
Lezen: 1 Timoteüs 2:1-7 
 
Ik schaam me er nog steeds voor. Ik was denk ik een jaar of 17 en er werd aan onze voordeur gebeld. 
Ik deed open, en voor mij stond een jongeman van net in de twintig. Hij wilde een verhaal af gaan 
steken over geloven, maar ik had daar geen zin in. Dus wilde de deur weer dicht doen. Net voordat 
die dichtviel riep hij uit: ‘maar God houdt van je!’. Waarop ik de deur weer open deed en zei: ‘dat 
weet ik wel, maar jij kunt niet weten of God van mij houdt.’ En ik sloeg de deur daarna alsnog dicht. 
 
Ik had in de weken daarvoor net catechisatie gehad over de vraag: voor wie is Jezus gestorven? 
Worden alle zonden vergeven? Van wie houdt God eigenlijk? Houdt God van iedereen? En we waren 
er volgens mij op uit gekomen, dat God niet van iedereen houdt. Maar alleen van degenen die in 
hem geloven. Voor hén is er immers vergeving. De anderen worden veroordeeld om hun zonden. 
God houdt niet van ze. Ik weet niet of dat de conclusie was, maar in ieder geval was het mijn 
conclusie. En dus beantwoordde ik die jonge man aan de deur zoals ik deed. Ik schaam me er nog 
steeds voor. Want zo heb ik God in de loop van de jaren niet leren kennen. 
 
Ik schaam me er ook voor dat we, op veel gereformeerde scholen, een liedje leerden. Hoger dan de 
blauwe luchten en de sterretjes van goud, woont de Vader in de hemel, die van alle kind’ren houdt. Zo 
gaat dat liedje. Maar op de heel wat gereformeerde scholen werd er tijden lang van gemaakt: die van 
al zijn kind’ren houdt. Met dezelfde verklaring als hierboven. Ik schaam me er voor. Want zo heb ik 
God in de loop van de jaren niet leren kennen. 
 
Vanochtend de tweede preek over relaties. Met als thema: 
 
Slide  God en mensen 
 
Slide  God houdt van alle mensen! 
 
Als je het hebt over de omgang van God met mensen, dan komt al snel de term ‘verbond’ om de 
hoek. Dat is een oude vertrouwde term, maar voor veel misverstanden vatbaar. Daarom kies ik liever 
voor ‘verbinding’ of ‘relatie’. 
 
God heeft in ieder geval een relatie met ieder mens. Namelijk die van Schepper met zijn schepsel. En 
dat is niet niks. Er staat zelfs in de Bijbel, dat je God mag zien als Vader. Die alle mensen als zijn 
kinderen heeft voortgebracht. God is de vader van ieder mens (1 Korinthe 8:6, Hebreeën 12:9, 
Jakobus 1:17). We zijn ook naar zijn beeld gemaakt. Hij herkent in ieder mens iets van zichzelf.  
 
En God houdt van zijn kinderen, zijn schepselen. Dat zie je ook steeds als God een meer expliciete 
relatie aangaat met mensen. Dat begint al bij Adam en Eva. God spreekt in hen de hele mensheid 
aan. Zorg goed voor de aarde. Beheer haar namens mij. Die roeping geldt voor ieder mens. En ook de 
belofte. De belofte van voedsel en zorg. En na de zondeval doet God een belofte, dat het zaad van de 
vrouw, dat zijn de mensen, mag rekenen op de overwinning. Overwinning op de duivel en zijn 
‘kinderen’. – en bij dat laatste is natuurlijk de vraag: wie zijn dat dan? Zijn dat mensen? Dat namen 
we altijd wel aan, maar hoe zit dat? – In ieder geval zie je even later als dat God ook bij mensen die 
erg de fout in gaan niet zijn handen er van af trekt, want Kaïn kan op zijn zorg en bescherming 
rekenen. 
 



Bij de geloften van God na de zondvloed zie je zelfs, dat God een verbond sluit met de dieren! De 
hele wereld zal nooit meer zo overstromen. Zo gestraft worden. God houdt van zijn schepping. Dus 
ook van alle mensen. 
 
En zo gaat het door. Als de Heer Abram roept. Als zijn speciale geliefde. Dan zegt hij daar 
uitdrukkelijk bij, dat door Abram heen alle volken zegen zullen ontvangen. God beperkt het niet. Hij 
kanaliseert het alleen maar. Maar het blijft hem gaan om heel de aarde. God houdt namelijk van alle 
mensen. 
 
Bij de nakomelingen van Abraham zie je dat ook. Israël is niet maar een geïsoleerd volk, dat de liefde 
van God voor zich mag houden. Nee, ze zijn geroepen licht te zijn voor alle volken. In de profeten 
lees je dat zo vaak. Jullie zijn bedoeld als licht voor de wereld. Jullie moeten goed zijn voor iedereen, 
omdat je op die manier van mij getuigt. Je moet anders zijn dan anderen: niet alleen aan je zelf 
denken, gastvrij zijn, open staan. Waarom moet dat? Omdat het volk van de Heer een middel is van 
God om de hele wereld te bereiken. 
 
En dat mondt dus uit in Jezus. Als het met het volk Israël niet lukt, dan is Jezus de ultieme poging van 
God. En Jezus zegt het zelf:  
 
Slide Johannes 3: 16Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, 

opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.17God 
heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, 
maar om de wereld door hem te redden.  

 
Tot twee keer toe staat hier ‘de wereld’! Er staat niet: ‘zijn mensen’. Nee, het is heel erg inclusief. 
God houdt van deze wereld. Jezus is gekomen om deze wereld te redden. 
 
Hij houdt zelfs van zijn vijanden. Je kunt dus vijand zijn van God. En toch houdt hij van je. Jezus leert 
ons dat we onze vijanden moeten liefhebben. En daarbij neemt hij zijn Vader als voorbeeld. (Mat. 
5:43-48) God laat zijn zon opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over 
rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Zo moeten jullie houden van ieder mens, zegt Jezus als 
conclusie. Zoals God zelfs van slechte mensen houdt, zo moeten jullie dat hem nadoen. 
 
En hij wil dan ook dat alle mensen bevrijd leven. Dat ze rust vinden en richting. Hij wil bij ieder mens 
zijn en voor ze zorgen. In het gedeelte dat we lazen staat dat letterlijk.  
 
Slide 1 Timoteüs 2: God, onze redder, 4die wil dat alle mensen worden gered en de 

waarheid leren kennen. 
 
Dat is wat God wil. Want hij houdt van alle mensen. Hij wil niet dat er iemand verloren leeft. Zonder 
hoop, zonder perspectief, zonder redding, zonder liefde. Dat wil hij niet. Dat staat niet alleen hier, 
maar in allerlei andere teksten ook. (1 Tim. 4:10, 2 Pet.3:9) 
 
Het bevrijdende leven en sterven van Jezus is dus ook genoeg voor heel deze wereld. Jezus brengt 
verzoening, zo staat er in een tekst, voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de 
zonden van de hele wereld. (!) (1 Joh 2:2) 
 



God is dus heel inclusief. Hij houdt van alle mensen. Of je nu gelooft of niet. Of je nu naar een kerk 
gaat, of niet. Of je nu homo bent of hetero. Of transgender. Of je nu alleen bent of samen. Wat je 
ook op je kerfstok hebt. Hoe je zoektocht ook loopt. Ik mag je vandaag verkondigen dat God van jou 
houdt, zoals je bent. Hier in de kerk. Of als je later deze preek hoort of leest. Vorige week zagen we: 
God is liefde. Nu zien we hoe groot die liefde is en hoeveel God er van over heeft. Voor jou en mij. 
Voor iedereen.  
 
Maar die meer expliciete relatie dan? 
 
Slide  God gebruikt sommige mensen 
 
Je ziet in de Bijbel dat God op bepaalde momenten een soort versmalling kiest. Ik noemde dat net 
‘een meer expliciete relatie’. Je zou ook kunnen zeggen: een wat concreter verbond.  
 
God kiest via die kleinere groep een ingang in de wereld. Om zo álle mensen te bereiken met zijn 
liefde. Dat is de bedoeling. In het roepen van Abram en Israël; In het sturen van Jezus. In het 
verzamelen van de kerk. Dat zijn, oneerbiedig gezegd, de drie tools waarmee God alle mensen in 
deze wereld wil bereiken. De drie kruiwagens van zijn liefde. 
 
Dat betekent een enorme uitdaging voor de kerk. God maakt jou en mij mee verantwoordelijk voor 
zijn missie. Hij legt zijn liefde in de handen van de kerk. En zegt: jullie moeten de wereld veranderen. 
De mensen laten zien en horen wat mijn weg is. Ze op een heilzame route zetten. Je moet anderen 
dienen met mijn liefde.  
 
Zo gebruikte God Israël. Als je bijvoorbeeld de wetgeving ziet. Hoe ze met vreemdelingen om moeten 
gaan. Maar ook met de natuur. En het rotte is: Israël ontmoette veel vijandschap. Heel veel mensen 
wilden dat kleine volk kapotmaken. Willen Gods liefde dwarsbomen. Nou, dat is het ergste wat je 
kunt doen. En daar straft God volken ook voor.  
 
Dat is hetzelfde met Jezus Christus. Als Israël het niet voor elkaar krijgt die roeping waar te maken. 
Om licht te zijn voor alle volken. Dan stuurt God zijn zoon. Die wordt mens. We hebben er met Kerst 
weer bij stilgestaan. Om die liefde van God maar te laten landen in deze wereld. Want God houdt van 
alle mensen!! Maar weer zie je dat er veel vijandigheid ontstaat. Veel weerstand tegen die liefde van 
God. Doordat mensen het anderen niet gunnen. Of doordat ze Jezus veel te dichtbij vonden komen. 
Want Jezus wijst je op je blokkades en fouten, als jij die liefde van God tegenwerkt. En dat is pijnlijk. 
God houdt zelfs zoveel van mensen, dat Jezus er voor kiest te sterven. Ultieme liefde van God voor 
mensen. 
 
En zo wil God ook jou en mij gebruiken. Als representanten. Zijn handen en voeten. Als wegwijzers. 
Als dienstbare liefhebbers van onze naasten. Hij wil zijn liefde kwijt aan alle mensen. Via jou en mij. 
Hij gebruikt in de hele wereldgeschiedenis sommige mensen. Niet om ze van anderen af te zonderen. 
Maar juist om ze met het gezicht naar de wereld te zetten. Daarvoor zijn er gemeentes. Daarvoor zijn 
de leerlingen op pad gestuurd. Maak alle volken tot mijn leerlingen. Trek met ze op. Beweeg naar ze 
toe. Want jullie zijn het zout van de aarde. Het licht op de kandelaar. Een stad op een berg. Door 
jullie wordt mijn liefde zichtbaar. Jullie geven smoel aan mijn aanwezigheid in deze wereld. Ook als je 
vijandigheid ontmoet en oordeel. Blijf van mensen houden. Heb zelfs je vijanden lief. 
 



Dus dat is het tweede. God houdt van alle mensen. En hij gebruikt sommige mensen. Een belangrijke 
vraag is tenslotte dan … 
 
 
Slide  Wat is de verhouding tussen die twee? 
 
Je kunt hier heel moeilijke vragen bij stellen. Eerlijke vragen ook. Want hoe zit het nou? Als God dan 
van alle mensen houdt, dan komt het toch met alle mensen goed!? Als het gaat om eeuwig heil. Er 
zijn grote theologen die geloven in de zogenaamde ‘alverzoening’. Karl Barth bijvoorbeeld. Die leefde 
in Nazi-Duitsland. Was erg tegenstander van Hitler. Toch zei hij dat iedereen uiteindelijk behouden 
wordt. En nu heb je Rob Bell in Amerika. Maar er zijn er velen. Ze proberen een weg in dit dilemma te 
vinden. En het is ook aantrekkelijk. Ik zou ook graag geloven dat iedereen gered wordt. Dat de 
nieuwe aarde vol is van mensen die je er eigenlijk niet verwacht. 
 
Aan de andere kant is er in de Bijbel wel sprake van onderscheid. Jezus spreekt veel over de hel. Het 
gaat bij Gods liefde ook altijd wel over keuzes maken. En ook over oordeel. Daar kan je niet omheen. 
Dan moet je haast wel zeggen, dat er 2 soorten liefde van God zijn. Hij houdt van alle mensen, maar 
er moet iets extra’s gebeuren wil je ook echt binnen die liefde blijven. Voor eeuwig. Dan zing je 
‘hoger dan de blauwe luchten en de sterretjes van goud, woont de Vader in de hemel die van al zijn 
kind’ren houdt.’ En trek je ergens een grens. 
 
Hoe verhouden zich die twee? 
 
Weet je: Jezus zegt hier heel waardevolle dingen over. Hij zegt ergens, als de leerlingen vragen 
wanneer de wederkomst zal zijn: je moet je niet druk maken om dingen die je toch niet kan weten. 
Die de Vader voor zich houdt. (Hand.1:7) Dat geldt ook als het gaat over het hiernamaals. Geen idee 
hoe dat gaat en wie er bij horen en wie niet. Daar ga ik niet over. Ik zie in de Bijbel deze twee 
waarheden: God houdt van alle mensen. En tegelijk heeft Jezus het regelmatig over het oordeel. Ik 
zie voor mezelf en voor de kerk geen roeping om me daar in te mengen. Om dat op de één of andere 
manier logisch kloppend te krijgen. Jezus vervolgt hè, nadat hij gezegd heeft dat de Vader ook dingen 
voor zich houdt, dan vervolgt hij: wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht 
ontvangen en van mij getuigen (…) tot aan de uiteinden van de aarde. (Hand.1:8) 
 
Dát is onze roeping. Getuigen. We moeten als Jezus zijn. Vol van genade en waarheid. De liefde van 
God voor iedereen laten zien. Ik vind dat mooi hè: vol van genade en waarheid. Dat is niet dat je 
elkaar de waarheid moet zeggen. Dat je mensen moet uitsluiten. Grenzen trekken. Nee. Want Jezus is 
de waarheid. Een persoon. Mensen dicht bij het hart van Jezus brengen. Daar gaat het om. 
 
Het is de taak van de kerk in relatie met Jezus te leven. En alles wat je doet en zegt te laten vormen 
door zijn liefde. Dat is ongelooflijk inclusief. Want die liefde geldt voor alle mensen! Dan ben je 
uitnodigend. En outgoing. Omdat je ontdekt hebt dat God liefde is. En dat hij heel graag wil dat alle 
mensen gelukkig worden. Gered van alle ellende die er hier in deze wereld is. Dat is Gods 
hartenwens. En hij heeft de kerk geroepen om dat te leven. Zo krijgen we plek in Gods plannen. Daar 
is de kerk om begonnen. God houdt van alle mensen. Dat is de boodschap. 
 
Amen 
 
Slide  Vragen voor bespreking: 



1. Wat is voor jou de verhouding tussen genade en waarheid? 
2. Hoe kijk je aan tegen de omschrijving dat de kerk ‘een kruiwagen van Gods liefde’ 

is? 
3. Hoe ervaar jij dat God van je houdt? 


