Is God capricious? After repeatedly telling the Jewish
people to observe His commandments, did He decide
to cancel the Law?

Is God wispelturig? Besloot Hij de wet te annuleren nadat
Hij het Joodse volk herhaaldelijk had gezegd Zijn geboden
na te leven?
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Torah: Deuteronomy 26:1-29:8
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A Capricious God

Een wispelturige God

All through the book of Deuteronomy, Moses
drives home the message: "Keep God's Torah."
When Israel failed to keep the Torah, God sent
prophets warning them to repent and turn back to
Torah. When they repented, they were rewarded
and blessed. When they did not, they suffered the
maledictions threatened in the Torah. God
continuously told His people for 1,400 years to
walk in His commandments, keep His Torah and
His covenant.

Door het hele boek Deuteronomium heen, brengt Mozes
de boodschap naar huis: "Hou Gods Tora." Toen Israël er
niet in slaagde om de Tora te houden, stuurde God
profeten die hen waarschuwden om zich te bekeren en
terug te keren naar de Tora. Toen zij zich bekeerden,
werden zij beloond en gezegend. Wanneer zij dat niet
deden, leden zij onder de mishandelingen waarmee in de
Tora werd gedreigd. God heeft Zijn volk gedurende 1.400
jaar voortdurend gezegd om in Zijn geboden te wandelen,
Zijn Tora en Zijn verbond na te leven.

So keep the words of this covenant to do them,
that you may prosper in all that you do.
(Deuteronomy 29:9)

En bewaar de woorden van dit verbond om ze te doen,
zodat jullie in alles wat jullie doen kunnen slagen.
(Deuteronomium 29:9)

Does it make sense to imagine that after 1,400
years, God suddenly changed His mind? Would it
make sense to suppose that after all the pain and
suffering of invasion, exile, re-gathering, and so
on, God would suddenly change the program and
announce to His people, "From now on, don't keep
the commandments of the Torah," and then punish
them when they did?
That could be compared to a father who warned his son
not to play ball in the house. Every time the boy played
ball in the house, his father would spank him and send
him to his room. This went on for three years. Then one
day, his father seized him and spanked him. The boy
cried out, "Why are you spanking me?" "Because you
weren't playing ball in the house," the father explained.
"From now on, you must play ball in the house, and if you
do not, I will beat you."
We would call a father like that capricious and
deranged. Yet many theologians claim that this is what
God has done to Israel. For 1,400 years He punished
them when they did not keep the Torah. Then when
Jesus came, He cancelled the Torah and henceforth
punished them for keeping it.
Obviously God is not a capricious and deranged
father. Rather He is the Unchanging One, the same
yesterday, today and tomorrow. He has not
cancelled the words of His Torah. Even today, He
longs for His people—all of His people—to repent,
turn away from sin and come back to the good and

Is het logisch om je voor te stellen dat God na 1400 jaar
plotseling van gedachten veranderde? Zou het logisch
zijn om te veronderstellen dat na alle pijn en lijden van
de inname, ballingschap, weer bijeenbrengen, enzovoort, God het programma plotseling zou veranderen en
aan zijn volk zou aankondigen: "Houd voortaan niet
langer de geboden van de Tora," en hen dan straffen als
ze dat deden?
Dat kan worden vergeleken met een vader die zijn zoon
waarschuwde om niet met een bal in huis te spelen. Elke
keer dat de jongen met een bal in het huis speelde, sloeg
zijn vader hem en zond hem naar zijn kamer. Dit ging zo
drie jaar door. Op een dag greep zijn vader hem en sloeg
hem. De jongen riep: "Waarom sla je me?" "Omdat je in
huis niet met de bal speelde, " legde de vader uit. "Vanaf
nu moet je in huis met de bal spelen, en als je dat niet
doet, zal ik je slaan."
Zo'n vader zouden we wispelturig en gestoord
noemen. Toch beweren veel theologen dat God dit
met Israël heeft gedaan. 1400 jaar lang strafte Hij hen
toen zij de Tora niet hielden. Toen Jezus kwam, deed
Hij de Tora weg en strafte hen vanaf toen voor het
naleven ervan.
Het is duidelijk dat God geen wispelturige en gestoorde
vader is. Hij is eerder de onveranderlijke, dezelfde
gisteren, vandaag en morgen. Hij heeft de woorden van
Zijn Tora niet geannuleerd. Zelfs vandaag verlangt Hij
naar Zijn volk – allen van Zijn volk - om zich te bekeren,
zich af te keren van zonde en terug te keren naar de
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beautiful commandments of His Torah, just as His
holy Son, Yeshua, has shown us. In Yeshua His
people will find forgiveness for sins, and through His
Spirit we find the strength and joy to serve God with
gladness.

goede en mooie geboden van Zijn Tora, net zoals Zijn
heilige Zoon, Yeshua, ons heeft getoond. In Yeshua zullen
Zijn mensen vergeving voor zonden vinden, en door Zijn
Geest vinden we de kracht en vreugde om God met
blijdschap te dienen.

For He is our God, and we are the people of His
pasture and the sheep of His hand. Today, if you
would hear His voice. (Psalm 95:7)

Want Hij is onze God en wij zijn de mensen van Zijn
weiland en de schapen van Zijn hand. Vandaag, als je Zijn
stem zou willen horen. (Psalm 95:7)
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