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Haat God ons echt? 

Inleiding 
Een beeld hebben van iets of iemand: 

Opleiding Tolk NGT:  

leren lokaliseren – standaard beelden in je hoofd helpen hierbij, een rechtbank, een bos… 

 

Beelden die je hebt beïnvloeden je gedrag, beïnvloeden keuzes die je maakt. Bekend is dat het beeld dat je 

van God hebt bepaalt hoe je met Hem, maar ook hoe je met anderen omgaat. Hoe je tegen deze wereld 

aankijkt, ook na bijvoorbeeld Nice… 

Beeld van God 
Het beeld van de kindertekening aan de muur: 

- Dit is wat God gedaan heeft, Jezus die stierf aan het kruis voor onze zonden - vergeving 

- U kan alles, U leeft voor altijd 

- God is zalig, u bent lief 

Dit zijn mooie beelden, en ze zijn waar.  

Maar “God is liefde” is niet hetzelfde als “God is lief”. Het is niet een lievige God die ons alleen maar over de 

bol aait, maar hij is ook niet de afstandelijke strenge meester 'ergens daarboven', een beeld wat veel 

mensen -ook christenen- toch hebben. 

 

Een heel ander beeld van God komt/kwam op je af van de muur van de voormalige Suiker Unie de 

afgelopen week: God hates us all 

Een afstudeer werkstuk van de zoon van een goede collega van me. Mijn eerste reactie toen ik dit hoorde 

“God hates us all”: ‘hij heeft God niet goed begrepen’. 

Het kunstwerk is meer dan alleen deze banner, er hoort een verkoopautomaat bij ‘waar mensen letterlijk 

moeten betalen voor een boodschap die ze misschien niet willen horen’. Ook een interessant gegeven. 

God, jij en de ander 
Vanmorgen werk ik kort drie zaken uit naar aanleiding van het ‘beeld van God’ dat mensen kunnen hebben: 

- God 

- Jij 

- De ander 

Kort, want voor uitgebreid is geen tijd, dan heb ik een paar ochtenden/avonden nodig. En misschien wel een 

jaar, of langer… 

God… of twee Goden? 

Je kunt God werkelijk leren kennen. Onder andere door Zijn Woord te bestuderen. 

Sommige mensen vinden/denken dat er een duidelijk verschil is tussen de God van het Oude Testament 

(OT) en de God van het Nieuwe Testament (NT). De wrede God in het OT en de Liefhebbende God in het 

NT. (Korte uitleg van de twee ‘Testamenten’) 

Dat is niet zo. Door de boeken van het OT heen lees je voortdurend van de waarschuwende God die zijn 

volk, ‘zijn kind’, zegent opnieuw vergeeft, een nieuwe kans geeft, ontroert is en vol mededogen. 

Bijvoorbeeld in het boek Hosea waarin hij door een profeet die Hij met een prostituee laat trouwen zijn 

genade en vergevingsgezindheid zichtbaar maakt maar ook zijn verdriet en verscheurde hart... 

En bijvoorbeeld in Jeremia 31:20   

Is Efraïm (het volk Israël) niet mijn geliefde zoon, is hij niet mijn oogappel?  Telkens als ik over hem spreek rijst 

zijn beeld in mij op, dan raak ik diep bewogen. Ik móet mij over hem ontfermen- spreekt de HEER. 
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Maar ook: 

Exodus 34:6,7 

6 De HEER ging voor hem langs en riep uit: ‘De HEER ! De HEER ! Een God die liefdevol is en genadig, 

geduldig, trouw en waarachtig, 

7  die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft 

laat en voor de schuld van de ouders de kinderen en kleinkinderen laat boeten, en ook het derde geslacht en 

het vierde.’ 

 

De God die genadig is maar onrecht niet ongestraft laat, die waarschuwing op waarschuwing geeft met de 

aanmoediging om je te bekeren, de God die vergeeft. De God die Herder, Schepper, Redder, Toevlucht, 

Burcht, Bevrijder, etc. wordt genoemd. God die rechtvaardig is, boos over het kwade, over onrecht en 

onderdrukking. 

God die in gerechtigheid oordeelt. Een God die opkomt voor de onderdrukten en wiens oordeel rechtvaardig 

is, zonder aanziens des persoons. Een geduldige liefdevolle God bij wie geen ongerechtigheid kan bestaan. 

God die rechtvaardig oordeelt 

In het NT is deze God niet veranderd. In Zijn liefde stuurt Hij zijn Zoon naar de aarde, het liefste wat Hij 

heeft. Wil je God persoonlijk leren kennen: leer Jezus kennen. 

Hebreeën 1:1-3 

1 Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de 

profeten, 

2 maar nu de tijd ten einde loopt heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon, die hij heeft aangewezen als enig 

erfgenaam en door wie hij de wereld heeft geschapen. 

3 In hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld, hij schraagt de schepping met zijn machtig woord; hij heeft, 

na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse 

majesteit, 

 

Een andere vertaling zegt: de afstraling van heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, Jezus laat in zijn leven 

zien hoe God, zijn Vader is. Jezus over wie God de Vader zegt (wanneer  Jezus is gedoopt): ‘Jij bent mijn 

geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’ 

Jezus die niets doet wat Hij de Vader niet heeft zien doen, die een is met de Vader, die niet twijfelt aan zijn 

identiteit: Zoon van God. Jezus die onderdrukking en religie aan de kaak stelt. Jezus, de persoon waarin 

Gods liefde en oordeel elkaar niet uitsluiten maar bij elkaar komen:   

- Zichtbaar gemaakt in zijn leven, zijn kruisdood én zijn opstanding. 

- Die Ene, zonder zonden, die de straf draagt van zondaren – Gods oordeel – Godverlatenheid  

- Zodat ieder die dit aanneemt vrij zal zijn: 

Johannes 3:16, 17 

16  Want 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. 

17  God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door 

hem te redden. 

Wie ben jij? 

Wat jouw beeld is van God is voor grote mate bepalend voor wie jij gelooft dat jij bent. 

De Bijbel spreekt van: 

- … Gods gemeente, die hij verworven heeft door het bloed van zijn eigen Zoon. (Handelingen 20:28) 

- Wie …    … in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 

(Johannes 1:12 ) 

 

Geloof je, heb je ervaren en weet je, dat God werkelijk in jouw leven gekomen is? 

Wat betekent dat dan voor jouw identiteit: Ben je een zoon/dochter van God, over wie het oordeel geveld is: 

gedragen door Jezus? 

Als dit nieuw of onbekend is voor je, ga dan in gesprek met mensen die Hem kennen. 

 

God kennen heeft gevolgen voor je kijk op de wereld: 

- Gods oordeel 

- Gods genade 

- Dat God oordeelt betekent dat het kwaad nooit zal winnen! 



Haat God ons echt? 

© CCG - 17 juli 2016 - Arie Terpstra  3 / 3 

 

Als Jezus al niet gekomen is om een oordeel te vellen over deze wereld (Johannes 3:17) en dit over laat aan 

de enige rechtvaardige rechter (1 Petrus 2:23) zouden wij dan wel moeten oordelen over de ander (Jacobus 

4:11,12)? 

Als Jezus Gods genade maar ook Gods boosheid over onrecht zichtbaar maakt door zijn leven, wat betekent 

dit dan voor ons? Vandaag? 

De ander 
God hates us all. 

Korte toelichting foto/kunstwerk: 

- De afbeelding op de banner is een afbeelding die in 2006 wereldberoemd werd. Het portretteert de 

Irakese gevangene Ali Shallal al-Qaisi in de Abu-Ghraib gevangenis, even ten Westen van Baghdad. 

De afbeelding is gevonden op de camera van reservist Charles Graner van de 372nd Military Police 

Company. 

- In de banner ben ik (Joost Wierenga, kunstenaar) de aanzetter tot denken, mensen moeten letterlijk een 

brug over om meer informatie te krijgen. 

- Niet een beeld met als doel te choqueren – maar om de voortdurende stroom van propaganda aan de 

kaak te stellen.   

- Deze vorm van waarheid doet pijn; er is een grote verleiding tot afkeer van deze realiteit…. … We willen 

alles weten maar zijn bang om te kijken, want als we kijken worden we opeens betrokken bij wat we 

zien. De stap die hierop volgt is handelen, iets waartoe de kunstenaar aan kan (of; zou moeten) zetten 

met zijn werk…  

- “To step out of ideology, it hurts. It’s a painful experience.  

You must force yourself to do it.”  

Slavoy Žižek, Sloveens socioloog, filosoof, psychoanalyticus en cultuurcriticus  

 

Hoe gaan wij om met een kunstuiting, of andere uitingen (tijdschriften/tv/reclameborden/internet/etc.) die op 

ons afkomen in onze wereld/omgeving? 

Twee voorbeelden:  

- “Ik wil dat boek niet lezen, ik ben bang dat ik van mij geloof afval” – wat is dan je identiteit? 

- Paulus in Athene – gaat niet in de aanval maar complimenteerd en sluit aan door kennis van de 

literatuur van de Grieken 

 

Kunnen wij uit onze ‘ideologie en religie stappen’ om werkelijk in contact te komen met de ander? Als we al 

een religie hebben dan moeten we daar onmiddellijk uit stappen! (Micha 6:8) 

We volgen echter geen religie maar hebben een relatie met een persoon: Jezus Christus 

En hierin is Gods liefde ons geopenbaard:  

God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden,  

opdat we door hem zouden leven. 1 Johannes 4:9 

Wat ga je doen? 

- Maken ‘onprettige’ beelden van de werkelijkheid niet duidelijk waarom Gods gerechtigheid openbaar 

moet worden gemaakt – Zijn mee lijden en bewogenheid, door jou en mij heen? Zijn verbolgenheid over 

onrecht en onderdrukking… 

- Schuurt de Bijbel, schuurt de relatie met God, niet ook regelmatig en zet ons dit niet aan tot handelen? 

Tot het zetten van een stap… naar de ander? 

- Nog steeds denk ik dat wanneer een persoon denkt dat God ons allemaal haat deze persoon God niet 

goed begrepen heeft… wat doe ik? 

 

Amen 


