
Exodus 24, 12-18 Mattheus 15, 21-28  

 
Gemeente van Jezus,  
 
Zou God ook houden van mensen die niet in God geloven?  

Ik vraag me dat nog al eens af.  
Waar komen al die mensen terecht, die nooit een kerk of een moskee of een 
synagoge bezoeken?  
Houdt God ook van ongelovige mensen, die wel heel erg hun best doen in hun 

leven?  
 

Ik ben geneigd op heel luid te antwoorden met: Ja natuurlijk houdt God ook van 
deze mensen! Ja, natuurlijk!  
 

Maar dat is nog wel eens anders geweest in de godsdienst. Er is altijd een sterke 
wat eigenwijze stroming in iedere godsdienst die zegt: Als jij God niet vreest, dan 
houdt God ook niet van je.  

Het christendom heeft het vele kinderen voorgehouden: Als je stout bent, dan 
houdt God niet meer van je.  
Regelmatig gebruiken mensen op deze manier de liefde van God als wisselgeld.  
Als jij je van God afkeert, dan houdt God niet meer van je.  

Gods liefde als wisselgeld. Of we praten over Gods liefde in termen van meer of 
minder. Zo van: God zal van een moordenaar wel minder houden dan van een 
godvrezende monnik. Met die moordenaar heeft God nog een appeltje te schillen.  
 
De een wat meer en de ander wat minder liefde van God, zo ongeveer.  

 
Gemeente, laat ik u uit de droom helpen. Hier in dit huis, waar we niet gewoon 
maar wat filosoferen, maar waar we ons laten leiden door de geopende Schriften, 
hier wordt ons aangezegd, wat oude en nieuwe testament in alle toonaarden 

bezingen:  
GODS LIEFDE GAAT UIT NAAR AL WAT LEEFT!!  
 
Voor vele gelovigen is dat onacceptabel. Die zouden liever zien dat God wat 

meer houdt van de vromen en wat minder van de vloekers.  
Maar de Schrift zegt het ons aan: GODS LIEFDE GAAT UIT NAAR AL WAT 
LEEFT!!  

 

Er is niets op deze aarde dat God niet zou willen aanraken. Er is niemand op 

deze aarde die zonder Gods genegenheid zou moeten leven.  
Alle leefregels en alle gelijkenissen vertellen ons dit goede nieuws.  

Het is aan ons om deze geweldige boodschap van harte te geloven: Gods 
genegenheid en liefde gaat uit naar al wat leeft. Gods liefde gaat zelfs uit naar 
wat wij afschuwelijk vinden, Gods liefde gaat uit naar wat wij niet kennen of niet 
willen zien.  



Hoe weten we dit? Lees maar in je bijbel. Over Gods bewogenheid met Israël en de 

volken. Over Gods genegenheid voor koningen en heersers. Over Gods liefde die 

zichtbaar werd in de werken van Jezus. Over de triomf van Gods liefde, toen Jezus 

opstond uit de doden. Je kunt er niet om heen. Niets kan ons scheiden van de liefde 

Gods.  

 

Ook al begrijpen we het niet, en misschien roept het zelfs weerstand in ons op, dit is het 

hart van het goddelijke evangelie: Gods liefde gaat uit naar al wat leeft.  

 

De volgende vraag is dan: Waarom? Waarom gaat Gods liefde uit naar al wat leeft? 

Waarom gaat Gods liefde ook uit naar een mens, die een ander mens heeft beschadigd 

voor het leven? Waarom? Omdat alleen Gods liefde in die mens genezing en vergeving 

kan leggen.  

 

Waarom gaat Gods liefde uit naar een mens die levenslang getekend is door een 

beperking, door psychische nood of door uiterlijke en innerlijke verwondingen? Waarom?  

 

Omdat uiteindelijk alleen Gods liefde hun leven tot een waardevol mensenleven maakt.  

 

En omdat God houdt van de mensen, van zijn volk, daarom geeft God de wet, de Torah. 

De Torah is een woord van liefde uit de hemel. Om de mensen nader tot elkaar te 

brengen, om de mensen de weg te wijzen, hoe ze liefdeloosheid kunnen overwinnen. De 

Torah is een woord van liefde, om ons te wijzen op de valkuilen en ravijnen in het 

dagelijkse leven.  

 

Ja en ook het hart van die Torah de Tien Woorden, zijn ten diepste woorden van 

goddelijke liefde. Want die liefde kan ons op het rechte spoor houden en brengen.  

 

In het bijbelboek Exodus horen we hoe Gods liefde uitgaat naar een slavenvolk. Israel 

bevindt zich in de dodelijke omknelling van het inhumane regime in Egypte.  

Maar mede door Gods liefde horen we in Exodus van de afbraak van dat slavenhuis. Dat 

is het eerste stadium. God griJpt in in en situatie van mensonterende onderdrukking, en 

dat ingrijpen, die verlossing uit de slavernij zal blijvend door israel herdacht worden, tot 

op de dag van vandaag.  

 

In het tweede bedrijf vertelt Exodus over de grondlegging van een nieuwe samenleving.  

Een nieuw verbond, een nieuwe rechtsorde, waarin de rechten van de mens worden 

gerespecteerd. Gods sluit uit liefde een verbond met dit volk. God richt zijn liefde op een 

wereld, die zich liever verzet tegen vrede en recht. Maar er is een nieuwe communicatie 

tussen hemel en aarde.  

 

In het derde en laatste bedrijf van Exodus horen we van de bouw van een nieuwe 

woning, de opbouw van een nieuwe gemenschap, waar vrijheid is, waar in het midden 

een tent der ontmoeting staat.  

En in dit laatste bedrijf geeft God ons Tien Woorden, de nieuwe grondrechten voor een 

nieuwe gemeenschap.  



Jammer genoeg hebben die Tien woorden een toontje gekregen als van een oud 

aandoenlijk 78-toeren plaatje. Een oud plaatje dat nu en dan in een groef blijft steken, gij 

zult niet stelen, gij zult niet echtbreken. Een plaatje met veel hinderlijke ruis.  

Maar deze tien woorden worden aan Israël gepresenteerd als de grondwet van de 

vrijheid. En deze leefregels worden door God aan de mensen gegeven, met het oog op 

hun daden.  

 

Hoe zullen wij mensen een nieuwe gemeenschap bouwen? Durven we daden te doen 

waardoor we ruimte scheppen voor elkaar, durven we de vrijheid aan?  

 

In ieder geval zeggen de Tien Woorden dat de naam van God centraal moet staan in het 

menselijke leven. Beelddragers van die God zijn we. En God raakt ook met zijn liefde 

onze samenleving aan. Want God wil dat onze samenleving en onze kerk groeit in de 

liefde, de hoogste vrucht van de Heilige Geest.  

 

En nu wij op weg zijn naar Pasen mogen we onszelf de vraag stellen: Die nieuwe 

gemeenschap die wij willen proberen te zijn, is dat wel een gemeenschap waar 

voldoende levenskracht en levenslicht aanwezig is, voor alle mensen?  

 

Er is nog zoveel werk te doen. Het werk dat Jezus in deze wereld is begonnen, het werk 

van de barmhartigheid dat ligt nog iedere dag op ons te wachten. Werken van 

barmhartigheid mogen wij doen, aan de voet van het kruis. Dat kruis dat eerst een 

symbool was van vernietiging, maar dat een geliefd symbool van opstanding is 

geworden in ons midden.  

 

Ons leven is slechts een kleine plek van licht rondom dat kruis.  

Maar het is wel het licht van Gods liefde. Dat over ons straalt.  

GODS LIEFDE GAAT UIT NAAR AL WAT LEEFT!  

 

Misschien moeilijk te begrijpen of zelfs moeilijk te verkroppen, maar durven we ons 

daaraan vast te houden. Gods liefde gaat uit naar al wat leeft.  

 

De vraag is slechts of wij mensen die liefde durven binnenlaten, of wij die goddelijke 

liefde durven laten regeren in ons leven. Dat is de gewetensvraag waar wij in de kerk 

voor staan. Willen we ons hart en onze ziel openen voor die liefdevolle aanraking van de 

Eeuwige?  

 

De Tien woorden, niet alleen maar een koude wet, maar een verlichte 
weg.  
Die Tien woorden, in voor iedereen begrijpelijke taal. Tien woorden als tien 

vrienden voor het leven. Moge deze goddelijke woorden van liefde voor ons 

opengaan en ons leven geven, op onze weg naar Pasen, om moedig verder te 

gaan.  

AMEN 


