Schriftlezing: Gen. 22:1-14 en Rom. 8:28-39
Tekst: Gen. 22:14b, Thema: HC10
Zingen: Ps. 62:1 en 4, Ps. 17:4 , Ps. 33:6 en 10, Ps.
42:4 en 5, Ps. 138:4
Hoofdpunten van de preek
Is het geloof in de voorzienigheid wel een thema
voor een kinderleerboek? Vader Abraham en zoon
Izak spreken met elkaar daarover op de berg Moria.
God zal voorzien [10.27]
Voorzien betekent ‘ergens voor zorgen.’ In het
engels: provide. Niet altijd gemakkelijk om te
geloven (Rom. 4:18a).
Om deze ‘les’ te leren moet je wel kind van de Vader
zijn (HC9), gekocht door de Zoon (HC1); dan nog is
het een hele ‘klim’ om op de berg te komen waar
God zal voorzien.
Op de berg opent zich een groots vergezicht; De
Almachtige onderhoudt en regeert eigenhandig met
zijn kracht de wereld;
 Onderhouden: God houdt door Zijn Zoon Zijn
hand onder de wereld;
Het voortbestaan van de wereld en dat het
positieve vooropgaat (eerst gezondheid, dan
wordt ziekte genoemd) is louter te danken aan
het Lam waarin God voorzien heeft; De ellende
overheerst niet!
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Regeren: God leidt en stuurt alle dingen.
Gezondheid, maar ook ziekte.
Wie zich geen kind weet van de Vader kan dit
als hard ervaren. Máár: onheil dat mij toevallig
of door de Boze zou overkomen is niet eerst
door de handen van de Vader gegaan…
Achter alles (+/-) waarmee we te maken krijgen
gaat Goddelijk beleid schuil. Rom. 8:28 onthult
iets van het geheim: God doet alle dingen
medewerken ten goede… zodat Zijn heilsplan
doel bereikt.

Is hiermee alles (mn. alle leed) ‘verklaard?’ Nee.
‘Waarom’ vragen blijven, leed blijft knagen, Jezus
stierf met deze levensvraag op zijn lippen: Mijn God,
waarom verlaat U Mij…? Dat is zalf in open wonden.
Goed toevoorzicht [10.28]
Wat wil God ons geven door de klim op de berg?
 Geduld: Job en Jezus worden door Jakobus in 1
ademgenoemd als voorbeelden. Geduld is
gelovig berusten in ’s Heeren welbehagen.
 Dankbaarheid: misschien wel moeilijker dan
geduld voor ons als vergeetachtige mensen. Al
het goede ontvangen we uit genade, met als
doel...
 Vertrouwen. Onze getrouwe God en Vader
heeft alles en iedereen in Zijn hand. Hij zal Zijn
werk voor mij voleinden.

