
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Zijn  
voorzienig bestel 

 
 
Calvijn schrijft in zijn Institutie, paragraaf 1, over Gods voorzienigheid. 
Het begrip ‘voorzienigheid’ slaat niet alleen op Gods ogen, maar evengoed op Zijn 
handen. Hij ziet niet alleen wat er gaat gebeuren, Hij bepaalt wat er gebeurt. 
Zondag 10 vraag en antwoord 27 van de Heidelbergse Catechismus, legt ons dat 
ook uit. Alles is van God door God en niet bij geval, maar zal uit Zijn Vaderlijke hand 
ons ten deel vallen. 
 
Dit schilderij is gemaakt voor de bruiloft van Jan-Pieter en Annemarie 
Ze krijgen dit cadeau van Andries en Anneke. 
 
Boven de trouwkaart staat 

“In Zijn voorzienig bestel, ons bij elkaar gebracht” 
 

Jan-Pieter (4 kinderen) hij is bakker. 
Vrouw verloren, zwaar ziekbed. 
 
Annemarie (7 kinderen)  
Man verloren, hartinfarct. Geen ziekbed. 
Hij was koster. 
Voordat hij koster werd was hij net als Jan-Pieter broodbakker. 

 
Zij schreven in de briefing: 
 “We mogen van beiden geloven, dat ze nu bij de Heere mogen zijn en Hem daar 
groot mogen maken.” 
“Een diepingrijpend gebeuren met de kinderen” 
 
De trouwtekst is: 

Psalm 37 vers 5  
3Vertrouw op de Heere, en doe het goede; bewoon de aarde, en voed u met 
getrouwheid. 
4En verlustig u in de Heere, zo zal Hij u geven de begeerten van uw hart. 
5Wentel uw weg op de Heere, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken; 
6En zal uw gerechtigheid doen voortkomen als het licht, en uw recht als de 
middag. 

 
 



Het schilderij 
De zorg van God, voor jullie en jullie gezin is uitgebeeld aan de hand van Mattheüs 6 

Mattheüs 6 vers 25-28 
25Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten, en wat gij 
drinken zult; noch voor uw lichaam, waarmee gij u kleden zult; is het leven niet 
meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding? 
26Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch 
verzamelen in de schuren; en uw hemelse Vader voedt ze nochtans; gaat gij 
ze niet zeer veel te boven? 
27Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, één el tot zijn lengte toedoen? 
28En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerkt de leliën des velds, hoe zij 
groeien; zij arbeiden niet, en spinnen niet; 
 
Vers 33 en 34 
33Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze 
dingen zullen u toegeworpen worden. 
34Weest dan niet bezorgd tegen de morgen; want de morgen zal voor het zijne 
zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. 

 
 
 
 
Een lelie 
In de voorgrond van het schilderij is een lelie 
geschilderd.  
Een lelie staat voor afhankelijkheid.  
Bovenin zijn vogels geschilderd. 
 
Veel meer teksten in de bijbel zeggen ons, dat 
we onze zorgen bij de Heere moeten brengen.  
Het is zelfs een gebod. 
 
Pilippenzen 4 vers 6 en 7 wordt niet slechts aan bezorgd zijn voor je eten en drinken  
gedacht en ook niet aan wat je in geval van verantwoording zeggen moet, nee de opdracht  
is veel algemener. We mogen alles wat ons anders bezorgd zou maken, bekend maken bij  
Heere. Met gebed en smeking staat erbij en...met dankzegging.  
De tekst zegt niet dat we dan al onze verlangens ook ontvangen, maar als we zo handelen 
zal de vrede van God onze harten en zinnen bewaren. Dan worden we bewaard voor 
ongeduld, opstandigheid of een andere verkeerde instelling. Een geweldige belofte is dit! 
Deze beloften geldt ook voor een zware last, die je niet kunt tillen, maar alleen maar kunt 
duwen en rollen. 
Wentel uw weg op de Heere… (De trouwtekst Psalm 37 vers 5) 
 

Psalm 37 vers 3-6 
3Vertrouw op de Heere, en doe het goede; bewoon de aarde, en voed u met 
getrouwheid. 
4En verlustig u in de Heere, zo zal Hij u geven de begeerten van uw hart. 
5Wentel uw weg op de Heere, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken; 
6En zal uw gerechtigheid doen voortkomen als het licht, en uw recht als de 
middag. 

 
Deze boodschap sluit uiteraard niet uit dat we moeten werken om te leven (de Spreuken 
en Paulus hekelen de luiheid). 
Spreuken. 6 vers 6-11 en 2 Tessalonicenzen. 3 vers 7-12, maar ze plaatst elke 
menselijke bezigheid in het kader van de goddelijke voorzienigheid. 
Het is in laatste instantie God die ons voedt en kleed Mattheüs 6 vers. 25-28. 
 



Psalm 105 vers 8. God voorzienigheid komt wel heel dicht bij broodbakken. 
 

Psalm 105 vers 8 (berijmd) 
Toen God de honger zond op aarde, 
geen mens voor broodgebrek bewaarde, 
had Hij in zijn voorzienigheid   
voor Israël reeds brood bereid, 
want Jozef was in slavernij. 
Zo bracht God redding naderbij. 

 

De lelie gaat over in een weg. 
De weg gaat in het eind over in het Kruis. 
Rechts bovenin het schilderij. Dit is ook de plek waar Het Licht vandaan komt. 
In de achtergrond de kleuren van de  regenboog. 

 
Brood bakken is een deel van hun leven. 
Daarom zijn er 13, nog onrijpe groeiende korenaren in het 
schilderij geschilderd.  
De twee grootste zijn het bruidspaar, als je goed kijkt zie je dat 
de stelen in elkaar gedraaid zijn.  
De 11 andere aren zijn de gezamenlijke kinderen. 
Koren en aren staan voor vrucht dragen in Gods koninkrijk 
Mattheüs 6 vers 33. 
Denk ook aan de gelijkenis van de zaaier 
 
 
 
 
 
 

De belangrijkste boodschap in het schilderij 
 “We mogen van beiden geloven, dat ze nu bij de Heere mogen zijn en 
Hem daar groot mogen maken.” 
 
Aan het eind van de weg, dicht bij het kruis in het licht, zien we twee 
rijpe, geoogste korenaren. 
 
Tot slot 

Hebreeën 11 De geloofsgetuigen 
1Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en 
een bewijs der zaken, die men niet ziet. 
2Want daardoor hebben de ouden getuigenis bekomen. 
3Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods is toebereid, 
alzo dat de dingen, die men ziet, niet geworden zijn uit dingen, die gezien worden. 
4Door het geloof heeft ......(dan volgt die rij van namen) ….. 
 
39En deze allen, hebbende door het geloof getuigenis gehad, hebben de 
belofte niet verkregen; 
40Alzo God wat beters over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet 
zouden volmaakt worden. 

 
Hier komt Gods voorzienigheid, voor ons heel bijzonder naar voren. 
Een troostvolle tekst. 
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