13 ARTIKEL 13: DIE VOORSIENIGHEID
VOORSIENIGHEID VAN GOD
Belydenis

Teks

Johannes 5:17
Ons glo dat die goeie God,
nadat Hy alle dinge geskep
het, dit nie laat vaar of aan 1
Hebreërs 1:3
die toeval of geluk oorgegee
het nie
Psalm 115:3
Spreuke 16:1
Spreuke 16:9
Spreuke 16:33
Spreuke 21:1
Klaagliedere
maar dit volgens sy heilige
3:37-38
wil so bestuur en regeer dat
2
in hierdie wêreld niks sonder
sy beskikking gebeur nie.

1933/53-vertaling
En Jesus het hulle geantwoord: My Vader werk tot
nou toe, en Ek werk ook.
Hy, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die
afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die
woord van sy krag, nadat Hy deur Homself die
reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit
aan die regterhand van die Majesteit in die hoogte,
terwyl onse God tog in die hemel is; Hy doen alles
wat Hom behaag.
Die planne van die hart is van die mens, maar die
antwoord van die tong kom van die HERE.
Die hart van die mens dink sy weg uit, maar die
HERE rig sy voetstappe.
In die skoot word die lot gewerp, maar elke
beslissing daarvan kom van die HERE.
Die koning se hart is in die hand van die HERE soos
waterstrome: Hy lei dit waarheen Hy wil.
Mem. Wie spreek daar, en dit gebeur? Het die Here
dit nie beveel nie? Gaan uit die mond van die
Allerhoogste nie kwaad sowel as goed nie?

in Hom in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het nadat
ons vantevore daartoe verordineer is ooreenkomstig
die voorneme van Hom wat alles werk volgens die
Efesiërs 1:11-12
raad van sy wil, sodat ons kan wees tot lof van sy
heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop
het,
Kom nou, julle wat sê: Vandag of môre sal ons na
dié en dié stad gaan en daar een jaar deurbring en
handel drywe en wins maak-- julle wat nie eens weet
Jakobus 4:13-15 wat môre sal gebeur nie. Want hoedanig is julle
lewe? Dit is tog maar ‘n damp wat vir ‘n kort tydjie
verskyn en daarna verdwyn. In plaas dat julle sê: As
die Here wil en ons lewe, dan sal ons dit of dat doen.

1983/91 vertaling
Maar Jesus het Hom teen hulle verweer: "My Vader
werk tot nou toe, en Ek werk ook."
Uit Hom straal die heerlikheid van God en Hy is die
ewebeeld van die wese van God. Hy hou alle dinge
deur sy magswoord in stand. Nadat Hy die reiniging
van sondes bewerkstellig het, het Hy gaan sit aan die
regterhand van die Majesteit in die hoë hemel.
En dit terwyl ons God in die hemel is! Alles wat Hy
wil, doen Hy.
‘n Mens kan sy voornemens hê, maar die laaste
woord daaroor kom van die Here af.
‘n Mens beplan sy pad, maar die Here bepaal hoe hy
loop.
Mense kan loot, maar die Here bepaal hoe dit
uitkom.
Die wil van die koning staan onder die gesag van die
Here; soos ‘n stroom water lei Hy dit soos Hy verkies.
Wie kan iets beplan, en dit gebeur, as die Here nie
die bevel gee nie? Is dit nie op bevel van die
Allerhoogste dat die kwaad sowel as die goeie te
voorskyn kom nie?
Deur Christus het ons deel geword van die volk van
God soos Hy dit vooruit al bestem het. So het Hy
Hom dit voorgeneem, Hy wat alles laat gebeur
volgens sy raadsbesluit. Daarom moet ons, die
eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die
grootheid van God prys.
Kom nou, julle wat sê: "Vandag of môre sal ons na
dié en dié stad toe gaan en ‘n jaar lank daar bly; ons
sal sake doen en geld maak." Julle wat nie eers weet
hoe julle lewe môre sal wees nie! Julle is maar ‘n
damp wat ‘n oomblik verskyn en sommer weer
verdwyn. Julle moet eerder sê: "As die Here wil, sal
ons lewe en sal ons dit of dat doen."

Laat niemand, as hy in versoeking kom, sê: Ek word
deur God versoek nie. Want God kan deur die kwaad
Jakobus 1:13
Tog is God nie die bewerker
nie versoek word nie, en self versoek Hy niemand
van die sondes wat gedoen
nie.
3
Want alles wat in die wêreld is--die begeerlikheid van
word nie en Hy dra ook nie
die vlees en die begeerlikheid van die oë en die
die skuld daarvoor nie.
1 Johannes 2:16
grootsheid van die lewe--is nie uit die Vader nie,
maar is uit die wêreld.
Naak het ek uit my moeder se skoot gekom, en naak
sal ek daarheen terugkeer. Die HERE het gegee, en
Job 1:21
die HERE het geneem: die Naam van die HERE sy
geloofd!
Wee Assur! die roede van my toorn en ‘n stok is hy—
in hulle hand is my grimmigheid! Ek sal hom stuur
teen ‘n roekelose nasie, en Ek sal hom bevel gee
teen die volk van my grimmigheid, om buit te maak
Jesaja 10:5-7
en roof in te samel en om hulle tot ‘n vertrapping te
maak soos modder van die strate. Maar hy bedoel dit
Sy mag en goedheid is
nie so nie, en sy hart dink nie so nie; maar om te
immers
so
groot
en
verdelg, is in sy hart, en om nasies uit te roei, nie
onbegryplik dat Hy sy werk
min nie.
baie goed en regverdig
wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil
4
Jesaja 45:7
bewerk en die onheil skep: Ek, die HERE, is dit wat al
beskik en uitvoer, selfs al
hierdie dinge doen.
handel die duiwels en
Sal die basuin in die stad geblaas word en die
goddelose
mense
Amos
3:6
bevolking nie skrik nie? Sal daar 'n onheil in die stad
onregverdig.
voorval as die HERE dit nie bewerk het nie?
Hom, wat deur die bepaalde raad en voorkennis van
God oorgelewer is, het julle deur die hande van
Handelinge 2:23
goddelose manne geneem en gekruisig en
omgebring
Want waarlik, Herodes en Pontius Pilatus het saam
met heidene en die volke van Israel vergader teen u
Handelinge
heilige Kind Jesus wat U gesalf het, om alles te doen
4:27-28
wat u hand en u raad vooruit bepaal het om plaas te
vind.

Iemand wat in versoeking kom, moet nooit sê: "Ek
word deur God versoek" nie; want God kan nie verlei
word nie, en self verlei Hy niemand nie.
Die wêreldse dinge-alles wat die sondige mens
begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy
gesteldheid op besit-kom nie van die Vader nie, maar
uit die wêreld.
"Sonder iets het ek in die wêreld gekom en sonder
iets gaan ek daaruit. Die Here het gegee en die Here
het geneem. Prys die Naam van die Here."
Ellende wag vir Assirië, Assirië, die stok waarmee Ek
sal straf, die werktuig van my toorn! Ek stuur hom
teen die godlose nasie, Ek beveel hom om op te trek
teen die volk vir wie Ek kwaad is, om hulle te beroof
en te plunder, om hulle te vertrap soos modder in die
strate. Maar dit is nie wat Assirië in gedagte het nie,
ook nie wat hy beplan nie. Sy bedoeling is om te
vernietig, om baie nasies uit te roei.
Ek maak die lig en skep die donker; Ek gee
voorspoed en skep rampspoed. Ek is die Here, Ek
doen al hierdie dinge.
Sal daar in ‘n stad op ‘n ramshoring geblaas word as
die inwoners nie geskrik het nie? Sal daar ‘n ramp
oor ‘n stad kom as die Here dit nie gebring het nie?
God het besluit en dit vooruit bepaal om Hom aan
julle uit te lewer, en julle het Hom deur heidene aan
die kruis laat spyker en Hom doodgemaak.
Dit is wat werklik in hierdie stad gebeur het. Herodes
en Pontius Pilatus het met heidennasies en die volk
Israel saamgespan teen u heilige Dienaar, Jesus, wat
deur U gesalf is, en hulle het alles gedoen wat U
vooruit beskik en besluit het.

Ons wil ook nie verder as
wat ons kan verstaan, 5 Genesis 45:8
nuuskierig ondersoek instel
na dié dinge wat Hy bo die
vermoë van die menslike
verstand
doen
nie;
2 Samuel 16:10
inteendeel, ons eerbiedig
juis in alle nederigheid en in
aanbidding die regverdige
oordele van God wat vir ons
verborge is.

Júlle het my dan nou nie hierheen gestuur nie, maar
God; en Hy het my 'n raadsman van Farao gemaak
en 'n gebieder oor sy hele huis en 'n regeerder in die
hele Egipteland.
Maar die koning sê: Wat het ek met julle te doen,
seuns van Serúja? As hy vloek, en as die HERE aan
hom gesê het: Vloek Dawid! wie mag dan vra:
Waarom maak jy so?

Verder sê hy: Daarom, hoor die woord van die HERE:
Ek het die HERE sien sit op sy troon terwyl al die
hemelse leërskare by Hom staan, aan sy regter— en
aan sy linkerhand. En die HERE het gesê: Wie sal
Agab oorhaal, dat hy kan optrek en val by Ramot in
Gílead? En die een het so gesê, en die ander weer
1 Konings 22:19 so. Toe kom die gees vorentoe en gaan voor die
- 23
aangesig van die HERE staan en sê: Ek sal hom
oorhaal. En die HERE vra hom: Waarmee? En hy sê:
Ek sal uitgaan en ‘n leuengees word in die mond van
al sy profete. En Hy sê: Jy sal oorhaal, ja, jy sal ook
oorwin; gaan uit en doen so. En nou, kyk, die HERE
het ‘n leuengees in die mond van al hierdie profete
van u gegee, en die HERE het onheil oor u gespreek.
Want nie van die opgang of van die ondergang, ook
nie van die woestyn van berghoogtes nie…. maar
Psalm 75:7-8
God is regter: Hy verneder die een en verhef die
ander.
Alles het die HERE gemaak vir sy doel, ja, ook die
Spreuke 16:4
goddelose vir die dag van onheil.
En as die profeet hom laat verlei om 'n woord te
spreek--Ek, die HERE, het dié profeet verlei, en Ek
Esegiël 14:9
sal my hand teen hom uitstrek en hom verdelg uit
die midde van my volk Israel.
En omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om
God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee
Romeine 1:28
aan 'n slegte gesindheid, om te doen wat nie betaam
nie

Dis nie julle wat my hierheen gestuur het nie, maar
God. Hy het my laat aanstel as die farao se
raadgewer en as bevelhebber oor sy huis en as
regeerder oor die hele Egipte.
"Seun van Seruja, dit het niks met my of met jou te
doen nie," was die koning se antwoord. "Hy vloek so
omdat die Here hom beveel het om vir Dawid te
vloek! Niemand moet nou vra waarom hy dit doen
nie."
En Miga praat verder: "Hoor die woord van die Here!
Ek het die Here op sy troon sien sit met die hele
hemelse leërmag wat weerskante van Hom staan. En
die Here het gesê: ‘Wie sal vir Agab so ver kry dat hy
na Ramot in Gilead toe gaan en daar sneuwel?’ Die
een het toe dit gesê en die ander dat, totdat die gees
vorentoe kom en voor die Here gaan staan en gesê
het: ‘Ek sal hom so ver kry.’ En toe die Here vir hom
vra: ‘Hoe?’ sê die Gees: ‘Ek sal uitgaan en ‘n
leuengees word in die mond van al sy profete.’ Toe
sê die Here: ‘Jy sal hom so ver kry. Gaan doen dit, jy
sal dit regkry.’ So het die Here ‘n leuengees in die
mond van al hierdie profete van u laat kom, maar die
Here het in werklikheid vir u ‘n ramp aangekondig."
Verheffing kom nie uit die ooste of uit die weste of
uit die woestyn nie! Nee, dit is God wat verneder of
verhef, Hy is die regter!
Die Here het alles gemaak met ‘n doel, ook die
goddelose vir die dag van straf.
En as ‘n profeet hom dan laat verlei om iets te sê, is
dit Ek die Here wat hom verlei het, maar tog sal Ek
my hand teen hom uitsteek en hom tussen my volk
Israel uit verdelg.
En omdat hulle dit van geen belang ag om God te
ken nie, gee Hy hulle oor aan hulle verdraaide
opvattings, sodat hulle doen wat onbetaamlik is.

o Diepte van die rykdom en wysheid en kennis van
Romeine 11:33- God! Hoe ondeurgrondelik is sy oordele en
34
onnaspeurlik sy weë! Want wie het die gedagte van
die Here geken, of wie was sy raadsman gewees?
2
En daarom sal God hulle die krag van die dwaling
Tessalonisense
stuur, om die leuen te glo
2:11
Die verborge dinge is vir die HERE onse God; maar
Deuteronomium die geopenbaarde dinge is vir ons en ons kinders tot
Ons is tevrede daarmee dat
in ewigheid, om te doen al die woorde van hierdie
29:29
ons leerlinge van Christus is
wet.
om slegs te leer ken wat Hy
6
Hierdie dinge, broeders, het ek op myself en Apollos
aan ons in sy Woord
toegepas om julle ontwil, dat julle aan ons kan leer
openbaar, sonder om die
1 Korintiërs 4:6 om nie te dink bo wat geskrywe is nie, sodat julle nie
grense daarvan te oorskry.
die een ter wille van die ander opgeblase sou wees
teen ‘n derde nie.
Júlle het my dan nou nie hierheen gestuur nie, maar
Hierdie
leer
bied
God; en Hy het my 'n raadsman van Farao gemaak
onuitspreeklike troos as ons 7 Genesis 45:8
en 'n gebieder oor sy hele huis en 'n regeerder in die
daardeur geleer word dat
hele Egipteland.
niks per toeval oor ons kan
Want júlle het wel kwaad teen my bedink, maar God
kom nie maar alles deur die
Genesis 50:20
het dit ten goede gedink om te doen soos dit vandag
beskikking van ons goeie
is, om 'n groot volk in die lewe te hou.

hemelse Vader oor ons kom.
Hy waak oor ons met
vaderlike sorg en heers so
oor alle skepsels dat sonder
die wil van ons Vader nie
een haar van ons kop - hulle
is almal getel - en ook nie
een mossie op die aarde sal
val nie (Mat 10:29, 30).
Ons verlaat ons hierop,
omdat ons weet dat Hy die
duiwels en al ons vyande in
toom hou, sodat hulle ons
sonder sy toelating en wil

2 Samuel 16:10

Maar die koning sê: Wat het ek met julle te doen,
seuns van Serúja? As hy vloek, en as die HERE aan
hom gesê het: Vloek Dawid! wie mag dan vra:
Waarom maak jy so?

Daarop sê die HERE aan die Satan: Kyk, alles wat hy
het, is in jou hand; net na homself mag jy jou hand
Job 1:12
nie uitsteek nie. En die Satan het weggegaan van die
aangesig van die HERE.
En die HERE sê aan die Satan: Kyk, hy is in jou hand;
Job 2:6
spaar net sy lewe.
Word twee mossies nie vir 'n stuiwer verkoop nie? En
Matteus 10:29- nie een van hulle sal op die aarde val sonder julle
Vader nie. En van julle is selfs die hare van die hoof
30
almal getel.

O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van
God! Hoe ondeurgrondelik is sy oordele, hoe
onnaspeurlik sy weë! Wie ken die bedoeling van die
Here? Wie gee Hom raad?
Dit is ook waarom God hulle aan die mag van die
dwaling oorgee, sodat hulle die leuen sal glo.
"Wat nie geopenbaar is nie, is bekend aan die Here
ons God, maar wat geopenbaar is, is vir altyd bekend
aan ons en ons nageslag: ons moet lewe volgens al
die woorde van hierdie wet.
In hierdie uiteensetting, broers, het ek myself en
Apollos as voorbeelde gebruik om julle te leer wat die
gesegde beteken: "Hou jou binne die perke wat God
gestel het." Dan sal niemand hom belangriker as ‘n
ander beskou oor sy leermeester nie.
Dis nie julle wat my hierheen gestuur het nie, maar
God. Hy het my laat aanstel as die farao se
raadgewer en as bevelhebber oor sy huis en as
regeerder oor die hele Egipte.
Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou
daarmee goed doen: Hy het gesorg dat ‘n groot volk
nou in die lewe gebly het.
"Seun van Seruja, dit het niks met my of met jou te
doen nie," was die koning se antwoord. "Hy vloek so
omdat die Here hom beveel het om vir Dawid te
vloek! Niemand moet nou vra waarom hy dit doen
nie."
Toe sê die Here vir die Satan: "Alles wat hy het, gee
Ek in jou mag oor. Net aan hom self mag jy nie raak
nie." Die Satan het daarna van die Here af
weggegaan.
Selfs nadat hierdie siekte my vel weggevreet het, sal
ek nog lewe en God sien.
"Is twee mossies nie vir ‘n sent te koop nie? En tog
sal nie een van hulle op die grond val sonder die wil
van julle Vader nie. Van julle is selfs die hare op julle
kop almal getel.

geen skade kan aandoen
nie.

En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten
goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme
geroep is.
Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of
engele of owerhede of magte of teenwoordige of
8:38toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander
skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat
daar in Christus Jesus, onse Here, is nie.

Romeine 8:28

Romeine
39

Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir
dié wat Hom liefhet, dié wat volgens sy besluit
geroep is.
Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of
magte of teenswoordige of toekomstige dinge of
kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die
skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die
liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here.

Daarom verwerp ons ook die gruwelike dwaling van die Epikureërs, wat sê dat God Hom met niks bemoei nie en alle dinge aan die toeval oorlaat.

