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God of the Fathers
Parasha: Shemot -  שמות: “Names” 
Torah : Exodus 1:1–6:1
Haftarah : Isaiah 27:6–28:13; 29:22–23
Gospel : Luke 5:12-39

Thought for the Week:

Have you not read in the book of Moses, in
the passage about the burning bush, how
God spoke to him, saying, “I am the God of
Abraham, and the God of Isaac, and the God
of Jacob “? He is not the God of the dead, but
of the living; you are greatly mistaken. (Mark
12:26–27)

God van de Vaderen
Sidra: Shemot - שמות: "Namen" 
Tora: Exodus 1:1-6:1
Haftara: Jesaja 27:6-28:13; 29:22-23
Evangelie: Lucas 5:12-39

Gedachte voor de week:

Hebt gij niet gelezen in het boek van Mozes, in
de passage over de brandende braamstruik, hoe
God tot hem sprak, zeggende: "Ik ben de God
van Abraham, en de God van Isaak en de God
van Jakob"? Hij is niet de God van doden, maar
van levenden; je hebt je sterk vergist. (Marcus
12:26-27)

Commentary:

He said also, “I am the God of your father, the
God of Abraham, the God of Isaac, and the
God of Jacob." Then Moses hid his face, for
he was afraid to look at God.” (Exodus 3:6)

We note that God did not introduce Himself to
Moses by saying, “I am God most High Creator of
Heaven and Earth.” In Moses’ world, there were
many gods, several of which might have claimed
that title. In Egypt Moses was familiar with the
gods of Egypt. In Midian he was familiar with the
gods of Midian. “God” is a pretty broad term both
then and now.

Commentaar:

Hij zei ook: "Ik ben de God van uw vader, de God
van Abraham, de God van Isaak en de God van
Jakob." Toen verborg Mozes zijn gezicht, want hij
vreesde naar God te kijken. (Exodus 3:6)

We merken op dat God zich niet aan Mozes voorstelde
door te zeggen: "Ik ben God, de Allerhoogste Schepper
van hemel en aarde." In de wereld van Mozes waren er
vele goden, waarvan een aantal zich die titel konden
toegeëigend hebben. In Egypte was Mozes bekend met
de goden van Egypte. In Midian was hij bekend met de
goden van Midian. "God" is een vrij breed begrip zowel
toen als nu.

Most people admit to believing in God, but their
definition of God is rather vague. There is a
generally accepted notion of a cosmic power,
some benevolent energy force which permeates all
creation, a morally ambiguous higher power of fate
or destiny. Alternatively, there is a popular version
of God fashioned rather a bit after Santa Clause—
one who gives us what we ask him for and checks
a list to see if we’ve been naughty or nice, but
does not really hold us to any specific or particular
code of behavior. Modern feminists identify God as
“the goddess”, then there is the angel-worship
movement where many divine beings collectively
constitute God, not to mention the neo-gnostic
notion of God within each of us. All of these are
conceptions of gods, but they are not the God of
Abraham, of Isaac and of Jacob.

De meeste mensen erkennen in God te geloven, maar
hun definitie van God is nogal vaag. Er is een algemeen
aanvaard idee van een kosmische kracht, een of andere
welwillende energetische kracht die in de hele schepping
doordringt, een moreel dubbelzinnige hogere macht van
het lot of noodlot. Als alternatief is er een populaire versie
van God gevormd veeleer een beetje zoals Sinterklaas—
degene die ons geeft wat we hem vragen en op een lijst
kijkt om te zien of we stout of aardig zijn geweest, maar
niet echt een specifieke of bepaalde gedragscode van
ons verwacht. Hedendaagse feministen identificeren God
als "de godin", dan is er ook nog de beweging van de
engelverering waar veel goddelijke wezens samen God
vormen, om nog niet te spreken van het neo-gnostisch
begrip van een God in ieder van ons. Dit zijn allemaal
voorstellingen van goden, maar zij zijn niet de God van
Abraham, Izaak en Jakob.

Moses had been nursed by his mother and had lived
among his people. He was well versed in the lore of
his fathers, the stories of the God of Abraham, Isaac
and Jacob. From boyhood he must have known the
stories of the God that appeared to Abraham and
made a covenant with him. But the stories only

Mozes werd door zijn moeder verzorgd en had onder zijn
volk gewoond. Hij was goed thuis in de overlevering van
zijn vaderen, de verhalen van de God van Abraham,
Isaak en Jakob. Vanaf zijn jeugd moet hij hebben gewe-
ten van de verhalen van de God die aan Abraham ver-
scheen en een verbond met hem sloot. Maar de verhalen
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became a reality in his life as the voice from the bush
declared, “I am the God of your father, the God of
Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob.”
(3:6) When he heard this, Moses concealed his face
lest, in seeing God, he would die.
When God identified himself to Moses as the God of
Abraham, the God of Isaac and the God of Jacob,
that narrowed down the field significantly. By
identifying Himself as the God of the Fathers, the
LORD distinguished Himself from the panorama of
clamoring fakes and would-be-gods of the world.

werden pas een realiteit in zijn leven als de stem uit de
braamstruik verklaarde: "Ik ben de God van uw vader, de
God van Abraham, de God van Isaak en de God van
Jakob." (3:6) Toen hij dit hoorde, verborg Mozes zijn aan-
gezicht, opdat hij bij het zien van God niet zou sterven.
Toen God zich aan Mozes identificeerde als de God van
Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob,
verengde dat het gebied aanzienlijk. Door Zich te
identificeren als de God van de Vaderen, onderscheidde
de HEERE Zich van het panorama van schreeuwende
namaak en voorgewende goden van de wereld.
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