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Heidelbergse catechismus, Zondag 9 
Vraag 26: Wat gelooft u als u zegt: Ik geloof in God de Vader, de almachti-
ge Schepper van hemel en aarde?  
Antwoord: Dat de eeuwige Vader van onze Here Jezus Christus, die hemel 
en aarde, met al wat erin is, uit niets geschapen heeft en ze ook door zijn 
eeuwige raad en voorzienigheid nog onderhoudt en regeert, omwille van 
zijn Zoon Christus mijn God en mijn Vader is. Ik vertrouw daarom zo op 
Hem, dat ik niet twijfel of Hij zal voor mij zorgen met alles wat mijn li-
chaam en ziel nodig hebben, en ook al het kwaad dat Hij mij in dit tranen-
dal toeschikt, voor mij ten beste keren. Immers, Hij kan dit doen als een 
almachtig God en wil het ook doen als een getrouw Vader.  

Vragen voor gesprek: 

- Is het een meerwaarde dat God ‘uit het niets’ geschapen heeft? 
- Hoe ervaar je  tegenslagen in leven? Kun je iets met wat je          
vanmiddag hoorde?  
- Welke tip zou je aan een ander willen doorgeven over het     
zoeken/ontdekken van Gods leiding in je leven?  

Voor kinderen: 

Uit: Dr. W. Verboom, de catechismus voor kinderen,  
Heerenveen 2011 

Ds. M. van Dam 

dsmvandam@solcon.nl 

- Je kunt je als klein mensje verloren voelen in een groot heelal en 
een ingewikkelde wereld.  
- De christelijke  belijdenis over God de Vader, de almachtige  
Schepper, voedt het vertrouwen waarin wij mogen leven.  
 

De Schepper 
- Geloven in de schepping is veel meer dan iets beweren over het 
ontstaan van de aarde. Los van de vraag naar het hoe, belijden       
christenen dat  het bestaan van de wereld voortkomt uit scheppend   
handelen van God. Daarmee is  de aarde geen ongeleid projectiel en 
zijn wij geen toevallig product van een samenloop van factoren.  
 - Ps. 139: wij hebben een persoonlijk God als Schepper, je bent door 
Hem gewild. Hij schiep uit het niets, dus wij zijn Hem niet overkomen, 
maar Hij koos er in vrijheid voor.  
- Onder het christelijk geloof aangaande schepping valt ook de 
‘onderhouding’: Gods blijvende zorg en betrokkenheid op Zijn wereld 
en Zijn mensen als hemelse Vader.  
 

De Vader 
- Almachtige Vader, in Zijn vaderlijke zorg loopt Hij niet tegen  
grenzen aan.  
- Dat betekent niet dat er geen zorg en moeite is, maar wel dat      
gelovigen ook dan moed mogen putten uit Gods nabijheid. Ook als 
kwaad dat er is ons leven raakt, gaat dat niet buiten God om. Maar 
Hij houdt ons meteen ook vast met het oog op Zijn doel met ons. 
(Rom. 8:28) 
-  Dit laatste kan als algemene waarheid veel vragen oproepen,    
wanneer het losgemaakt wordt van de genade in Christus en de be-
lofte van eeuwig leven. 
- Vertrouwen op Zijn leiding, betekent ook zoeken naar Zijn leiding.  Lied voor thuis:  OTH 206 

Kom tot de Vader 
 
Nog voordat je bestond kende Hij je naam. 
Hij zag je elk moment en telde elke traan. 
Omdat Hij van je hield gaf hij Zijn eigen 
Zoon. 
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. 


