
Is de aarde goe
d?

Who is in  
control?

GOD HEEFT ALLES 

GESCHAPEN2 
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ER KAN VAN ALLES GEBEUREN
Ontzettend spannend kunnen ze zijn: videogames waarin de toekomst van 
de aarde afhangt van de strijd tussen goede en kwade machten. Maar op 
een bepaalde manier zijn ze ook eng. Stel je voor dat je echt moest leven 
op een aarde waar zomaar van álles kan gebeuren en waar je nooit weet 
wie er aan de touwtjes trekt! Dan zou je je toch nooit veilig voelen? En je 
weet al helemaal niet waar het allemaal op uit zal lopen! Is er eigenlijk wel 
iemand ‘in control’? En zo ja, is hij te vertrouwen?

De Bijbel heeft een heel mooi antwoord op deze vragen. De aarde wordt 
niet geregeerd door het toeval of het lot, maar door God. Hij is de Schepper 
van hemel en aarde. Hij heeft de aarde geschapen als een plaats waar 
mensen mogen genieten van Zijn goedheid en creativiteit. Hoeveel kwaad 
er ook in deze wereld is (zie de volgende les), God houdt  vast aan Zijn 
bedoeling ermee. Uiteindelijk is Hij de Enige die aan de touwtjes trekt.

Bij Hem ben je dus ook veilig. Het is waar, er kan nog van alles gebeuren 
wat wij niet begrijpen, maar niet zómaar van alles. Want God houdt alles 
onder controle en… ja, Hij is te vertrouwen. Hij wil voor je zorgen als een 
Vader. Genoeg reden dus om je aan Hem toe te vertrouwen en… te blijven 
genieten van Zijn goede schepping!

minipreek

Leren  
van de praktijk

ZIJN KUNSTWERK
Christenen vinden de schepping belang-
rijk, omdat de Schepper belangrijk is. 
De schepping is Zijn kunstwerk, waar 
je zorgvuldig mee omgaat. En dan niet 
alleen in je eigen tuintje, maar overal. 
Misschien juist wel op dat stukje grond 
in jullie wijk (woonplaats) waar andere 
mensen geen zorg aan besteden.

OM OVER NA TE DENKEN EN TE PRATEN
1.  Weten jullie zo’n stukje grond in jullie 

omgeving? Bijvoorbeeld waar veel 
afval gegooid wordt of waar veel 
onkruid groeit?

2.  Wat zou de omgeving ervan vinden als 
jullie dat stukje grond samen gingen 
opknappen?

3. Doen?
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JOUW EIGEN PSALM
Iemand die heel enthousiast is over de schepping, is de dichter van 
Psalm 104. Lees de verzen 1-5 en 24-26.

a.  Kies de tien woorden die volgens jou het belangrijkst zijn of die jou 
het meest opvallen.

b.  Gebruik deze woorden in een eigen ‘psalm’ van ongeveer zes regels 
waarin je iets zegt over de schepping.

leren van de bijbel

Weet u het niet?
Hebt u het niet gehoord?

De eeuwige God, de 

HEERE,

de Schepper van de 

einden der aarde,

wordt niet moe en niet 

afgemat.

Er is geen doorgronding 

van Zijn inzicht.
Jesaja 40:28
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Leren van de traditie

Hometrainer
Vraag aan een gelovig iemand die nare dingen 

heeft meegemaakt, wat hij vindt van de 
catechismusvraag op deze pagina. Heeft hij 

in die moeilijke periode gemerkt dat God voor 
hem zorgde?

punaise

HEIDELBERGSE CATECHISMUS – ZONDAG 10

VRAAG 27
Wat betekent Gods voorzienigheid?

ANTWOORD
Dat God voor mij zorgt als een Vader. Hij voorziet in alles in mijn leven en 
keert zelfs het kwade ten goede. Daarom vertrouw ik me helemaal aan 
 Hem toe.
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