
Gods Voorzienigheid
Les 6 – 14 december 2020 – groep 12-14 jaar



Welkom!

•Wat geloof ik van Gods voorzienigheid?

•Gebed



Bespreken
• Joh 10:9a
Ik ben de Deur, indien iemand door Mij ingaat, die zal 
worden behouden
• Luk 8:15
En waar het zaad in goede aarde valt, dat zijn zij die het 
Woord horen, het in een oprecht en goed hart vasthouden, 
en in volharding vruchten voortbrengen
• Luk 15:18
Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en ik zal tot hem 
zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u 



Apostolische geloofsbelijdenis

• ‘De twaalf artikelen’: wat nodig is écht te geloven

•Artikel 1: 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper 
van hemel en van aarde

•Bij schepping hoort ook voorzienigheid
•Vóór zien (vooruitkijken)
•Voorzien (zorgen)



Bijbellezen

Lezen Genesis 22:1-14: onbegrijpelijke voorzienigheid

•Opdracht in stilte alleen: +  - ? 

•Opdracht fluisteren tweetal: bespreken +  - ?

•Groepsbespreking +  - ?

•Waaraan zie je dat Abraham gelooft in vers 8?

•Deed de HEERE ook wat Abraham geloofde? (13)

•De berg des HEEREN… (14)



Bespreken

• ‘Het coronavirus is toevallig ontstaan’

• ‘God regeert de wereld, zowel het goede als het 
kwade’. Eens? Waarom wel/niet?
• Tweetallen
•Groepsbespreking

•De Heere kan de zonde gebruiken om Zijn doel te 
bereiken. Noem een Bijbels voorbeeld.
• Bijv. Gen 50:20!



Bespreken

•Vind je het een fijne gedachte dat God alles regeert 
of niet? Waarom wel/niet?
• Tweetallen
•Groepsbespreking

•Mag je met het oog op Gods voorzienigheid de 
corona-inenting nemen?
•Groepsbespreking



Zondag 10

Z10.27 Wat versta jij onder ‘de voorzienigheid van God’?
De almachtige en alomtegenwoordige kracht van God
• Door welke Hij de hemel en aarde en alle schepselen 

met Zijn hand onderhoudt en regeert
• zodat alle dingen (zoals gewas en gras, regen en 

droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, eten en 
drinken, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede) ons 
niet toevallig, maar uit Zijn Vaderlijke hand ons 
overkomen.



Voor volgende week

•Genieten van je vakantie!


