
God's secrets. What He keeps from us #1 - 20191102 
Gods geheimen. Wat Hij voor ons verborgen houdt #1 - -20191102 
 
Hallo allemaal,  
Het was de uitspraak die Barb een keer maakte en sindsdien meerdere keren heeft herhaald. We 
waren aan het rijden en keken terug naar de moeilijke tijden die we door de jaren heen hebben 
meegemaakt, en die niet allemaal door onszelf zijn veroorzaakt. Ze zei:  
 
"Als ik in de hemel aankom, heb ik een heleboel (heeeeleboel) vragen voor de Heer”. 
 
We hebben het er zelfs over gehad of alles in één keer uitgelegd zal worden, of zullen we het direct 
weten door middel van een goddelijke download, of zal Hij ons na verloop van tijd dingen uitleggen als 
we ons dingen en vragen herinneren?  
 
Toen onze gehandicapte zoon, Chris, rond zijn twintigste was, zei hij dat de Heer hem zei: "Hij zal met 
mij door de bergen wandelen". Vanuit mijn gezichtspunt als Chris' vader, neem ik aan dat een aantal 
van de dingen die tijdens die wandeling aan de orde komen, zullen zijn waarom Chris geboren werd 
met de navelstreng om zijn nek, die zuurstof afsneed, zodat hij mentaal ongeveer 4 jaar oud was en 
een rolstoel nodig had zijn hele volwassen leven, en waarom Hij ervoor koos om hem niet te genezen 
- als de dingen blijven zoals ze nu zijn.  
 
Ik bid dat de Heer die vragen voor hem zal beantwoorden in een mooie, lange wandeling die antwoord 
geeft op de vragen van mijn zoon, die hij zeker zal hebben als hij eenmaal gezond en in de hemel is. 
Barb en ik hebben misschien ook zo'n wandeling nodig, lol.  
 
Deuteronomium 29: 29 zegt dit:  
"De geheime / (verborgen) dingen zijn voor de Heer, onze God, maar de geopenbaarde dingen zijn 
voor ons en onze kinderen voor altijd, opdat wij alle woorden van deze wet mogen doen.” 
 
Het Hebreeuwse woord 'sathar' wordt vertaald als 'geheim', 'verbergen', 'afwezig (kennis)', 'verbergen' 
of 'onopgemerkt zijn'.  
 
Dat God geheimen voor ons verborgen houdt, druist in tegen de menselijke natuur. Vanaf de 
schepping, toen ons werd gezegd "vruchtbaar te zijn en zich te vermenigvuldigen en de aarde te 
vullen", heeft de mens het onbekende verkend en geprobeerd nieuwe dingen te ontdekken. Het is al 
frustrerend genoeg als iemand die we kennen zegt dat hij een geheim heeft, maar in dit geval is die 
iemand God: "Nee. Dat is Mijn geheim. Je wandelt door geloof".  
 
Het feit dat Dt 29:29 zegt dat er geheime dingen ZIJN die Hij voor ons verborgen houdt en ons dan 
vertelt dat wat ons wél geopenbaard wordt, met het doel is om met God te wandelen in 
gehoorzaamheid. Dat zou onze gids moeten zijn. Niet elk antwoord zal aan deze kant van de hemel 
bekend zijn. Niet elk probleem kan worden opgelost. Er zijn sommige dingen die we gewoon niet 
zullen weten aan deze kant van de hemel. Rust daarin. Staak uw pogingen om te smeken, smeken, 
huilen, tot God te roepen, zodat Hij u vertelt waarom. Rust. Vertrouw. Op een dag zal het bekend 
worden, maar niet op deze dag. 
 
Wat IS geopenbaard IS voor ons, en het is geopenbaard dat we mogen wandelen in gehoorzaamheid 
met Hem. Dat is onze focus, op de geopenbaarde dingen, niet op wat verborgen is. Kunt u zich 
voorstellen wat er zou gebeuren als het hele christendom inspanningen opzij gaat zetten om te weten 
wat geheim is, om zich te concentreren op het geopenbaarde, wat volwassen worden in Christus is. 
Hoe zou dat zijn? Het zou zeker een eind maken aan veel christelijke websites, lol. Leef in het heden. 
Plan, ja, we moeten plannen. Maar leef in het heden.  
 
Hier is een geheim: Niemand kent de dag noch het uur, maar alleen mijn Vader. Mattheüs 24: 36 
De meesten van ons accepteren dat de wederkomst van Jezus een geheim is dat de Vader voor ons 
verborgen houdt omdat de wederkomst van de Heer 'daarbuiten' is in de toekomst. Maar als het gaat 
om ons leven in het hier en nu, tragedies, ziekten, crisis' - willen we weten 'waarom'. Dat is normaal. 
Dat is natuurlijk. Maar Hij houdt dingen voor ons verborgen om redenen die verborgen zijn in Zijn hart.  
 



Toen ik 5 was en vroeg waar de baby's vandaan kwamen, kreeg ik op mijn 12e een ander antwoord 
op die vraag. Ik vermoed dat het niet weten van dingen aan deze kant ons beschermt als 5-jarigen 
totdat we in staat zijn om het hele plaatje van die dingen aan de andere kant op een meer volwassen 
manier te zien.   
 
Onverwacht overlijden 
In Lucas 12: 17-20 vertelt Jezus het verhaal van de man die een aardse rijkdom had, maar arm was 
tegenover God. De man zei tegen zichzelf dat hij grotere schuren moest bouwen, en dat hij grote 
troost vond in het spaargeld dat hij voor zichzelf opzij had gelegd. Maar God zei in v20: "Jij dwaas. 
Deze nacht zal je leven van je gevraagd worden...." Maar het tijdstip van Zijn ondergang was een 
geheim dat God alleen wist, tot het moment dat het de man overkwam. Dat was Gods geheim.  
 
Abraham, Sara, Hagar 
In Genesis 15:1-6 ontmoet de Heer Abraham en 'brengt hem naar het buiten' om de sterren te tellen, 
waarbij Hij zegt hoeveel zijn nakomelingen zullen zijn. En God is gedecideerd, Abraham zal een zoon 
van zijn eigen lichaam hebben.  
 
Wat de Heer in die tijd geheim hield, was dat Sara de moeder zou zijn. Hij heeft Abraham dat stukje 
informatie in Genesis 15 niet verteld en ervoor gekozen om het voor Zichzelf te houden. Het resultaat 
was hoofdstuk 16, waar Sara redeneert dat ze onvruchtbaar is, God zei dat Abraham de vader zou 
zijn, dus het was duidelijk dat Abraham een baby moest maken met Hagar. Het was pas tot het 
volgende hoofdstuk, 17, dat de Heer openbaarde dat Sarah de moeder zou zijn.   
 
Waarom vertelde Hij Abraham niet al in hoofdstuk 15 dat niet alleen Abraham de vader zou zijn, maar 
dat ook Sara de moeder zou zijn? Had de wereld niet veel conflicten kunnen vermijden als Hagar niet 
zwanger was geworden van Abraham? Het was een geheim en zal in Zijn tijd onthuld worden. Dat is 
de aard van de houder van een geheim, ze kunnen het onthullen zoals ze het zelf bepalen.  
 
Deze eerste van de serie wijs ik alleen maar op enkele geheimen die de Vader voor ons heeft. 
Volgende week: wat is onze rol, nu we weten dat er geheimen zijn die we nog niet kennen? Tot dan, 
zegen, 
John Fenn / wk/ak 
www.cwowi.org en e-mail mij op cwowi@aol.com 
 
God's Secrets #2, Judging God - 20191109 
God's Geheimen #2, God beoordelen -201109 
 
Hallo allemaal, 
In Genesis 15, toen de Heer aan Abraham openbaarde dat hij vader zou worden en dat zijn 
nakomelingen net zo talrijk zouden worden als de sterren die hij kon zien, hield de Heer het feit dat 
Sara de moeder zou zijn, geheim. Om welke reden dan ook was het Zijn geheim - voorlopig nog.  
 
In het volgende hoofdstuk, niet wetende Gods geheim dat Sara op miraculeuze wijze de moeder zou 
zijn, proberen Abraham en Sara te achterhalen hoe zij Gods belofte kunnen 'helpen': Hij zei dat 
Abraham de vader zou zijn. Sara was te oud om zwanger te worden, dus uiteraard redeneerden ze 
dat ze een surrogaatmoeder nodig hadden om een baby te maken met Abraham. (Genesis 16:1-3) 
 
We kunnen God helpen; Laten we een baby maken! 
Abraham onderwerpt zich aan het verzoek van Sara om een baby te maken met Hagar, wat 
resulteerde in Ismaël, de vader van het Arabische volk. 
 
Maar in de volgende twee hoofdstukken, 17 & 18, verschijnt de Heer weer en vertelt hen dat Sara 
voorzeker de moeder van de zoon van de belofte zal zijn. Hij zal Ismaël zegenen en 
vermenigvuldigen, maar de belofte is voor Izaäk. Naar aanleiding van deze openbaring lachten zij 
beiden, waardoor de Heer de zoon de naam Izaäk gaf, wat 'lachen' betekent. (Genesis 17: 15-19; 18: 
10-15) 
 
Ergens tussen het moment dat zij de Heer uitlachen en Izaäk's conceptie, zijn Abraham en Sara van 
gedachten veranderd. Zij beoordeelden God. Hebreeën 11:11 vertelt ons over Sara: "Door het geloof 
kreeg Sara kracht (vermogen) om zwanger te worden en baarde ze een kind terwijl de leeftijd om 



kinderen te krijgen voorbij was, omdat ze Hem die haar beloofd had, betrouwbaar achtte. Van 
Abraham: "....hij was er ten volle van overtuigd dat wat Hij beloofd had, ook zou doen". Romeinen 4: 
21 
 
We weten niet waarom God aanvankelijk voor Abraham en Sara geheim hield dat Sara de moeder 
van de zoon van de belofte zou zijn. Er is geen hoofdstuk en vers waarin God zichzelf uitlegt. We 
kunnen over het algemeen zeggen dat het Zijn hogere doel diende, maar in werkelijkheid zijn we 
onwetend over al Zijn redenen om dat geheim te houden tot na de geboorte van Ismaël. We kunnen 
speculeren, maar we weten niet waarom. 
 
God is God - maar kunnen we Hem vertrouwen? 
Hij is tenslotte God. Hij is aan niemand verantwoording schuldig. En dat is iets wat moeilijk te 
accepteren is. We willen alle antwoorden weten. Nu.  
 
Op een gegeven moment beoordelen we God allemaal. Wij, van geloof, zijn als Sara en beoordelen 
Hem betrouwbaar. We gaan in de loop der tijd over van vragen en woede bij onverklaarbare 
gebeurtenissen, naar vertrouwen dat alle antwoorden er aan de andere kant zullen zijn.  
 
Wij die Hem kennen, kunnen deze tragedies en onbeantwoorde vragen over het algemeen aan in de 
loop der tijd, zelfs als we ze jaren en decennia moeten doorwerken, omdat we Hem kennen, en erop 
vertrouwen dat Hij het op een dag goed zal maken. Maar het is vaak een lang proces om tot 
vertrouwen te komen.  
We kunnen ons hele leven worstelen met onbeantwoorde vragen - en dat is goed, dat is normaal.  
 
Ieder van ons, vaak meerdere malen per dag, over minder belangrijke zaken, oordelen dat God trouw 
is.  
 
We denken misschien bij onszelf aan een wrede medewerker: "Hij zal uiteindelijk zijn verdiende loon 
krijgen". We mogen bidden: "Heer, ik vergeef ze, maar ik wil nog steeds dat u ze ter verantwoording 
roept". We kunnen ons afvragen waarom iemand iets heeft gedaan dat ons leven drastisch heeft 
veranderd, of waarom er iets is gebeurd dat ook ons leven heeft veranderd, en we halen onze 
schouders op en zeggen: "Op een dag zullen we het weten".  
 
Al die en ontelbare andere uitingen die uitdrukking geven aan een acceptatie, met tegenzin, van iets 
waar we geen antwoord op hebben, zijn beoordelingen over God zoals Sarah die heeft gemaakt: Hij is 
trouw Die het beloofd heeft. Hij moet betrouwbaar zijn. Het is de enige manier om door het leven heen 
te komen, te geloven, te vertrouwen op de integriteit van Zijn karakter en Zijn natuur om alles 
uiteindelijk goed te maken. Zoals men mij vertelde: "De hemel kan maar beter echt, echt, goed zijn, 
want ik ben zeker op aarde door de hel gegaan. 
 
Focus je niet op het geheim waarvan je nooit het antwoord aan deze kant van de hemel zult 
vinden: Focus op wat je wel weet 
Toen Jezus gelijkenissen begon te spreken over hoe Hij het ware manna uit de hemel is en de 
mensen in Johannes 6 zijn vlees moesten eten en zijn bloed moesten drinken, waren die moeilijk te 
begrijpen.  
 
Veel discipelen stopten met Hem te volgen. Op een gegeven moment draaide Hij zich naar de 12 en 
vroeg: "Gaan  jullie ook weg?” 
 
Petrus had gezien wat de Heer had gedaan in termen van wonderen en genezingen. Hij had de 
vermenigvuldiging van brood en vis gezien en alle leringen gehoord. Als hij een mentale lijst van 
'goede dingen' zou maken, dan zouden die in die kolom staan.  
 
Maar in de andere kolom had Jezus het over hoe Hij het ware manna was en hoe mensen Zijn 
lichaam moesten eten en Zijn bloed moesten drinken om eeuwig leven te hebben, en doordat veel 
mensen toen wegliepen, was er een groepsdruk om ook te vertrekken: De druk om geassocieerd te 
worden met die vreemde leraar.  
 
Petrus overdacht zowel het begrijpelijke als het verwarrende. Uiteindelijk kwam hij tot de essentiële 
kern: "Naar wie zullen we gaan? U heeft woorden van eeuwig leven". (Johannes 6: 50-68)  



 
Op een gegeven moment beoordeelde Petrus God, zoals Sara had gedaan, zoals jij en ik moeten 
doen. Wanneer het leven ons verwart zoals Jezus' gelijkenis hierboven deed, moeten we de 
verwarring doorbreken tot wat we wel weten: U heeft woorden van eeuwig leven.  
 
Elke keer als we het antwoord niet weten, elke keer als God een geheim voor ons bewaart om later 
geopenbaard te worden, moeten we hetzelfde oordeel over Hem vellen als Sara, en wat Petrus deed: 
"Tot wie zullen we gaan? U heeft de woorden van eeuwig leven". Concentreer je op wat je wel weet, 
niet op wat je niet weet. Wees dankbaar voor wat je weet. Laat de rest los tot aan de hemel.  
 
We sluiten volgende week af, tot dan, zegen, 
John Fenn / wk/ak 
www.cwowi.org en e-mail mij op cwowi@aol.com 
 
God's Secrets #3, Why we know what we know - 20191116 
God's Geheimen #3, Waarom we weten wat we weten - 20191116 
 
Hallo allemaal, 
Ik begon deze serie met een citaat uit Deuteronomium 29: 29: "De geheime / (verborgen) dingen zijn 
voor de Heer, onze God, maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen voor altijd, 
opdat wij alle woorden van deze wet mogen doen.” 
 
Dat betekent dat we misschien niet weten waarom onze geliefde gestorven is, maar wat geopenbaard 
is, is hoe we er met Hem door kunnen wandelen.  
We weten misschien niet waarom x gebeurde, maar wat geopenbaard wordt, is hoe we er met Hem 
door kunnen wandelen.  
We weten misschien niet waarom x persoon tegen ons is, maar wat geopenbaard wordt, is hoe we er 
met Hem door kunnen wandelen. 
 
In alle dingen in het leven zal wat geopenbaard wordt ons ertoe brengen om met Hem te wandelen, 
om in Hem te groeien, ongeacht wat ons raakt.  
 
Er zijn momenten, misschien wel vele malen in het leven, dat we ons voelen als Tevye van Fiddler on 
the Roof, die tegen God zei: "Ik weet het. Ik weet het. Wij zijn Uw uitverkorenen. Maar kunt U af en toe 
niet iemand anders kiezen?" 
 
Aan het einde van onszelf komen 
Omdat er een duivel los op de aarde is, en die aarde onder de vloek van de zonde ligt, zullen er 
dingen gebeuren die buiten onze kennis en controle liggen. Slechte dingen. Dingen die ons pijn doen, 
dingen die ons verbijsteren en verwarren. Een deel van wat we meemaken is door onszelf 
veroorzaakt. Een deel van wat we doormaken is omdat iemand die we kennen iets heeft gedaan wat 
ons enorm heeft beïnvloed.  
 
Sommige dingen die er met ons gebeuren zijn een mysterie, een tragedie dat in gang is gezet door 
iemand die we niet kennen of een mysterie van de natuur. Velen hebben geleerd dat ons geloof moet 
voorkomen dat deze onbekende dingen met ons gebeuren, en als ze gebeuren, dan is er iets mis met 
ons of ons geloof.  
 
Nog anderen wordt geleerd dat als er iets met ons gebeurt, we de duivel, die er de oorzaak van is, 
kunnen berispen en dat God het goed zal maken. Of we kunnen in ieder geval iemand zoeken die 
gespecialiseerd is in demonische of verborgen dingen die het mysterie voor ons verklaren. Velen 
geven duizenden dollars per jaar uit aan deze dienst en die bijeenkomst, zoekende naar de enige 
sleutel, de enige ontbrekende schakel in hun leven.  
 
Tot nu toe is dat niet bekend, en aangezien de Schrift zegt dat de Vader zich niet zal inhouden op wat 
we wel moeten weten, waarom vechten we dan tegen God? Waarom maken we geen einde aan onze 
vleselijke inspanningen en vertrouwen we Hem niet. Doe wat juist is en wat we weten dat we in het 
natuurlijke moeten doen, maar maak een einde aan je vleselijke inspanningen om Hem te 
manipuleren, opdat Hij die geheimenissen uitlegt. Geef op wat voor ons een mysterie is, maar een 
geheim dat in vertrouwen in Hem wordt gehouden.   



 
In de jaren 1910 werden jonge meisjes gebruikt om radiumverf op horloges te schilderen, zodat ze in 
het donker zouden gloeien. Ze werden aangemoedigd om het penseel met hun lippen tot een fijne 
punt nat te maken, waardoor ze honderden keren per dag een kleine hoeveelheid radioactieve verf 
inslikten. Ze dachten dat het onschadelijk was. In die tijd deed men radium in van alles, van lippenstift 
tot chocolade. Mensen deden met radium verzadigde doeken op hun rug en maag om het lichaam te 
ontdoen van ziekten, en nog veel meer. Maar zo'n 10 jaar later begonnen deze jonge vrouwen die de 
horloges schilderden te sterven. Het duurde jaren voordat ze de dodelijke gevolgen van te veel 
straling ontdekten en deze in verband brachten met ziekten.  
 
We zijn onwetend maar denken dat we verstandig zijn. 
Maar totdat ze het verband tussen radium en een groot aantal ziekten ontdekten, waren die ziekten 
een mysterie. Sommigen gaven God de schuld, sommigen gaven de duivel de schuld, anderen 
dachten dat iemand hen vervloekt had. Sommigen vroegen zich af waarom God toestond dat zo'n 
mysterieuze ziekte hun geliefde overkwam. Sommigen wisten het gewoon niet en moesten God 
vertrouwen.  
 
Ik vraag me vandaag de dag af welke chemicaliën en chemische combinaties we innemen die ziekten 
en aandoeningen veroorzaken waar we niet van op de hoogte zijn? We zijn net zo: Sommigen geven 
de duivel de schuld, sommigen geven God de schuld, anderen vragen hoe een goede God hun 
geliefde kan laten sterven. Sommigen weten het niet en moeten God vertrouwen. Dat zal nooit 
veranderen. Wij zijn nietige mensen die weinig weten.  
 
 
Met al onze technologie is slechts 5% van de oceaan ontdekt. Van alles wat we weten en onderzocht 
hebben over het universum, kennen we slechts 4% van het universum. De andere 96% is iets wat 
wetenschappers niet eens kunnen zien, weten of detecteren. En die 4% is een gok, want een oneindig 
heelal betekent dat we zo weinig weten.  
 
Dus is het een verrassing dat we de effecten van onze synthetische chemische wereld nog niet 
kennen? HET onderwerp in de VS is nu de praktijk van 'vaping' (het roken van E-sigaretten), en ik heb 
dokters horen zeggen dat mensen die dit doen proefkonijnen zijn omdat het zo nieuw is dat er geen 
studies zijn naar de effecten hiervan. Het zal tientallen jaren duren om de effecten van deze praktijk te 
ontdekken.  
 
"....wat er aan ons en onze kinderen wordt geopenbaard is dat we alle woorden van deze wet mogen 
doen."  
 
We moeten tot het punt komen dat we uiteindelijk eenvoudigweg op de Heer vertrouwen, omdat Hij 
Zijn geheimen niet met ons deelt. Dat laat ons in de positie zoals Paulus opmerkte: "We wandelen 
door geloof, niet door aanschouwen." (II Korintiërs 5:7) 
 
Waarom vechten we dan zo hard tegen datgene wat we niet kunnen weten? Op welk moment 
accepteren we dat het berispen van de duivel de dingen niet heeft beïnvloed. Op welk moment 
stoppen we met het onderzoeken van alles, van demonen tot 'gezalfde' predikanten die zich hebben 
gespecialiseerd in dit of dat specifieke geestelijke ding en hebben we gewoon vertrouwen in God; 
richten we ons op het groeien in Hem en doen wat we weten te doen in het natuurlijke, vertrouwende 
dat op een dag alles zal worden onthuld? 
 
Aan het einde van zijn leven schreef Paulus naar Timotheüs in wat toen een privébrief tussen de twee 
was: "....Ik weet in wie ik geloofd heb en ik ben ervan overtuigd dat Hij in staat is om datgene te 
bewaren wat ik tot op die dag aan Hem toegewijd heb". II Timotheüs 1:12 
 
Er waren mysteries die zelfs Paulus niet wist. Maar wat hij deed, was dingen en mensen en 
gebeurtenissen in zijn leven aan de Heer toevertrouwen om ze veilig te bewaren totdat hij in de hemel 
kwam. Hij was ervan overtuigd dat de Heer deze dingen tot die dag veilig in Hem zou bewaren. Dat is 
niet alleen geloof, het is vertrouwen in het karakter en de aard van onze Heer en onze Vader.  
 
Zoals Corrie ten Boom zo beroemd zei: "Wees nooit bang om een onbekende toekomst aan een 
bekende God te vertrouwen". Amen zuster! 



 
Volgende week een nieuw onderwerp, tot dan, zegen, 
John Fenn/wk/ak 
www.cwowi.org en e-mail mij op cwowi@aol.com 
 


