
Jaloers

In september ben in begonnen met het uitwerken van een reeks preken over de eigenschappen 
van God. Door omstandigheden zijn er, sinds de laatste preek daarover, een paar andere 
preken tussengekomen. We nemen de draad weer op. Ik herhaal nog even de eigenschappen 
die we tot hiertoe gehad hebben:

PP1
- God is alfa en omega, het begin van alles en het einde van alles
- God is alwetend en alomtegenwoordig, kent alles en is overal
- God is volmaakt in wat Hij doet, volmaakt in liefde. En Hij zegt dat wij ook volmaakt 

moeten worden
- God is wijs, Hij stelt perfecte doelen en bereikt die doelen op een perfecte manier. En 

Hij wil Zijn wijsheid ook aan ons geven.
- God is onveranderlijk, Zijn wijsheid en volmaaktheid, Zijn liefde blijft hetzelfde. 

Daardoor is Hij een rots voor ons veranderlijk leven

PP2
De eigenschap voor vandaag klinkt misschien nogal vreemd… jaloezie. Onze God is een 
jaloers God. Ik lees om te beginnen Ex.34:14. Daar staat het zeer duidelijk. We hebben gezien 
dat God een onveranderlijk God is en dus… is Hij ook vandaag nog altijd een jaloers God.

In het eerste punt wil ik ingaan op jaloezie en hoe we dat bij God kunnen plaatsen.
In het tweede punt wil ik kijken naar het Oude Testament.
In het derde punt wil ik kijken naar het Nieuwe Testament en naar vandaag.

Jaloezie
PP3

Eerst en vooral lijkt het me goed om iets dieper in te gaan op jaloezie. Jaloezie is 
normaalgezien iets negatief. 

- Iemand van uw klas heeft een iPhone en loopt daar stoefend mee rond. Gij verdraagt 
het niet dat die gast of dat meisje die iPhone heeft en zoveel aandacht krijgt van 
iedereen. JALOEZIE

- Iemand op uw werk gaat promotie krijgen, terwijl die jonger is dan u en, naar uw 
mening, minder geschikt dan uzelf. Ge probeert uw bazen ervan te overtuigen dat die 
andere veel fouten maakt. JALOEZIE

- Uw broer of zus laat een verwarmd zwembad in zijn of haar tuin installeren en nodigt 
u uit om te komen zwemmen. Gij wordt al boos bij het  horen van het woord 
‘zwembad’, omdat ge zelf niet genoeg geld hebt om zoiets te kopen. JALOEZIE

- Een man uit een nabije gemeente kan zo goed preken dat uw gemeenteleden daar 
liever naar luisteren dan naar u. Gij hoopt dat die persoon opgepakt wordt wegens 
belastingsfraude of zoiets. JALOEZIE

Jaloezie. Negatief, lelijk, kwetsend, wraakzuchtig, het maakt niet alleen anderen, maar ook 
uzelf kapot.

PP4
En dan staat hier dat God een jaloers God is. Hoe moeten we dat begrijpen? Twee punten:
- Ten eerste is het zo dat Gods jaloezie, Zijn boosheid en wraak, niet gericht is op iets wat 
Hem niet toekomt. In de voorbeelden die ik genoemd heb, gaat het over jaloezie over dingen 



die ons niet toekomen. Het is niet omdat iemand anders iets heeft of kan, dat u dat ook moet 
hebben of kunnen. Ik kom daar straks nog op terug. 
- Ten tweede gaat Gods jaloezie samen met Zijn liefde. Er staat in 1Johannes dat God liefde 
is. Hij kan dus niets doen zonder liefde; ook jaloers zijn niet. Bij ons heeft jaloezie niet veel te 
maken met liefde, wel met eigenliefde. Hebt u die persoon in uw klas lief als u ook zo’n 
iPhone wil, zodat u ook aandacht krijgt? Of die collega wiens werk u probeert te besmeuren? 
Of uw broer of zus met hun zwembad dat u niet kan betalen? Of die preker, van wie u hoopt 
dat hij zal opgepakt worden? Heeft weinig met liefde te maken, he… 

We zien bij God dat Zijn jaloezie gaat over mensen die Hem toekomen en dat Hij deze 
mensen blijft liefhebben, ondanks Zijn oordeel. Dit wordt duidelijker in het tweede punt, het 
Oude Testament.

Het Oude Testament
PP5

Lezen: Ex.34:14-15,27
God is een jaloers God. Hij wil niet dat Israël een verbond sluit met andere volkeren die 
afgoden hebben. Integendeel, God sluit een verbond met Mozes en heel Israël. Daardoor 
kunnen we zeggen dat Israël God toebehoorde. Hier en daar wordt gesproken over Israël als 
Gods bruid of vrouw. Als Israël toch afgoden ging dienen, pleegde Israël overspel. 

Lezen: Hos.5:11-6:3
We zien hoe God Efraïm, een andere naam voor het noordelijke deel van Israël, en Juda 
beschuldigt van ontrouw. Ze hebben andere goden achterna gelopen en Efraïm heeft hulp 
gezocht bij de Assyriërs. Die zullen hen niet kunnen helpen. Waarom niet? Omdat God zelf 
de leeuw is die Efraïm en Juda verscheurt.

God is jaloers. Israël heeft het verbond voor de zoveelste keer verbroken. Voor de zoveelste 
keer heeft het afgoden aanbeden en heeft het hulp gezocht bij sterkere volkeren, ipv bij God. 
God is jaloers, omdat Zijn bruid naar iemand anders gelopen is, omdat Israël overspel 
gepleegd heeft. 
Daarom is er een oordeel. God verscheurt Efraïm en Juda. Dit klinkt hard, he. Hij verscheurt 
Zijn volk, Hij laat toe dat Zijn volk dingen ondergaat die verschrikkelijk zijn voor hen. Hij 
laat toe dat zij onderworpen worden door andere volkeren, dat zij zelfs in ballingschap zullen 
gaan. 

Ik heb al gezegd dat God, ondanks Zijn oordeel toch de mensen blijft liefhebben. Dat zien we 
hier ook. Wat is het doel van Zijn oordeel? Dat Israël terugkomt naar God, dat Israël weer 
naar Hem gaat zoeken, naar Hem gaat vragen. In 6:1-3 zien we dat dat gebeurt: ‘Hij heeft ons 
verscheurd, Hij zal ons genezen’. God is een jaloers God, en Zijn jaloezie uit zich in een 
oordeel. Dat klinkt hard, maar het oordeel is gericht op het terugkeren van Zijn bruid, op het 
herstellen van het verbond met Israël.

Het einde van Hosea, hoofdstuk 14, vind ik heel mooi. Eén vers daaruit: Hos.14:5 
God zal hen vrijwillig liefhebben. Ook hier vind je Zijn liefde terug. Niet afgedwongen, niet 
omdat het nu eenmaal moet… nee, Hij heeft Zijn volk vrijwillig lief. Liefde staat centraal in 
Gods jaloezie. 



Het Nieuwe Testament en vandaag
PP6

Ik heb al aangehaald dat God niet verandert. Als Hij in het Oude Testament een jaloers God 
was, dan was Hij dat ook in het Nieuwe Testament en is Hij dat ook nu nog. 

Hoe zien we Gods jaloezie in het Nieuwe Testament? 
Lezen: Matt.6:24; Rom.6:20-22; Jakobus 4:8
Er staat niet met zoveel woorden dat God een jaloers God is, maar het is wel duidelijk waar 
het Nieuwe Testament naartoe wil. Er worden twee kanten geschetst. Of u dient God, of u 
dient Mammon (god van het geld, bezit). Of u bent in dienst van de zonde, of in dienst van 
God. Jakobus noemt zijn lezers innerlijk verdeelden. Mensen die toch die twee kanten in hun 
leven toelaten. Mensen die zeggen dat ze God volgen, maar als het hen uitkomt, toch hun 
eigen weg gaan. In vers 4 noemt Jakobus hen zelfs overspeligen – dat doet sterk denken aan 
het Oude Testament. God wil dat wij één kant kiezen. God wil dat we Hem niet voor een 
stukje, maar helemaal toebehoren. Hij is een jaloers God. 
Heeft Hij recht op alles wat we hebben? Ja, als u tot bekering komt, zegt u eigenlijk: 

God, ik heb fouten gemaakt, gezondigd. Jezus heeft mijn straf daarvoor gedragen. Ik 
geloof dat. 

En als u dat hebt gezegd, dan behoort u God toe, dan wordt u een kind van Hem. Dat is een 
voorrecht, maar breng ook verantwoordelijkheid met zich mee. Hij geeft ons leven door 
Jezus. Hij wil dat Zijn kinderen ook bij Hem zijn. Niet soms wel en soms niet of als het hen 
uitkomt. 

Wij zien God vaak als een liefdevol God, een God die naar ons omziet, ondanks dat Hij zo 
enorm groot is. Dat is ook terecht. God is liefde, God ziet naar ons om. Maar aan die liefde 
hangt ook jaloezie. God wil niet dat wij ons van Hem afkeren, terwijl we zeggen dat we Hem 
volgen. 
Als Israël afgoden aanbad, dan zei God dat ze overspel pleegden. Pleegt u geestelijk gezien 
ook overspel? Bent u innerlijk verdeeld? Daarmee bedoel ik of u God in meerdere of mindere 
mate aan de kant schuift? Looft u God vooral met uw lippen – door te zingen of te bidden – 
maar is uw hart eigenlijk gericht op andere zaken? Betekent God dienen voor u dat u naar de 
kerk gaat, maar dat u de rest van de week doet waar u zelf zin in hebt? Dat wil God niet. God 
wil uw hart. God wil alles wat u zegt, maar ook denkt, doet, voelt. Alles, de volle 100%. Onze 
God is liefde, maar Hij is ook jaloers. 

God heeft ons het leven gegeven. Hoe erg is het dan dat wij innerlijk verdeeld zijn, ons 
niet ten dienste van Hem, maar van de zonde stellen. Laat ons ernst maken met het  
leven dat Hij ons gegeven heeft.

Als Israël zich van Hem afkeerde, liet God toe dat het volk veroverd werd door een ander 
volk of dat er andere rampen gebeurden. Waarom? Om het volk terug te laten komen naar 
Hem. Zou God, als wij Hem verlaten, ons ook niet soms willen bepalen bij wie Hij is? Zou 
Hij ons ook niet op de knieën willen krijgen? Denk hier eens over na. 

Slot
PP7
De bekende schrijver John Piper schreef: Gods jaloezie is een groot gevaar voor 
degenen die geestelijk overspel plegen, hun hart aan de wereld verkopen en van God 
een bedrogen echtgenoot maken. 



Dat is een harde boodschap, nietwaar – ook voor mezelf. Wij moeten onszelf onderzoeken en 
zien of ons hart verdeeld is. Ik geloof dat God ons daarbij wil helpen en ons kan helpen om te 
streven naar een verenigd hart, zoals David dat zegt in Psalm 86.

John Piper schreef, nadat hij schreef dat Gods jaloezie een groot gevaar is: Maar Zijn  
jaloezie is ook een grote bemoediging voor degenen die hun weg met God wandelen 
en vreemdelingen in deze wereld worden. 

Het is een bemoediging, omdat we door Zijn jaloezie ook verzekerd zijn van Zijn liefde voor 
ons. Bedenk dat God een jaloers God is, maar dat die jaloezie voortkomt uit Zijn liefde voor 
u. Maak ernst met het leven en al de mogelijkheden, talenten, die Hij u gegeven heeft.


