
 

1 
 

Aanbidden we dezelfde God? 

Door: Justin Johnson 

Is het waar dat Christenen, Joden, Moslims en andere theïsten (*) allemaal dezelfde God aanbidden? 

Dit is de oude vraag die opnieuw wordt herhaald in de popcultuur. 

(*) Theïsme is het geloof in een god of goden als hogere macht 

Veel mensen denken dat we dezelfde god aanbidden, of dat alle goden hetzelfde zijn. Dit kan zijn 

omdat ze soortgelijke beschrijvingen van hun goden horen en religieuze mensen allemaal soortgelijke 

dingen zien doen.  

Religieuze mensen proberen goed te zijn door:  bidden, het brengen van offers, elkaar ontmoeten op 

heilige plaatsen en het hebben van heilige mannen, heilige voorwerpen en heilige geschriften.  

Ze horen dat god door veel religies wordt beschreven als een krachtig geestelijk wezen dat ons zegt 

goed te zijn, de aardige beloont en de stoute straft. 

(Opmerking: Bijbels gelovend Christendom is, in de bedeling van genade, geen religie in die zin dat er 

geen heilige gebouwen of fysieke voorwerpen zijn, en we proberen niet Gods gunst te verdienen of 

Gods toorn te stillen). 

 

Een valse vergelijking 

Zie je de valse vergelijking? 

Alleen omdat mensen soortgelijke dingen doen, wil nog niet zeggen dat ze dezelfde god aanbidden. 

Alleen omdat hun beschrijvingen van goden in sommige opzichten op elkaar lijken, wil nog niet zeggen 

dat ze allemaal hetzelfde zijn. Het kan zijn dat de overeenkomsten kenmerken zijn van een god, maar 

niet van dezelfde god.  

De valse vergelijking van goden is hetzelfde alsof ik concludeerde dat elke man met dezelfde vrouw 

getrouwd is, omdat elke man zijn vrouw beschreef als lang haar en gekleed in jurken. 

Het moet duidelijk zijn dat lang haar niet een volledige of voldoende beschrijving is van elke vrouw, en 

dat niet elke vrouw altijd jurken draagt. Dit zou veel verschillende vrouwen kunnen beschrijven. 

Als je wilt weten of de God van de Bijbel dezelfde god is van de Islam, het Jodendom of het culturele 

Christendom, moet je ze in detail vergelijken. Om een adequate vergelijking te kunnen maken, moet 

God in detail worden beschreven. 

Hoe kunnen we dezelfde God aanbidden, als de goden die we beschrijven verschillend zijn? 

 

Ware en valse getuigen van God 

Wie is God? Wat doet hij? Wat zijn zijn attributen? Hoe weet je dat? 

De Islam, het Jodendom en velen die beweren Christen te zijn, worden valse getuigen door één van 

Gods eigenschappen te ontkennen of de Bijbel die Hem beschrijft te ontkennen. Valse dingen over God 

geloven is op zijn best verwarring veroorzaken en in het slechtste geval godslastering en afgoderij. 
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De god van de Islam, de god van het Jodendom en sommige Christelijke ketterijen verwerpen dat God 

geopenbaard is in het vlees: een kenmerkende beschrijving van de Christelijke God, zie 1 Tim. 3:16: 

“En buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot; God is geopenbaard in het vlees, is 

gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in 

de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. 

Terwijl de Islam de God van Abraham leert en het Jodendom de God van het Oude Testament leert, 

hebben zij de kennis van de ware God opgegeven door God in Christus en de Christelijke Bijbel te 

verwerpen. 

Door dit te doen, zijn hun beschrijvingen van God vals en worden ze valse getuigen van God, zie 1 Kor 

15:15: 

“En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods; want wij hebben van God getuigd, dat Hij 

Christus opgewekt heeft, Dien Hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. 

De Bijbel zegt: "gij zult geen valse getuigenis afleggen", "gij zult geen andere goden voor mijn 

aangezicht hebben", en "in (Christus) woont al de volheid van de Godheid lichamelijk", zie Ex 20:1-17; 

Kol 2: 9). 

Ex. 20:1-17: 1  Toen sprak God al deze woorden, zeggende: 2 Ik ben de Heere uw God, Die u uit 

Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. 3 Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. 

4 Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch 

van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. 5 Gij zult u voor 

die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der 

vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten; 6 En doe 

barmhartigheid aan duizenden dergenen, die Mij liefhebben, en Mijn geboden onderhouden. 7 Gij zult 

den naam des Heeren uws Gods niet ijdellijk gebruiken; want de Heere zal niet onschuldig houden, die 

Zijn naam ijdellijk gebruikt. 8 Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt. 9 Zes dagen zult gij arbeiden 

en al uw werk doen; 10 Maar de zevende dag is de sabbat des Heeren uws Gods; dan zult gij geen werk 

doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, 

noch uw vreemdeling, die in uw poorten is; 11 Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde 

gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de Heere den 

sabbatdag, en heiligde denzelven. 12 Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden 

in het land, dat u de Heere uw God geeft. 13 Gij zult niet doodslaan. 14 Gij zult niet echtbreken. 15 Gij 

zult niet stelen. 16 Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. 17 Gij zult niet begeren uws 

naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, 

noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat uws naasten is. 

Kol. 2:9: Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk; 

 

Wat anders is, is niet hetzelfde 

Er kan alleen worden gezegd dat we dezelfde God aanbidden als er geen verschil of uniekheid (*) is 

nadat God voldoende en volledig is beschreven. 

(*)—“uniekheid” ~ “enig in zijn soort, niet vaker voorkomend”.  
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De Islam, het Jodendom en het Bijbelse Christendom aanbidden allemaal een monotheïstische god, 

maar ze beschrijven God anders en beschrijven als zodanig niet dezelfde god. Er kan er maar één de 

Ware zijn. 

Het leren van een andere god, en andere goden als dezelfde god, moet worden vermeden zoals je zou 

doen met degenen die een ander evangelie verkondigen, zie Rom 16:17; 2 Kor 11:3-4; Gal 1:7-9: 

“Rom. 16:17: En ik bid u, broeders, neemt acht op degenen, die tweedracht en ergernissen aanrichten 

tegen de leer, die gij van ons geleerd hebt; en wijkt af van dezelve. 

“2 Kor. 11:3-4: 3 Doch ik vrees, dat niet enigszins, gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen 

heeft, alzo uw zinnen bedorven worden, om af te wijken van de eenvoudigheid, die in Christus is. 4 

Want indien degene, die komt, een anderen Jezus predikte, dien wij niet gepredikt hebben, of indien gij 

een anderen geest ontvingt, dien gij niet hebt ontvangen, of een ander Evangelie, dat gij niet hebt 

aangenomen, zo verdroegt gij hem met recht. 

Gal. 1:7-9: 7 Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die u ontroeren, en het Evangelie van 

Christus willen verkeren. 8 Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie 

verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. 9 Gelijk wij te voren gezegd 

hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij 

ontvangen hebt, die zij vervloekt. 

Valse beschrijvingen van God produceren een vals geloof dat schadelijk is voor de redding, en voor het 

ware geloof in Christus en de Bijbel. 

 

Zijn miljarden onwetend? 

Wat moeten we doen met de miljarden mensen die de ware God niet kennen? We verklaren Hem in 

liefde aan hen. De apostel van de heidenen predikte niet dezelfde god die de Grieken beweerden te 

kennen, maar de God die ze beweerden niet te kennen.  

“Hand. 17:23: Want de stad doorgaande, en aanschouwende uw heiligdommen, heb ik ook een altaar 

gevonden, op hetwelk een opschrift stond: DEN ONBEKENDEN GOD. Dezen dan, Dien gij niet kennende 

dient, verkondig ik ulieden. 

Zijn miljarden mensen onwetend? Ja, maar onwetendheid is te genezen door juist onderwijs. 

Dit wordt evangelisatie genoemd, en het is het Bijbelse en Paulinische patroon dat de kerk moet 

herstellen en dat Gods wil gedaan wordt om zielen gered te zien worden en tot kennis van Hem te 

komen zie 1 Tim. 2:4:  

“Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen. 

Bent u  iemand die God niet vanuit de Bijbel kan beschrijven?  

 

 

 


