
Werkblad voor de leerdienst van zondag 10 jan. 2016 in de Bethelkerk in Ede 
(van ds.J.E. de Groot)

God de Vader en onze schepping, Zondag 9 Heid. Cat. 

Vraag 26. Wat gelooft u als u zegt: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper van hemel en aarde?

Antwoord: “Dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, die hemel en 
aarde, met al wat er in is, uit niets geschapen heeft, en deze ook door zijn 
eeuwige raad en voorzienigheid onderhoudt en regeert, om der wille van zijn 
Zoon Christus mijn God en mijn Vader is. Ik vertrouw daarom zo op Hem, dat ik 
niet twijfel of Hij zal mij met al wat mijn lichaam en ziel behoeven, verzorgen en 
ook al het kwaad, dat Hij mij in dit jammerdal (moeitevolle leven) toezendt, voor 
mij ten beste keren, omdat Hij dit kan als een almachtig God en het ook doen wil 
als een getrouw Vader”.

Intro: het zijn zulke grote woorden en zaken, we komen niet verder dan wat 
stamelen……: hoe groot bent U…..wij zijn maar leem…..God is vol majesteit, Hij is
de Eeuwige!

1. Ik geloof. Zondag 7: wat is een waar geloof? Werk van de Heilige Geest! 
Apostolicum, de Twaalf Artikelen, d.w.z. dit belijden is in overeenstemming 
met het onderricht van de apostelen. 

2. Zondag 8 gaat over God Die Zich openbaart als Vader, Zoon en Heilige 
Geest. “De Vader Die zondaren aanneemt, de Zoon Die het verlorene 
zoekt, en de Heilige Geest Die het verdorven mensenhart vernieuwt” (ds. 
G. Biesbroek). Zondag 9 vraagt: “Wat gelooft u met de woorden: ik geloof 
in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde”? Wat 
gelooft u, d.w.z. niet: wat voelt u, of wat ziet u ervan….het gaat om geloof. 
Op grond van het Woord. 

3. God de Vader. In het O.T. is God de Vader van Israël, b.v. in Jesaja 63:16 
(“U bent toch onze Vader?”). In het N.T. is God de Vader van de Heere 
Jezus Christus. Daarna is Hij de Vader van de gelovigen, zie Romeinen 
8:14-17 en Galaten 4:5,6. Kind van God zijn is geen “natuurlijke”  zaak, 
maar het kindschap is er door “adoptie”, door genade! Beseffen we dit 
voldoende? Dreigt er op dit punt geen vervlakking, automatisme? “Mijn 
God en Vader”, is heel persoonlijk!  Geweldig dat er een eeuwige en 
getrouwe Vader is! “

4. De Almachtige. Tussen God als Vader en God als Schepper staat “de 
Almachtige”. In het O.T. lezen we bij Abraham, Gen. 17:1, dat God de 
Almachtige is. En bij Jakob, Gen. 35:11, als hij weer in Bethel is, en een 
nieuwe toekomst voor hem ligt. Vooral bij Job lezen we van God dat Hij  de 
Almachtige wordt genoemd (wel 31 x!!). En in Psalm 91:1 (de schaduw van
de Almachtige). Verder lezen we in Openbaring  8 x dat God de Almachtige
heet (4:8; 11:17; 15:3 e.a.). Deze belijdenis wordt vaak aangevochten: is 
God niet onmachtig i.p.v. almachtig? Maar de onmachtige mens die zich 
verloren weet, klemt zich vast aan deze belijdenis: geen ding zal voor Hem
onmogelijk zijn!



5. De Schepper van hemel en aarde. Dus: Vader is de Schepper. Zoals een
kind zegt: “Mijn vader kan alles!” “Die hemel en aarde, en al wat er in is, 
uit niet(s) geschapen heeft”. Dus: God staat aan het begin van alles. Hoe 
schiep Hij? Door Zijn Woord, door te spreken. “Hij spreekt en het is er, Hij 
gebiedt en het staat er”. (Psalm 33:9). Dat is het mysterie van het 
universum. Er zijn miljoenen planeten en sterren. “Hoe meer we 
ontdekken, hoe minder we weten”, zei iemand. Het lied zegt: “U die mij 
geschapen hebt…”. Genesis 1 en de Psalmen 8,19,104, 139 spreken 
uitvoerig over de schepping. ”Ik loof U die mijn Schepper zijt”.  Maar vooral
ook Jesaja 40, als Israël in ballingschap zit, en denkt dat het verloren is, 
dan zegt God: “Kijk eens omhoog, Wie heeft alles (de sterren) geschapen? 
Ben Ik het niet, de Heere? Daarom kan Ik jullie redding geven uit Babel!” 
Dat is de troost van de schepping  en de Schepper! Verder mogen we van 
de schepping genieten, van de bergen, de bossen, de dieren en planten. 
Prof. van Ruler leerde ons om bij het begin te beginnen, bij de goede 
schepping!  Twee dingen meer: 
5a. schepping en evolutie-(theorie). Sommigen, om aansluiting te zoeken 
bij de stand van zaken in de wetenschap,  gaan niet uit van de schepping 
van één oorspronkelijk mensenpaar, en nemen aan dat God vooral via 
processen (uit lagere soorten zijn hogere ontstaan) werkte. Maar: als we de
historische Adam en de Paradijsgeschiedenis loslaten, welke waarde heeft 
dan de tweede Adam: Christus? (Rom.5). Prof. J. van Bruggen zegt dat we 
juist vanuit de schepping de mens moeten confronteren met het recht van 
God op zijn leven! “Er is nooit een andere wereld geweest”, zegt Prof. A. 
van de Beek. Maar: waar blijft dan de “staat der rechtheid”, en de 
zondeval? Het vreselijke is juist dat de mens zich van zijn Schepper 
losrukte! “De zonde van de mens is eigen schuld, en geen ingebouwde 
dierlijke agressiviteit”, (C. Blenk).  En: spreekt Genesis 3 (alleen) van de 
“geestelijke dood”? Was de lichamelijke dood er al? Zie echter Rom. 6:23: 
het loon van de zonde is de dood.  
5b. Belangrijk is dat we zuinig zijn op de schepping. En het klimaat.  Denk 
aan de notie van de duurzaamheid. Dat we verantwoord omgaan met wat 
ons is toevertrouwd. En delen met anderen. “Kinderen Gods verwoesten 
toch ’s Vaders werk niet?” (C. Blenk).

6. Gods voorzienigheid. God heeft de schepping niet losgelaten. Niet de 
idee, dat Hij Zich, na de schepping,  nergens meer mee bemoeit (zie art. 
13 NGB). Ook al is de schepping gevallen en onderworpen aan zinloosheid 
en verderf (Rom. 8), toch regeert Hij naar “Zijn eeuwige raad”, en 
onderhoudt Hij de aarde nog steeds. Dat geeft houvast bij zoveel 
chaotische en onbegrijpelijke dingen. Hebr.1:3 zegt dat Hij “alle dingen 
draagt door het Woord van Zijn kracht”. Hij kan “het kwade van ons weren,
of ten onzen beste keren” (H.Doop).

7. Welke houding past ons? Die van vertrouwen en overgave. “Niet 
twijfelende….”. Want Hij weet raad. Vader weet raad. Vader zorgt. En als 
Schepper kan Hij helpen. De Heid. Cat zegt: “Als een almachtig God kan Hij
(in dit “jammerdal”, in dit moeitevolle leven) helpen en als een getrouw 
Vader wil Hij het ook. Dus: Hij kan en wil…….en zal in nood…….Dus: “Laat 
Hem besturen, waken…..”. En: “Wat Zijn liefde wil bewerken, ontzegt Hem 



Zijn vermogen niet”. Want: “Wie zou ooit Zijne macht beperken? ’t Heelal 
staat onder Zijn gebied!” (Gez. 291) Daarom: “Nooit kan ’t geloof te veel 
verwachten!”   

Te lezen bij dit thema: De Psalmen 8, 24,33,104. 139, Jesaja 40:11vv, 
Mattheüs 6:26vv (vogels, bloemen), 1 Timotheüs  3:4 (het geschapene is 
goed, als we er maar dankbaar voor zijn). 

Te zingen: De Psalmen 8,24,33,89 (mijn Vader en mijn God),104,139. Gez.
1, 291 (’t Heelal staat onder Zijn gebied)  427 (Die wolken, lucht en 
winden…). 

Gespreksvragen:
1. Welk houvast geeft het ons dit thema dat God Vader is (1), dat Hij de 

Almachtige  is (2), dat Hij Schepper is (3)? Vertel dat ook eens aan 
elkaar. 

2. Hoe kan er juist aanvechting zijn en twijfel bij deze belijdenis? 
3. Wanneer en hoe wordt bij ons vertrouwen gewekt dat God zorgt en 

waakt ook vandaag?    

 
        
 


