
Gebrek aan eer, waarom de maatschappij uiteenvalt - Deel 1, handdruk en donuts 
 
Dag allemaal, 
“Je geeft niemand een slappe handdruk dat aanvoelt als een dode vis. Een handdruk is als een hug 
op armslengte. Geef een stevige hand, span de spieren in je hand aan en pak de hand van die ander. 
Dat is beter, je snapt het. Kijk me nu in de ogen. Als je iemand de hand schudt, kijk je die persoon 
altijd in de ogen. 
 
Dit is een voorbeeld van een les van mijn vader toen ik een jaar of 7,8 was. Ik herinner mij die lessen 
alsof het gisteren was. Andere lessen gingen over rechtop zitten met het eten, één hand op je schoot 
en meer van dat soort dingen. 
 
Andere lessen gingen over het poetsen van je schoenen, omdat een goed gepoetste schoen en een 
stevige handdruk de eerste indrukken zijn die iemand van jou krijgt. Altijd iets wat je geleend of 
gehuurd hebt, in betere staat teruggeven dan je het ontving. Als je gaat kamperen, laat je de camping 
in een schonere en betere staat achter dan je het aantrof – raap de rommel van anderen op, ook al is 
het slechts 1 ding en gooi dat weg met je eigen rommel. 
 
De 10…Geboden, of Suggesties…? 
Wat mijn vader mij onderwees, was respect, eer en integriteit. Hij noemde die lessen niet altijd zo, 
maar hij wist wat hij deed. Wat ik toen geleerd heb is nu een deel van mijn leven en op mijn eerste 
date met Barb, toen zij 15 en ik 16 was, noemde ze later dat ik anders was dan de andere jongens 
waar ze mee uitgeweest was. Dat hield onder andere in dat ik de deur van de auto, en andere deuren, 
voor haar opende, dat ik beleefd was en rekening met haar hield, attent was. (Ja, ik open nog steeds 
de deuren voor haar) 
 
Maar ik denk dat ons wederzijds lot pas echt verzegeld werd toen ik na de film aan haar vroeg: “Wil je 
stoppen voor een donut?” Ik gaf mijn laatste cent toen uit bij Dunkin Donuts. En zelfs die stop was 
gebaseerd in wat mijn vader mij geleerd had over rekening houden met, respect en eer – in dit geval 
om iets leuks voor mijn vriendin te doen, gewoon omdat ik dacht dat ze dat leuk zou vinden. Dat 
gebaar was er een van eer en respect, en attentie. 
 
In Exodus 20 geeft God Mozes de 10 geboden, waarvan de eerste 4 verticaal zijn, met betrekking tot 
God en de laatste 6 horizontaal, met betrekking tot mensen. 
 
De eerste 4 zijn direct te herleiden naar het eerste gebod: Heb geen andere goden voor Mijn 
aangezicht, je zult geen afgod maken, mijn Naam niet ijdel gebruiken, en een dag rust nemen. Deze 4 
zijn samengevat in ‘Je zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben’. 
 
De overgebleven 6 kun je samenvatten met de eerste van de groep: Eer je vader en moeder. De rest 
vloeit daarvandaan en kun je herleiden naar het eren van vader en moeder, want als je vader en 
moeder eert, doe je het volgende NIET: Je zult niet moorden, geen overspel plegen, niet stelen, niet 
liegen, je zult niet begeren (ongepast verlangen naar dingen of personen). 
 
Deze werden later samengevat in wat Jezus zei in Marcus 12:29-31: “Heb de Here God lief met 
geheel je hart, je ziel, geheel je verstand en met al je kracht en het tweede is dit: Heb je naaste lief als 
jezelf. Een ander gebod, groter dan dit, bestaat niet.” 
 
Gebrek aan eer 
Vandaag zien we in de VS en in de hele wereld een gebrek aan eer, respect en waarde. Menselijk 
leven wordt niet meer gewaardeerd zoals het eens was, ook nationale leiders niet meer. En in de VS 
is het onteren van de vlag een nationaal debat geworden. In de VS, dat verdrietig genoeg de pop 
cultuur inde wereld leidt in alles wat goddeloos is, hebben we atleten die een uitnodiging van het Witte 
Huis afwijzen, omdat ze de president niet mogen. Atleten maken onbeleefde opmerkingen over de 
president, zijn vrouw en gezin. 
 
Acteurs en zakenleiders  spreken lomp en onbeleefd over de president en zijn presidentschap. In de 
VS hebben we zelfs staten en steden die weigeren federale wetgeving te eren, omdat ze het er niet 
mee eens zijn – en noem maar op; als het een wet is, iemand met gezag, een lang bestaande 
instelling, traditie of maatschappelijke norm, dan wordt het aangevallen. Zelfs als een gouverneur, een 



burgemeester of een burger het niet eens is met een wet, wordt het geaccepteerd dit de wereld te 
laten weten om vervolgens die wet aan te vallen, die persoon of dat ambt. 
 
Waar begint het mee, dat iemand of een land al het gebrek aan eer en respect kwijtraakt? 
 
 Romeinen 1:21 en 28 schetsen de eerste stappen weg van eer en respect: 
“Immers, hoewel zij God kenden (als Schepper) hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt 
en waren niet dankbaar voor zijn wonderbaarlijke schepping.” (Amplified version, vs 21) 
 
“Ze wisten de hele tijd al dat er een God is, maar ze weigerden Hem als zodanig te erkennen of Hem 
te danken voor wat Hij is en doet”. (J.B. Philips vertaling) 
 
“En omdat zij het niet nodig vonden God te erkennen of Hem te kennen (als hun Schepper), gaf God 
hen over aan een verdorven denken, om dingen te doen die ongepast en weerzinwekkend zijn.” 
(Amplified vertaling)  vs. 28 
 
 “Bovendien, omdat ze zichzelf te hoog en te verheven beschouwden om God te erkennen, stond Hij 
hun toe slaven van hun gedegenereerd denken te worden, en dingen te doen die te erg zijn om over 
te spreken.” (J.B. Philips vertaling) v28 
 
De eerste stap naar het hebben van geen respect voor leven, gezag of morele en maatschappelijke 
normen, is het weigeren God als God te erkennen. Zodra iemand dat doet, zeggen ze dat ze Zijn 
invloed in hun leven niet willen, dus geeft Hij hen wat ze willen – gedachten losstaand van Zijn 
invloed. Het was hun keus, het enige dat Hij doet, is hen te laten hebben wat ze willen. 
 
Zodra iemand ervoor gekozen heeft gedachten te denken die niet door God beïnvloed worden, heb je 
iemand die op een pad loopt dat leidt naar zijn eigen ondergang. Dus het duurt niet al te lang, of 
families vallen uit elkaar, de maatschappij en uiteindelijk schuift men de wet terzijde die gebaseerd is 
op sterke morele fundamenten. 
 
Volgende week meer over het proces als mensen God niet meer wil erkennen in hun denken…tot dan, 
op naar de donuts! 
 
Zegen, 
John Fenn 
www.cwowi.org 
mail naar cwowi@aol.com 
 
Gebrek aan eer, waarom de maatschappij uit elkaar valt – deel 2, Tzit-tzit en beleefdheid 
 
Dag allemaal, 
Hij zocht slechts een privéplekje op om zichzelf te kunnen ontlasten, toen hij de grot binnenging. Hij 
had geen idee dat er in de grot zo’n 3,000 soldaten waren, die hem allemaal dood wilden. 
 
Koning Saul achtervolgde David en ons wordt verteld dat David 3,000 mannen had die zich in de grot 
verborgen, omdat koning Saul hen achtervolgde. Niet wetend waar David zich had verstopt, gebeurde 
het gewoon dat koning Saul juist DIE grot binnenging om zichzelf te ontlasten en Davids mannen 
dachten dat de Heer Saul hun grot binnengebracht had, zodat ze hem konden doden. 
 
Op aandringen van de mannen, lezen we in 1 Samuël 24:1-8: “David stond op en sneed ongemerkt de 
slip (zoom) van Sauls mantel af. Daarna bonsde Davids hart. Hij zei tot zijn mannen: de Here beware 
mij ervoor, dat ik aan mijn heer, aan de gezalfde des Heren, dit zou doen, dat ik mijn hand aan hem 
zou slaan; want hij is de gezalfde des Heren. En David weerhield zijn mannen door zijn woord; hij liet 
hun niet toe Saul te overvallen.” 
 
Eren, Tzit-tzit 
Vorige week deelde ik dat wanneer iemand God niet wil erkennen, God de keus van hun vrije wil volgt 
om Hem af te wijzen en hen dan overgeeft aan gedachten die vrij zijn van alles wat over God gaat. 
Dat is immers waar ze voor kozen, nietwaar? Ze wilden Hem niet als God erkennen, dus keert Hij zich 
van hen af om hen te laten ervaren wat ze willen. 

http://www.cwowi.org/
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Dat is de essentie van het koninkrijk der duisternis; een leven dat helemaal leeg is van alles wat God 
is – en vanwege hun eigen wil, heeft God zo’n plek bereidt voor engelen (die hun keuze maakten bij 
de opstand van Lucifer) en mensen die Hem niet willen – dat is liefde en het is genadevol om dit te 
doen. 
 
Het Nieuwe Testament leert dat iedereen die nu op aarde leeft, een burger is van het ene of het 
andere koninkrijk* - hemel of hel. Engelen hebben al hun keus gemaakt, mensen bevinden zich in een 
proces om te kiezen, Eén koninkrijk wordt geregeerd door een wrede koning, het andere door de 
Koning der Koningen. Maar iedereen is nu al een burger van het koninkrijk dat ze door vrije wil 
gekozen hebben. (*Colossenzen 1;13, Handelingen 26:18, enz.) 
 
Als iemand ervoor kiest God niet te willen erkennen, raakt men de vreze voor God kwijt en daarmee 
de waarde van het menselijk leven. Dat is omdat we gemaakt zijn naar het beeld en gelijkenis van 
God, die zij afwijzen, dus keldert de waarde van het leven in hun ogen. 
 
Koning David was door de profeet Samuël gezalfd om koning Saul op te volgen. Al wist hij zijn 
bestemming in de Heer, praktisch gezien zat Saul nog steeds op de troon. David erkende dat God 
alleen het gezag behield om Saul te verwijderen en zijn eventuele dood te registreren. Het menselijk 
leven had waarde voor David, al was Saul slecht. Maar David wist dat God God is en Degene aan wie 
hij verantwoording zou moeten afleggen. Mensen die God niet willen, worden boos en devalueren het 
menselijk leven. 
 
Numeri 15:37-39 is waar God de Israëlieten gebied gedenkkwasten te maken aan de hoeken van hun 
kleding, met een blauwpurperen draad daarin verwerkt (blauw staat voor de hemel). Vandaag zien we 
dat terug in veel van de Hebreeuwse gebedssjaals, maar vanaf Mozes, de tijd van David,  tot aan de 
eerste eeuw met Jezus, hadden de klederen van iedere Jood kwasten, in het Hebreeuws ‘tzit-tzit’ of 
‘tzitzit’ genoemd. (dit is wat de bloedvloeiende vrouw aanraakte bij de kleding van Jezus, Marcus 5). 
 
Hier is de kortste samenvatting voor wie geïnteresseerd is, omdat de hele geschiedenis zo 
gedetailleerd is. 
God vertelde Mozes dat de kwasten het Woord van God representeren en als zij ze zouden zien, ze 
zouden denken aan alle geboden van God en zichzelf herinneren niet te zondigen. De Hebreeuwse 
letters representeren tevens nummers (A=1, B=2, C=3 enz.). de kwasten werden op zodanige wijze 
geknoopt dat het totale getal 613 zou zijn, wat het getal is dat eeuwenlang door Rabbi’s geaccepteerd 
is als het getal van de wetten van Mozes. 
 
Twee sets strengen worden 2x aan elkaar geknoopt en de langere streng (shamash) wordt rond 7 
strengen gewikkeld, en dan worden 2 sets tweemaal geknoopt. Dit herhaalt men 3x, tot een totaal van 
5 knopen en als alles gedaan is, krijg je 39 knopen. Het nummer 39 is belangrijk, omdat iedere 
Hebreeuwse letter ook een nummer representeert, en het nummer 39 in het Hebreeuws is ‘De Heer is 
Eén”. En omdat iedere kwast van 5 knopen 8 draden had, wanneer dubbelgevouwen tot een totaal 
van 13, kom je uit op een som van 613. Het woord ‘tzitzit’ is het hebreeuwse nummer 600. Als je de 13 
bij de 600 doet, krijg je dus 613. 
Ingewikkeld, nietwaar? 
 
Er is verschil van mening onder Rabbi’s  over het juiste getal. Rabbi Rashi, uit 1100 na Christus, is het 
eens met 613, maar Mozes ben Nahman (ook bekend als Nachmanides) die in 1200 na Christus 
leefde, zegt dat het juiste getal 603 is en niet 613…maar over het algemeen hebben rabbi’s 
eeuwenlang geaccepteerd dat er 613 wetten van Mozes zijn en volgend op Gods gebod, maakten zij 
(39) kwasten met knopen dat tot 613 optelde en tevens betekende “De Heer is Eén”.  
Dus dat droeg Saul en dat is wat David afsneed. 
 
Wat betekende dat voor David? De gewoonte van die tijd tot en met vandaag de dag onder de 
orthodoxen, is om de kwasten van een kleed af te snijden bij iemands begrafenis. Dat geeft weer dat 
iemand gestorven is en nu vrij is van de gebondenheid aan de aarde en aan Gods wet.  
David voerde deze begrafenis ceremonie uit op koning Saul, daarmee aangevend dat hij een dode 
man was. 
 



Zijn hart veroordeelde hem hiervoor en we zien in zijn uitspraak dat hij zich bekeerde en zijn hand niet 
wilde opheffen tegen de door de Heer gezalfde koning. David demonstreerde op dat moment zo’n eer 
en genade. Hij had Saul kunnen doden en wilde dat waarschijnlijk ook wel voor een moment. Hij had 
een momentje dat hij Saul in zijn hart al gedood had en hij liet hem dat ook weten, maar toen 
bekeerde hij zich hiervan, beseffend dat het de verantwoordelijkheid van de Heer is, niet van hem, om 
te bepalen wanneer de regering van Saul zou eindigen. 
 
 Als iemand God niet wil erkennen als God en de Heer geeft die persoon wat hij wil, zodat ze allerlei 
gedachten denken die niets met God te maken hebben, is het eerste dat gebeurt het verlies van 
respect voor de autoriteit van de heerser (koningen, presidenten, eerste ministers). Het NT leert ons 
dat we voor hen moeten bidden, voor alle hoog geplaatsten. 
Maar als men God afwijst en daarmee ook Zijn gezag, is de volgende in de rij het gezag van mensen, 
omdat de mens geschapen is naar het beeld en gelijkenis van God. 
 
Volgende week: de soort gedachten die iemand heeft als men God niet wil erkennen. 
Tot dan, zegen, 
John Fenn 
www.cwowi.org 
mail naar cwowi@aol.com 
 

 
Gebrek aan respect, waarom de maatschappij uit elkaar valt – deel 3. Wat zij denken 
 
Hallo allemaal, 
Openbaring 11:18 zegt “de volken waren toornig geworden,” en als de tijd verder voortschrijdt richting 
de wederkomst van Jezus, zullen we zien dat boosheid toeneemt in de maatschappij, en zelfs, zoals 
hier staat, bij hele volken. 
 
Denk ook aan Mattheüs 24:12, wat zegt “omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de 
meesten verkillen.” 
 
Jezus koos hier specifieke woorden uit en het leest als een tekst uit het nieuws van vandaag. Het 
Griekse woord ‘wetsverachting’ is ‘anomian’, waar wij het woord ‘animositeit’(vijandigheid) van krijgen, 
en DAT betekent een ‘geringschatting van gezag,’ wrok, boosheid. De wetsverachting zal toenemen – 
het veronachtzamen en geringschatten van de wet, en boosheid jegens tradities zal toenemen, 
waardoor de liefde van de mensen zal verkillen. 
 
Het woord dat Jezus gebruikte voor ‘liefde’ is ‘agape,’ onvoorwaardelijke liefde, en het woord voor 
‘verkillen’, betekent ‘blazen om af te koelen’, wat beschrijft hoe iemand in zijn kom hete soep of koffie 
blaast om het af te laten koelen. 
 
Dat is het proces, zegt Jezus, dat in de laatste dagen zal plaatsvinden. Omdat animositeit overvloedig 
zal zijn, een geringschatting voor autoriteit (wetten, tradities, gewoontes), zal de onvoorwaardelijke 
liefde van velen geleidelijk aan bekoelen. Het beschrijft het geleidelijk proces hoe de wind van 
vijandigheid over de liefde van mensen blaast, om die liefde te laten bekoelen. 
 
Dat betekent dat zij die met God wandelen, zullen opvallen als mensen van liefde, en dat 
onderscheid tussen zij die liefhebben en zij wiens liefde bekoelt is, zal steeds duidelijker 
worden. Ze zullen ons kennen door onze liefde! 
 
‘Agape’ is onvoorwaardelijke liefde, en deel van de kwaliteit van onvoorwaardelijke liefde is dat wij 
toegeeflijk zijn voor elkaar, geduldig, vriendelijk, aardig, het verlangen hebben om ‘de koninklijke weg 
te gaan’, zoals we dat zeggen: ook al kun je het iemand vergelden, je kiest ervoor om je stil te houden 
en het juiste te doen – die kwaliteit in mensen en volkeren zal geleidelijk aan verdwijnen, zoals blazen 
over een kop hete soep het geleidelijk doet afkoelen. Maar onze liefde zal in onze harten toenemen, 
waardoor wij duidelijk zichtbaar worden voor de mensen om ons heen – eenvoudigweg omdat onze 
liefde niet bekoeld is. Verbazingwekkend… 
 
We begonnen met Romeinen 1:21 en 28 
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Dit vers vertelt ons dat er mensen zijn die God niet willen erkennen als God (Schepper) en omdat ze 
Hem niet willen, geeft Hij hen over aan allerlei gedachten die ontdaan zijn van alles wat met God te 
maken heeft. Dat is wat ze willen, dus moet Hij, vanwege hun vrije wil, dat eren. 
 
Laten we eens lezen wat voor gedachten iemand heeft die God in zijn kennis afgewezen heeft, want 
dit leest als de koppen van een krant of de inhoud van een film of TV show. 
Romeinen 1:28-31: 
 
“En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een 
verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt: vervuld van allerlei onrechtvaardigheid, boosheid, 
hebzucht en slechtheid, vol nijd, moord, twist, list en kwaadaardigheid:  
 
“Oorblazers, lasteraars, (verspreiden geruchten) haters van God, verwatenen, (onbeschaamd, brutaal) 
overmoedigen, grootsprekers, vindingrijk in (nieuwe vormen van) het kwaad.” 
“Hun ouders ongehoorzaam en  niet respectvol, onverstandig (zonder begrip), onbestendig, niet te 
vertrouwen, zonder hart of barmhartigheid.” (Amplified versie) 
 
In het Grieks worden er hier 23 dingen genoemd, te veel om allemaal uit te leggen. Er zijn echter een 
paar woorden die het waard zijn te bestuderen, want ze beschrijven perfect wat we vandaag in veel 
mensen zien. 
 
Allereerst wijzen ze het idee van een God af, en het feit dat God de Schepper is (evolutie). Het woord 
‘verwerpelijk’ in ‘verwerpelijk denken’ is in het Grieks ‘adokimon’ wat letterlijk ‘de test niet halen’ 
betekent. Het is een opzienbarende uitdrukking, want het betekent letterlijk dat “de mens God getest 
en afgekeurd heeft.” Om het anders te zeggen: “In hun denken hebben ze God getest, en Hem 
vervolgens afgewezen.” 
 
Andere beschrijvingen zijn: 
Zodra iemand God test in zijn denken en Hem afkeurt, gaan ze gedachten denken die niets meer 
bevatten van alles wat God is: 
 
‘..dingen doen die niet betaamt’ is ‘kathekonta’ wat komt van ‘kata’, een ‘slecht’, en ‘hekeo’, wat 
betekent ‘in het heden zijn’. Dus ze doen dingen die ongepast en weerzinwekkend zijn en het is niet 
slechts iets dat ze doen, maar hun aanwezigheid brengt slecht met zich mee. Waar ze dan ook 
zijn, het is slecht. 
 
Andere beschrijvingen zijn ‘roddel’ wat in het Grieks geheimhouding impliceert en kliekjesvorming, 
zoals er  op de middelbare school groepjes gevormd worden van mensen die net als zij zijn: de 
sportievelingen, de watjes, de bollebozen, noem maar op. Iedere groep is als een geheime groep, 
omdat ze anderen niet toelaten in hun groep. Dat is de betekenis achter het woord ‘roddel’. 
Dat is een teken van de goddelozen, hen die verdeeldheid zaaien. 
 
Het woord ‘lasteraars’ is een duidelijke leugen over iemand, gepaard gaand met beschuldiging. 
‘Onbeschaamd’ is het Griekse woord ‘hubrizo’ waar we het woord ‘hoogmoed’ van hebben, wat 
overdreven trots en arrogantie is. ‘Overmoedigen, grootsprekers’ komt van ‘alazonas’ en betekent 
‘rond lopen’ en het heeft het idee van zich iets aanmatigen, voorwenden, opscheppers, gericht op 
zichzelf en hoe het leven om hen draait. Narcisten. 
 
Ik moet opmerken dat vers 31 ‘…onverstandig, onbestendig (onbetrouwbaar), zonder hart of 
barmhartigheid’ beter begrepen kan worden als we de vertaling lezen van de Revised Standerd 
Version: “…dwaas, trouweloos, harteloos, meedogenloos.” 
 
Als dat niet een beschrijving is van velen vandaag de dag, dan weet ik niet wat het wel is en het legt 
uit hoe zij geworden zijn zoals ze zijn. 
 
Het doel van deze 3-delige studie is om inzicht te geven in wat er vandaag in de maatschappij 
plaatsvindt. En waarom het slechte steeds slechter lijkt te worden. En hoe sommigen in het lichaam 
van Christus zich afscheiden en het overblijfsel worden, de kern, zij die in balans zijn en werkelijk met 
de Heer wandelen. In tegenstelling tot hen die uit balans zijn, gericht op zaken die scheiding brengen 
in plaats van te verenigen. Zoals we hierboven zagen, als de liefde van velen verkilt, zal onze liefde 



toenemen en overvloedig zijn, wat een merkbaar onderscheid maakt tussen ongelovigen en gelovigen 
– onze liefde neemt alleen maar toe als we groeien in Christus, terwijl anderen om ons heen zien hoe 
hun liefde afkoelt. 
 
Als ik iets mag parafraseren wat mijn vriend Steve observeerde: Eenheid van het geloof wil niet 
zeggen dat we het allemaal over alles eens zijn met elkaar. Het betekent dat we volwassen genoeg 
zijn om dingen opzij te leggen die ons van elkaar scheiden, om ons te richten op Wie we 
gemeenschappelijk hebben, de Here Jezus. 
 
Focus je op liefde, en laat de liefde voor God en mensen toenemen in je leven! 
 
Volgende weken, de chronologische orde van de week in de aanloop naar het kruis en de opstanding, 
en waarom. 
 
Tot dan, zegen, 
John Fenn 
www.cwowi.org 
Mail naar cwowi@aol.com 
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