
What god is like our God? 1 of 3, Abraham changed everything – 20200912 
Welke god is als onze God? 1 van 3, Abraham veranderde alles - 20200912 
 
Dag allemaal, 
Ik was directeur van een Bijbelschool toen een twintigjarige studente een afspraak maakte om met mij 
te praten. Ze ging op kantoor zitten en met een zeer oprechte en toch zeer bange blik op haar gezicht 
vroeg ze: "Is iets van dit alles echt?" Toen ik vroeg wat ze bedoelde, antwoordde ze: "Dit. 
Christendom. Jezus. Is het echt of is het gewoon iets wat de mens verzonnen heeft, zoals een filosofie 
of een bedrijf of een manier om mensen te controleren"? 
 
Ze geloofde in Jezus en ze gaf toe dat Hij haar had gered van wat een rampzalig leven zou zijn 
geweest. Maar eenmaal in de Here keek ze om zich heen naar alle religies en filosofieën en wilde ze 
er zeker van zijn dat ze de juiste weg opging; ze wilde niet op de ene of andere manier bedrogen 
worden als het een vergissing was. In wezen keek ze naar alle goden en godinnen en vroeg ze zich af 
of onze God DE God was.  
 
Onze wereld is net zo vol met goden en godinnen als de goden en godinnen van de oude wereld, zij 
het in verschillende vormen. Popcultuur, sport, film- en tv-sterren en hun culturen en denkwijzen 
hebben hun weg gevonden naar alles, van religie tot sport en politiek. Hun beroemdheden zijn 
verheven tot de status van god, net als hun manier van denken en redeneren. Alles wat belangrijker is 
tussen de mens en God is afgoderij, en dat is overal om ons heen.  
 
Toen de mensen na de Toren van Babel over de aarde werden verspreid, verloren ze geleidelijk aan 
de kennis van de ene ware God. Ze ontwikkelden religieuze systemen met betrekking tot de 
aanbidding van goden, vertegenwoordigd door afgoden en barbaarse rituelen die varieerden van het 
snijden van zichzelf in bloedvergieten tot het offeren van mensen, en nog veel meer.  
 
Oude goden uit het Midden-Oosten 
Tot de goden van het oude oosten behoorde Astarte, de godin van de Kanaänieten die geassocieerd 
wordt met vruchtbaarheid. Ze werd vaak beschreven als een maîtresse van Baäl, de Kanaänitische 
oppergod die geassocieerd wordt met vruchtbaarheid, de zon en regen en bliksem. De Baäl-
aanbidding bestond uit het hebben van seks met de Baälpriesters en priesteressen, en soms uit het 
brengen van een menselijk offer. Salomo aanbad Astarte nadat hij meerdere vrouwen uit de 
Kanaänieten genomen had.  
 
Er was Kamos degene die alles onderwerpt, de god van de Moabieten en de Ammonieten, en er werd 
gezegd dat hij een zeer wrede god was, die een menselijk offer eiste. Salomo zette een altaar voor 
Kamos buiten Jeruzalem op wat bekend staat als 'de heuvel van corruptie', waarnaar verwezen wordt 
in 2 Koningen 23:13.  
 
Dagon van de Filistijnen was de god van het water en het graan, met een menselijk lichaam maar met 
de kop van een vis. Simson stierf toen hij de tempel van Dagon neerhaalde.  
 
Marduk van de Babyloniërs had 50 namen, waaronder Bel, en werd aanbeden in Babylon, Assyrië en 
Perzië.  
 
Wat maakt Abraham anders?  
Abraham kwam uit deze cultuur van vele goden en godinnen om de ene ware God te kennen. Het 
eerste wat men moet weten over het Jodendom is dat het de eerste monotheïstische religie is. Met 
andere woorden, het was de eerste keer dat iemand zei dat er zonder twijfel maar 1 God is en de rest 
zijn bedriegers.  
 
Abraham was ook de eerste die het idee introduceerde dat God God was voor iedereen, overal. Tot 
die tijd hadden de Kanaänieten hun goden, de Moabieten hun goden, de Egyptenaren hun goden, 
enzovoort. God kwam uit de eeuwigheid om aan Abraham te verschijnen en beweerde en bewees dat 
Hij de enige ware God is, en Hij is de God voor iedereen, overal.  
 
Abraham 
Denk aan wat God en Abraham de mensheid hebben gebracht: 
 



1) God is de ware God, er zijn geen anderen, de rest zijn bedriegers. 
2) God is God voor iedereen, overal op de aarde.  
3) God is soeverein; hij kan niet gemanipuleerd worden door een ritueel, is niet onder de indruk van 
een offer, en in het bloed van stieren en geiten heeft hij geen welbehagen (Hebreeën 10: 5-8). 
4) God schiep de aarde, de natuurkrachten en Hij schiep de mens naar Zijn beeld en gelijkenis.  
5) God is zo zachtmoedig, en nederig, en daarom benaderbaar, dat Hij aanbiedt om een vriend te 
worden voor iedereen die Hem wil. 
6) God is zo gretig om de mensheid te helpen dat Hij een verbond met Abraham is aangegaan om 
een beloofd herstel op de hele aarde te brengen. 
7) Hij gaf de mensen de vrije wil om het goede of het kwade te kiezen, iedereen is verantwoordelijk 
voor zijn eigen daden.  
 
Tot aan Abraham waren geen van deze gedachten, geen van deze concepten, geen van deze kennis 
gevonden in een religie met een god.  
 
Overweeg je eigen wandel met de Heer - rituelen? Formule? 
Elke religie rond Abraham was gebaseerd op het maken van een of ander ritueel door de mens om 
hun god te bereiken of te bewegen of om indruk te maken op hun god.  
Elke andere religie bereikte hun goden door middel van een door de mens gemaakt raamwerk van 
ceremonies, beelden, afbeeldingen en andere elementen van fysieke aanbidding. Dat was toen de 
cultuur, dat is de cultuur van vandaag de dag onder de door de mens gemaakte pogingen om God te 
bereiken. Veel goedbedoelende christenen zijn ook van genade gevallen en in werken verzeild.  
 
Toen God aan Abraham verscheen en zijn vriend werd, realiseerde Abraham zich dat er geen 
mechanisme was waarmee hij Hem kon bereiken of kalmeren. Ze waren vrienden. Er was geen 
standbeeld waar hij tot kon bidden omdat hij God persoonlijk kende. Er was geen ritueel, toespraak, 
gebed, gebouw of liturgie dat hij kon bedenken om God te benaderen omdat hij God al persoonlijk 
kende. Al die mechanismen waren nu achterhaald.  
 
En voor degenen onder ons die vandaag de dag met God wandelen in zo'n vrijheid, wij realiseren ons 
dat ook - gebouwen, liturgie, ritueel, beelden en iconen – zijn achterhaald. We kennen God 
persoonlijk. Christus is in ons. We hebben de geest van Christus. We zijn verzegeld door de Geest 
van de Vader God die heilig is. Niets wat we op deze aarde kunnen doen kan het feit overtreffen dat 
we Christus in ons hebben, doordat onze geest opnieuw geboren is door de Geest van de Vader.  
 
Welke persoon heeft een vriend en bouwt dan een raamwerk van rituelen en offers en verklaringen op 
waardoor hij toegang krijgt tot zijn vriend? Dat is onnozel. Hij praat gewoon met hem. Er is niets 
anders tussen hen dan dat ze elkaar kennen. Dat is wat Abraham in de wereld introduceerde - het 
vermogen om God persoonlijk te kennen zonder religieus ritueel.  
 
Welke god is zo attent dat hij volgelingen vertelt om schulden kwijt te schelden, een dag vrij te nemen, 
vakanties te nemen en iedereen lief te hebben? We gaan daar volgende week mee verder, tot dan, 
zegen, 
 
John Fenn/wk/ak 
www.cwowi.org en e-mail mij op cwowi@aol.com 
 
What god is like our God? 2 of 3, Take a day off and vacation? - 20200919 
Welke god is als onze God? 2 van 3, Neem een vrije dag en vakantie? - 20200919 
 
Dag allemaal,  
In deze wereld, verbonden door het internet, hebben we toegang tot alle religies, gedachten, 
meningen en filosofieën die de mens ooit heeft gehad door de geschiedenis heen. Met een beetje 
discipline kunnen zij die met de Heer wandelen gemakkelijk alle andere stemmen verwerpen om 
alleen Zijn stem te volgen, maar we doen dat vaak zonder ons volledig te realiseren hoe uniek wij en 
ons geloof zijn.  
 
Ik vertelde vorige week hoe Abraham de wereld introduceerde aan de ene ware God, Degene die uit 
de eeuwigheid kwam om Abrahams vriend te zijn. Dat was de eerste keer dat iemand had gezegd dat 
er maar 1 ware God is die je daadwerkelijk zou kunnen kennen en waarmee je een relatie zou kunnen 
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onderhouden, en dat de rest bedriegers zijn. Het was de eerste keer dat God geopenbaard werd om 
God te zijn voor iedereen, en dat Hij de mens had geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis.  
 
Voor ons vandaag de dag, net als voor Abraham in zijn tijd, wordt op het moment dat we God 
persoonlijk leren kennen, alle religieuze rituelen overbodig. Dit komt omdat we Christus in ons hebben, 
de hoop der heerlijkheid. We kennen Hem. Hij kent ons. Niets wat we ooit zouden kunnen doen, zou 
onze geest opnieuw kunnen laten geboren worden, verzegeld door de Geest van God. Geen geven, 
geen vasten, geen verklaringen of positieve belijdenissen, geen tranen, zelfs geen levenslange arbeid 
ten dienste van God kan ooit boven het hebben van Christus in ons uitgaan. Dus hou gewoon op. 
Rust. Wandel en praat met Hem.  
 
Investeer de tijd om de Vader te leren kennen. Praat met Hem. Spreek tot de Vader en vind dingen 
om je dankbaarheid voor te uiten. Luister dan naar Zijn stille reactie in je geest. Dat is wat we hebben. 
Dat is wat Abraham in de wereld heeft geïntroduceerd. Het was revolutionair.  
 
Een beetje achtergrond 
Andere goden uit de tijd van Abraham, tot de tijd van Mozes, eisten moeilijke dingen van hun 
volgelingen. Menselijke offers, inclusief baby's, waren gebruikelijk onder vele religies. Om te laten zien 
dat Hij anders was, beval God Abraham om Isaak te offeren en hield hem daarna tegen. Zo liet hij 
Abraham en de wereld zien dat Hij zelf een offer zou brengen, waardoor een eind kwam aan elk 
voorgestelde- menselijk ritueel offer dat ooit zou worden geassocieerd met de Ene Ware God. Bij elke 
stap in Abrahams leven weerlegde God de cultuur van de goden met een openbaring van wie Hij is.  
 
In de tijd van Mozes had God eindelijk een volk waarmee Hij regels kon delen die tot een gelukkig 
leven zouden leiden. De Wet van Mozes had 613 wetten (het meest algemeen overeengekomen 
aantal) en was verdeeld in 3 secties: Morele wet, sanitaire wet (voedsel, reinheid, gezondheid/heling), 
en religieuze wet.  
 
Deze wetten waren vaak nogal vaag, want geen enkele wet kon elke situatie dekken die iemand ooit 
in zijn leven zou overkomen. Dus als je Exodus, Leviticus en vooral Deuteronomium leest, zul je 
merken dat de Heer vele voorbeelden en hypothetische situaties heeft gegeven bij het geven van de 
wet. De reden dat ze vaag waren is dat de mens met God zou moeten wandelen, zodat hij zou weten 
hoe hij de principes van de wet het beste zou kunnen toepassen in een bepaalde situatie.  
 
Toen Jozef bijvoorbeeld door Maria werd verteld dat ze zwanger was, had hij haar kunnen laten 
stenigen. Maar er wordt ons verteld dat 'hij een goede (rechtvaardige) man was', dus zocht hij een 
rustige scheiding. (Mattheüs 1:19) Er was veel flexibiliteit in de wet. 
 
De religieuze wet beschreef hoe een zondaar de heilige en reine God kon benaderen zonder daarbij 
gedood te worden, en gaf in types en schaduwen een belofte van een toekomst waarin mens en God 
één zouden zijn in Christus. De godsdienstwet werd samengevat in de eerste 4 geboden van de 10 
geboden, die vervolgens in één adem werden genoemd: Je zult geen andere goden hebben dan Mij. 
 
De morele en sanitaire wetten werden samengevat in de laatste 6 geboden van de 10 geboden: Eer je 
ouders, pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, lieg niet en begeer niet. Deze 6 zijn hierin 
samengevat: Hou van je buurman als van jezelf. Dus de 613 worden samengevat door de 10, die dan 
worden samengevat door de 2: Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en ziel, kracht en geest, 
en heb uw naaste lief als uzelf. (Zie Marcus 12:28-31) 
 
Zoals Paulus later zou schrijven in Romeinen 13:9-10: "en welk ander gebod er ook is, wordt in dit 
woord samengevat 'hou van je naaste als jezelf'. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de 
liefde de vervulling van de wet."  
 
Een vrije dag? Vakantie?  
Binnen de eerste 4 van de 10 geboden is het gebod om elke week een vrije dag te nemen. Welke 
andere god heeft zijn volgelingen ooit verteld om een wekelijkse rustdag te nemen? Geen enkele. 
Valse religie drijft een persoon, maar God leidt door Zijn stem. Neem een vrije dag kinderen, je hebt 
het nodig, je werkt de hele week hard, neem een pauze. Dat is een vriendelijke en medelevende God.  
 



Dat bevel is een samenvatting van andere vrije dagen in de 613 wetten. In Deuteronomium 16:16 
vertelt de Heer hen onder andere dat volwassen mannen (en hun gezinnen) jaarlijks naar Jeruzalem 
moeten gaan voor de week van het Ongezuurde Brood/Pasen, dan 50 dagen later voor de week van 
Pinksteren, en dan in de herfst voor de week van Loofhutten.  
 
Gezien het feit dat de meeste deelnemers buiten Jeruzalem woonden, en de manier waarop ze 
reisden te voet of op een dier was, betekende dit dat er voor elke week van het festival meerdere 
dagen of tenminste een week van voorbereiding en reizen nodig was vóór en na elk festival. Voor 
Joden die verspreid waren over het Romeinse Rijk waren wekenlange reizen nodig. Dat zijn vrije 
dagen van het werk om een gigantische familiereünie in de Heer bij te kunnen wonen.  
 
In Lucas 2:41-49 zien we Jozef en zijn gezin terugkeren uit Jeruzalem, na de Pesach-week; de 12-
jarige Jezus verliezen ze uit het oog, in de veronderstelling dat Hij onder de menigte van familie, 
vrienden, buren en anderen was die naar huis reisden.  
 
Met de 3 festivals en de reizen en de voorbereidingen, hebben we het over een totaal van minstens 6 
weken vrij van het werk, per jaar. Plus een verplichte rustdag per week. Daarnaast stelt 
Deuteronomium 24:5 dat een man die pas getrouwd was, een jaar lang vrijgesteld was van militaire 
dienst en werk. Een jaar betaalde vakantie voor pasgetrouwden. Wow.   
 
Wat een geweldige God! Vandaag de dag kunnen we dat patroon van vrije dagen volgen, dagen om 
op te laden, om te aanbidden, om gemeenschap te hebben met vrienden en familieleden die we 
misschien alleen in speciale tijden zien. Wat we in Hem hebben is speciaal. Wees dankbaar.  
 
Het contrast tussen de God van Abraham en andere religies was toen net zo uniek als nu. Maar 
wacht, er is meer... en we gaan daar volgende week mee verder. Tot dan, zegen, 
 
John Fenn/wk/ak 
www.cwowi.org en e-mail mij op cwowi@aol.com 

 
What god is like our God? 3 of 3, cancelled debt, long memory - 20200926 
Welke god is als onze God? 3 van 3, schuld kwijtgescholden, lang geheugen - 20200926 
 
Dag allemaal, 
Welke god is als onze God? Hij heeft een nationaal schuldkwijtscheldingsprogramma ingesteld - een 
nationaal faillissement - om de accumulatie van rijkdom in de handen van een paar mensen te 
voorkomen, en om degenen die overbelast zijn met schulden te ontlasten.  
 
Nationale schuldkwijtschelding 
In Deuteronomium 15 beveelt de Heer dat elk 7e jaar een jaar van kwijtschelding van schulden moet 
zijn. Alle Joodse dienstknechten die Joodse meesters dienden, werden vrijgelaten. Het opvolgen van 
dit bevel was zo belangrijk dat het door Mozes in zijn laatste woorden aan de natie, voor zijn dood, in 
Deuteronomium 31:10, werd genoemd.  
 
Nationaal faillissement en teruggave van eigendommen 
In Leviticus 25:8-17 zien we een groter nationaal faillissement - een nationale kwijtschelding van 
onroerend goed schuld, elke 50 jaar, genaamd het Jubeljaar. God vermeldt dat onroerend goed pro 
rata / naar evenredigheid moet worden gewaardeerd, afhankelijk van de tijd, tot het volgende 50e jaar, 
met speciale aandacht voor woningen in een ommuurde stad en voor de Levieten.  
 
Als je een huis koopt van iemand in jaar 2 dan zou de waarde meer zijn, omdat er 48 jaar zou zijn tot 
het Jubeljaar wanneer dat huis zou worden teruggegeven aan de familie die het had verkocht. Maar 
als je het in jaar 45 koopt dan zou de waarde minder zijn omdat er slechts 5 jaren tot het Jubeljaar 
zijn. Welke God is zo attent om een nationale schuldkwijtschelding in te bouwen zodat niemand grote 
rijkdom kan vergaren?  
 
Geef de wijnstokken, de bomen en het graan rust... 
Verder heeft God in Leviticus 25 bevolen dat zij de boom- en wijngaarden mogen bewerken en de 
oogst 6 jaar lang mogen vergaren, maar in het 7e jaar moeten zij het allemaal loslaten. Elk 7e jaar 
was een jaar vrij van het bewerken van de velden, boomgaarden en wijnstokken.  



 
Denk eens na over dit alles: Een wekelijkse rustdag, 6+ weken vakantie per jaar, 1 jaar vrij van het 
werk voor pasgetrouwden, elk 7e jaar vrij van het boerenbedrijf... wat een vriendelijke en attente God. 
Hij heeft ons echt tot menselijke wezens(human be-ings) gemaakt, geen menselijke doeners(human 
do-ings). En dit is allemaal geschreven in de wet van Mozes. Welke god/godin in een regio, welke god 
in onze tijd, zorgt zo goed voor zijn/haar volk? Er is maar één ware God - en Hij is goed! 
 
Ze zouden het graan, de wijnstokken en de bomen laten groeien en produceren zonder het 7e jaar te 
snoeien of te oogsten, en Hij beloofde dat het 6e jaar zou voorzien voor 3 jaar* - het zou zoveel zijn 
dat het zou voorzien voor dat jaar, en voor het 7e jaar dat het jaar van rust was, en verder voor het 8

e
, 

dat ook het begin van de volgende cyclus was. (*v21)  
 
Lange herinnering om zijn beloftes te houden 
In Exodus 17:14-17 beloofde God aan Mozes om Amalek van de aardbodem te vernietigen omdat ze 
de Israëlieten in een hinderlaag lokten en tegen hen vochten toen ze uit Egypte kwamen. De man 
naar wie ze genoemd werden, Amalek, was een kleinzoon van Ezau*, waardoor ze neven en nichten 
werden, wat hun haat voor Israël nog erger maakte. (*Genesis 36:12)  
 
Zo'n 400 jaar later zien we dat koning Saul door de Heer via de profeet Samuel wordt verteld, om ten 
strijde te trekken tegen Amalek en elk van hen te vernietigen: "Ik weet nog wat Amalek met Israël 
deed, hoe hij op Israël wachtte (om hen in een hinderlaag te lokken) toen ze uit Egypte kwamen.” 
1Samuël 15:1-3 
 
Je herinnert je wellicht dat koning Saul de koning van de Amalekieten niet wilde doden, koning Agag, 
het hoofd van zijn familielijn genaamd de Agagieten. Terwijl hij uiteindelijk werd geëxecuteerd, 
overleefde een deel van zijn familie. Hoe weten we dit? Omdat zo'n 500 jaar na koning Saul en 900 
jaar na de eerste belofte van God aan Mozes, we dit leren van de man die de Joden probeerde te 
vernietigen toen Esther koningin was, in Esther 8:3: 
 
"En Esther sprak weer met de koning, en viel aan zijn voeten. Ze huilde en smeekte hem om genade, 
opdat hij het kwaad van Haman de Agagiet en het complot dat hij tegen de Joden had beraamd, teniet 
zou doen". Haman is in totaal 5 keer als Agagiet geïdentificeerd in het boek van Esther. (3:1,10; 8:3,5; 
9: 24) 
 
Het duurde 900 jaar, maar God hield Zijn belofte aan Mozes en Israël om de Amalekieten uit te roeien, 
die hun neven en nichten,Israël, haatten. Als Hij tot ons spreekt over de redding van een geliefde - Hij 
geeft vrede dat ze in de hemel terechtkomen - denk dan aan Zijn belofte aan Mozes die 900 jaar heeft 
geduurd - Hij is trouw en het zal gebeuren. Rust in die vrede.  
 
Een visioen dat ik zag 
Ik legde mensen de hand op die aan het einde van een dienst naar voren kwamen voor gebed, en één 
van hen was een jongeman die worstelde met depressies en de druk van het leven. Plotseling zag ik 
de Heer boven ons, met een vrouw die weliswaar midden in de dertig in hemelse glorie leek te zijn, 
maar die ook in haar gezicht ouder leek te zijn. Ze sprak niet.  
 
De Heer zei me dat zij de grootmoeder van deze jongeman was, en dat ze zo trouw voor hem had 
gebeden. De Heer zei me dat ik de jongeman moest vertellen wat ik zag en hoorde: "Zeg hem dat ze 
trouw voor hem heeft gebeden terwijl ze op aarde was, en Ik heb haar beloftes gedaan over jou. En 
nu is ze bij Mij en voor het aangezicht van de Vader. Wat ze tegen je zei is waar. Je zult worstelen, 
maar je ZULT overwinnen. Wandel gewoon met Mij mee en alles komt goed."  
 
Hij was verbaasd en vertelde me toen over zijn grootmoeder die een paar maanden eerder was 
overleden. Ze had een enorme impact op zijn leven en een deel van zijn depressie en worsteling 
kwam door die leegte in zijn leven. De Heer was zo genadig om hem te bemoedigen door hem te laten 
weten dat zijn grootmoeder nog heel erg levend is - en bij de Heer! Hij realiseerde zich die dag dat hij 
haar toch niet verloren had en hij werd die dag zeer bemoedigd.  
 
Onze God leeft, en is het Leven: Dat is het verschil 
In Hebreeën 9:15-20 maakt de schrijver het punt dat een 'testament' pas van kracht is als degene die 
het gemaakt heeft, sterft. Zijn punt is dat Jezus zijn 'laatste wil en testament' maakte en vervolgens 



stierf, zodat het testament in werking trad, maar daarna stond Hij op uit de dood om de Uitvoerder van 
Zijn eigen nalatenschap te worden.  
 
Jezus doet iets wat niemand ooit eerder heeft gedaan - Hij maakte een testament, stierf en stond dan 
op om te zien dat het volgens Zijn wensen werd uitgevoerd. Alle andere goden zijn dood, demonisch, 
louter filosofieën, louter figuren of op andere wijze levenloos. Die wij hebben is levend, en we kennen 
Hem.  
 
Wij zijn anders - we kennen God. En Hij is zoals Jakobus schreef in 1:16-17: "Dwaal niet, mijn geliefde 
broeders! Elke goede gave en volmaakt geschenk komt van boven en daalt neer van de Vader der 
lichten, bij Wie er geen verandering is , of schaduw van omkeer." En 1Corintiërs 1:9: "De Vader is 
trouw, door wie je geroepen bent tot gemeenschap met zijn Zoon, Jezus Christus onze Heer."  
 
Hij is goed, attent, gul, en ook zachtmoedig, nederig en benaderbaar. We hoeven alleen maar te 
zeggen, of te denken: "Vader..." en we staan voor Zijn troon. Hij is Schepper en Hoofd van het 
universum, en toch hebben we toegang. Verbazingwekkende genade en goedheid jegens ons, Zijn 
kinderen. Amen.  
 
Volgende week een nieuw onderwerp, tot dan, zegen, 
John Fenn/wk/ak 
www.cwowi.org en e-mail mij op cwowi@aol.com 
 

 


