dit
gedeelte met behulp van de volgende vragen:
- Waarom is het belangrijk te weten dat God alles door Zijn voorzienigheid
onderhoudt? (Dan ben je in tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar en
vertrouw je voor de toekomst op God)
- Kunnen de kinderen Bijbelse geschiedenissen noemen waarin Gods voorzienigheid
duidelijk wordt? (Abraham die Izak offert, Elia die van de raven eten krijgt, Elia bij de
weduwe van Zarfath, Jozef en dergelijke)

Bezig
Jonge kinderen: laat ze de kleurplaat van Elia bij de weduwe van Zarfath kleuren,
terwijl je dit verhaal uit een zogenoemde ‘kinderbijbel’ voorleest.

Oudere kinderen: laat ze een kaart handletteren met de volgende tekst (of een
andere bijpassende tekst naar keuze):
In tegenspoed
geduldig
In voorspoed
dankbaar
Voor de toekomst
vertrouwend

Besluiten
Hang de handgeletterde kaart(en) op een duidelijk zichtbare plaats op en bid of we
allemaal zo mogen leven, want dat is tot eer van de HEERE.
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