Serie: De Heidelbergse Catechismus.
HC9: Wie is je Vader?
Schriftlezingen: Psalm 8, Matth. 6:19-34, Rom. 8:28-39, Tekst: Matth. 6:32b
Zingen: Ps. 33:10 en 11, Ps. 93:1, Ps. 8:1,3 en 4, Ps. 68:10, Ps.27:7
Hoofdpunten van de preek
De almachtige God laat Zich kennen als trouwe Vader.
1 Mijn God en Vader (v&a26a,c – 1 Joh.3:1)
God is eeuwig Vader. De Vader-Zoon relatie is er altijd al geweest en hoort bij God. We
moeten God niet vergelijken met onze vaders, maar onze vaders met God.
God is Schepper. Hij wil(de) de schepping als relatie buiten Zichzelf. God houdt ondanks de
zonde vast aan Zijn wil. Hij offerde Zijn Zoon op, om zondaren aan te nemen als Zijn kind.
2 God regeert (v&a26b – Psalm 33:11)
Als kind begrijp je niet alles van de Vader, maar vertrouw je Hem ten volle. God werkt
volgens plan: Gods eeuwig raadsbesluit. Hij wilde de schepping al van eeuwigheid af.
Wat God wil, realiseert Hij. Zelfs de zonde van de mens kan Gods plan niet veranderen.
Daarom houdt Hij de wereld in stand en regeert Hij over alle dingen.
3 God zorgt (v&a26d – 1 Petr. 5:7)
De Almachtige Die de wereld schiep ken ik in geloof als de Vader Die voor mij zorgt.
Daarom is er vertrouwen en mogen we al onze zorgen aan Hem overdragen.
Als kind moet je het vertrouwen uit handen geven. God zorgt voor het nodige. Wat ik
nodig heb mag Hij bepalen. De Vader weet dat volmaakt beter dan een kind.
4 God en het kwaad (v&a26e – Job 2:10)
Het kwaad wat we zien of meemaken ‘in dit jammerdal’ laat zich niet begrijpen, maar
roept om kinderlijk vertrouwen: de Vader heeft óók het kwaad in de hand.
Het kwaad – dankzij de zonde – overkomt ons niet, maar wordt ons ‘toegeschikt’. De
Vader kijkt niet machteloos toe! Hij doet het meewerken ‘ten goede’.
5 God kan alles wat Hij wil (v&a26f,g – Rom. 8:28)
God openbaart Zich als de Almachtige. Juist aan Abram met Zijn geloofsvragen en de
lijdende Job. Christus’ kerk in de verdrukking wordt ermee getroost. Mijn God kan alles!
Als kleine mensen hoeven wij de almachtige God niet te begrijpen. Als we Hem maar als
Vader kennen! Hij is getrouw! Wat Hij wil (dat is ten goede) dat gebeurt. Hij zorgt elke dag.

Mini_Mattheüs_6_32b[HC9] 10-7-2021 HG Boven-Hardinxveld

