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Nr. 130

Weet God het?
Er wordt nog maar weinig gezegd of gehoord over Gods eigenschappen.
Prediking over dit onderwerp zal vermoedelijk niet in goede aarde vallen
bij de oppervlakkige christenen van tegenwoordig die vooral plezier en
amusement verwachten in al hun vluchtige contacten met de dingen van
God. Zij willen niets anders dan het smakeloze dieet van
gemeenplaatsen en algemeenheden dat hen gewoonlijk door mensen
wordt aangereikt die beweren leraren van Gods Woord te zijn. Zij
aanvaarden gretig de onbeduidende ideeën die hen worden voorgesteld
door mensen die beweren kennis te hebben, ondanks dat velen die dat
suggereren ongeletterden op het gebied van de Bijbel zijn. Heel vaak
lijken deze mensen, doordat zij een aantal Bijbelverzen uit het hoofd
kennen, reuzen te midden van dwergen die zelfs niet in staat zijn een
enkel vers correct te citeren.
Deze ‘reuzen’ vertellen aan ‘dwergen’ dat God alles weet van het
verleden, het heden en de toekomst; dat Hij alles weet wat ooit is
gebeurd of nog zal gebeuren, elk voorval, gebeurtenis of belevenis
waaruit het leven bestaat van alle mensen die ooit hebben geleefd, nu
leven of nog op de aarde zullen leven. Zij beweren dat Hij zowel alles
gezien als voorzien heeft; en daarom weet Hij alles.
Deze opvatting over Gods kennis wordt alwetendheid genoemd en het
wordt alsmaar aangehaald als een van Gods eigenschappen. Deze
opvatting over God wordt zelden in twijfel getrokken en als iemand zo
overmoedig is te veronderstellen dat dit opnieuw onderzocht moet
worden, loopt hij het gevaar beschouwd te worden als iemand die zijn
verstand verloren is.

Het lijkt erop dat men één of andere kwaliteit in het karakter van God die
door mensen aan Hem zijn toegeschreven, is gaan beschouwen als een
eigenschap van God, maar dat kan gemakkelijk leiden tot enkele zeer
onjuiste ideeën. Mensen kunnen het in sommige dingen goed hebben
en in andere fout. We moeten daarom erkennen dat de eigenschappen
van God in werkelijkheid de kwaliteiten zijn die Hij over Zichzelf heeft
geopenbaard in Zijn Woord.
Dat God almachtig is, is een feit dat in vele teksten wordt uitgesproken
waar sprake is van Zijn oneindige macht. Het antwoord op de vraag:
‘zou voor de HERE iets te wonderlijk zijn?’ moet luiden: ‘nee, absoluut
niet!’ Te beweren dat Hij altijd in al Zijn daden Zijn macht aanwendt, zou
echter betekenen dat we aan Zijn almacht een onschriftuurlijke plaats
geven.
Hetzelfde geldt voor Zijn alwetendheid. We moeten ons de vraag stellen:
‘weet God alles, of weet Hij alleen wat Hij wil weten?’ ‘Vergaart Hij
kennis van elke gebeurtenis, tot in de kleinste details, of vergaart Hij
alleen kennis over dingen die verband houden met Zijn doel?’ Niets
anders dan de Schrift kan ons antwoord geven op deze vragen.
In deze tijd wordt behoorlijk wat literatuur verspreid waarin de absolute
kennis van God van alle gebeurtenissen wordt benadrukt, zowel wat het
verleden, als het heden en de toekomst betreft. Bepaalde groepen
maken hier de gewichtigste leerstelling van die moet worden benadrukt
en bekendgemaakt. Bovendien wordt deze leerstelling verbreed zodat
de betekenis ervan is dat alle toekomstige gebeurtenissen zijn bepaald
en vastgesteld wegens het feit dat God alles tevoren weet; daarom
moeten zij ook plaatsvinden in overeenstemming met Zijn voorkennis;
ander zou Zijn kennis van de toekomst onjuist zijn.
We zullen deze gedachte eens toepassen en zeggen dat God tevoren
weet dat komende maand twee auto’s frontaal op elkaar zullen botsen
en dat de beide chauffeurs daarbij in een vlammenzee omkomen. Als
het waar is dat God tevoren hiervan weet, moet het ongeluk wel
gebeuren. Dat geloof ik niet, want ik ben ervan overtuigd dat ik al vaak
mijn dood heb voorkomen door veilig, verstandig, beheerst en
voorzichtig te rijden.
Er wordt ons ook verteld dat door Gods voorkennis het precieze tijdstip
van iemands dood al vaststaat. Als dat waar is, kunnen we geen dag
aan ons leven toevoegen door betamelijk en oplettend te leven, of ons
leven geen dag bekorten door zelfmoord te plegen. We zien dat dit alles
leidt tot een vreselijk fatalisme (er gebeurt wat er gebeuren moet), met
dit verschil dat alles is bepaald door de voorkennis van God.

Er wordt ook beweerd dat God voortdurend bezig is alle boze daden die
mensen doen, te observeren en op te slaan in Zijn geheugen. Dat wordt
gesteld ondanks het feit dat ons gezegd wordt dat God te rein van ogen
is om het kwaad te zien en dat Hij het onrecht niet kan aanschouwen
(Hab. 1:13). Men wil ons niettemin doen geloven dat God op de eerste rij
zit om alle oneerbare, smerige en verdorven daden te bekijken die
voortdurend over de hele wereld worden gedaan.
We mogen natuurlijk verwachten dat mensen die er dergelijke
opvattingen op nahouden, hun Bijbel zullen raadplegen om daar steun
voor te vinden. Dat hebben ze dan ook gedaan en zij wijzen op
Handelingen 15:18 waar gezegd wordt (St.Vert.): ‘Gode zijn al Zijn
werken van eeuwigheid bekend.’ Dit is een van de moeilijkste teksten in
het boek Handelingen. Het is echter duidelijk dat het hier gaat om de
werken van God en niet die van boze mensen.
Efeze 1:11 wordt als bewijs geciteerd. Dit gedeelte verklaart dat mensen
die als gelovigen aangemerkt worden ‘het erfdeel ontvangen hebben,
waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens het voornemen van Hem,
die in alles werkt naar de raad van zijn wil.’ Dit gedeelte heeft niets te
maken met de omvang van Gods kennis. Het gaat alleen om dingen die
in de context naar voren zijn gebracht. Bovendien heeft de grondtekst
hier TA PANTA voor ‘alles’, een Grieks idioom dat ‘al deze’ of ‘dit alles’
betekent, afhankelijk van het verband (zie Seed & Bread 98).
De sterkste tekst die wordt gebruikt als bewijs voor de opvatting dat God
nu op de hoogte is van elk detail in ons leven, is Psalm 139:2. Hierin
zegt David: ‘Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre
mijn gedachten.’ Deze uitspraak van koning David wordt geëxtrapoleerd
en op iedereen toegepast. Het feit dat David Gods gezalfde koning over
Israël was en daarbij wordt over het hoofd gezien dat hij de belangrijkste
schakel in de theocratie was die dat volk regeerde. Het feit dat de basis
voor deze uitspraak was dat God hem onderzocht heeft, zoals gesteld
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wordt in het openingsvers (‘Gij doorgrondt en kent mij’), wordt eveneens
genegeerd. William Wilson heeft van dit Hebreeuwse woord gezegd: ‘de
belangrijkste betekenis lijkt te zijn: nauwgezet onderzoeken met
zorgvuldigheid en nauwkeurigheid, om tot een volledige en duidelijke
ontdekking te komen, of een complete en exacte berekening.’
Als Gods gezalfde koning van Israël, was David een absoluut vorst. Zijn
belangrijkste taak was de wetten te interpreteren en uit te voeren die
God had gegeven. Hij was ook een profeet (Hand. 2:30) en daarom was
1

Hebreeuws CHAQAR, in Engelse vertalingen vaak met ‘onderzoeken’, ‘zoeken’
vertaald (vert.).

het zijn taak om alle nieuwe besluiten of aanwijzingen die God aan Israël
mocht geven, bekend te maken. Als hij dat deed, zou hij zich op de troon
zetten, een daad die aangaf dat het koninklijk hof in zitting was; en als
hij daarvan opstond, gaf het aan dat de zitting was opgeheven.
Aangezien God (Yahweh) betrokken was bij deze officiële
aangelegenheden, was het essentieel dat Hij kennis verwierf van elke
zitting van de goddelijke overheid in Israël. Hij moest weten wat de
gedachten van David waren en elk woord dat hij in zijn mond nam. Alles
wat David deed was van cruciaal belang voor God.
Ik zou het zelf van onuitstaanbare trots en egoïsme getuigen als ik zou
denken dat God Zich op de hoogte zou stellen van elke keer dat ik ga
zitten of weer opsta. Zo belangrijk ben ik niet in Zijn ogen en dat geldt in
deze tijd ook voor iedereen.
Psalm 147:5 wordt aangehaald als bewijs dat God alles weet van
iedereen, van zijn verleden, heden en toekomst. In dit vers wordt ons
gezegd dat Zijn verstand onbeperkt is. Maar dit is verre van een bewijs
dat God Zich op de hoogte heeft gesteld van het feit wat ik twee weten
geleden als diner gegeten heb of wat ik over twee weken voor ontbijt zal
nemen. Deze daden van mij hebben op geen enkele manier iets te
maken met Zijn doelstellingen en zij doen zich voor zonder dat Hij Zich
daarom bekommert.
Het is daarom duidelijk dat het antwoord op de vraag: ‘weet God het?’ is
dat Hij alles weet wat Hij wil weten, dat Hij kennis kan krijgen van alles
wat Hij wil onderzoeken, maar ook dat Hem geen kennis kan worden
opgedrongen. De vraag die zich nu aandient is evenwel: ‘bestaat
hiervoor onderbouwing in de Schrift?’ Ik geloof van wel.
Genesis 11 voert ons terug tot de tijd waarin het menselijk ras had
besloten een stad en een toren te bouwen, om zich daarmee een naam
te verwerven, opdat zij niet over de aarde verstrooid zouden worden.
Toen het werk vorderde, wordt ons gezegd: ‘toen daalde de HERE
neder om de stad en de toren, die de mensenkinderen bouwden, te
bezien.’ Hieruit kunnen we afleiden dat God geen aandacht had besteed
aan hun daden tot op een bepaald moment, toen er zich iets voordeed
wat reden voor Hem was om te gaan kijken wat zij aan het doen waren.
Het beviel Hem niet wat Hij zag en Hij handelde dienovereenkomstig.
In Genesis 18 heeft God aan Abraham meegedeeld: ‘het geroep over
Sodom en Gomorra is voorwaar groot, en haar zonde is voorwaar zeer
zwaar’ (vers 20). Dat wist de Heer en daarom heeft Hij dat meegedeeld.
Hij vervolgde echter met: ‘Ik wil nederdalen om te zien, of zij inderdaad
gedaan hebben naar het geroep, dat tot Mij gekomen is, of niet; Ik wil
het weten.’

Ik ben geen deelgenoot van alle geheimen van de Godheid en daarom
zal ik grif toegeven dat ik niet kan zeggen wat de betekenis is van: ‘het
geroep over Sodom is groot,’ maar het lijkt erop dat God iets ter ore is
gekomen waarop Hij iets ondernam tegen de verschrikkelijke zonde van
deze stad. Hij besloot het uit te zoeken en te ontdekken of de inwoners
zich gedroegen op de manier die beweerd werd. Als het niet zo was, zou
Hij het weten.
Dit is een duidelijk voorbeeld van God Die kennis verwerft. Het is een
bewijs dat God alleen weet wat Hij wil weten. We kunnen ons verheugen
in deze openbaring over Hem, want het is onmogelijk zich voor te stellen
dat Hij, Die te rein van ogen is om het kwaad te zien, een waarnemer
zou zijn van alle smerige daden die dagelijks in Sodom werden verricht.
In Jeremia 19:5 heeft de Heer gesproken over mensen die hun zonen
als brandoffer aan Baäl aanboden. Hij verklaarde hierover met grote
nadruk dat Hij dat niet geboden noch uitgesproken heeft en dat het Hem
niet in de zin is gekomen. Hoe kon Hij dat zeggen als Hij tevoren had
geweten wat zij van plan waren?
We kunnen daarom op grond van wat God heeft geopenbaard, zeggen
dat Hij alleen weet wat Hij wenst te weten en dat Hem geen kennis kan
worden opgedrongen. Bovendien kan Hij, aangezien voor Hem geen
verleden of toekomst bestaat, elk detail in ieders leven, of die persoon
nu levend is of dood, in een fractie van een seconde voor Zich zien. Dat
is wat Hij doen zal bij Zijn krachtig schijnen (EPIPHANEIA), dat is in Zijn
koninkrijk (II Tim. 4:1). Hij zal uitspraak doen over alle mensen die leven
en allen die gestorven zijn. Dan zal het leven dat iemand geleefd heeft
uitroepen: ‘dief,’ ‘leugenaar,’ ‘moordenaar,’ of ‘vergeven,’ ‘verlost.’

