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Het volgende is van dr. (med.) M.R. DeHaan, The Tabernacle, hsk. 20, “The Hatred of God”, 1955. 
 
Vermits God oneindig heilig is, kan Hij zelfs de kleinste zonde niet gedogen (alhoewel er geen 
kleine zonden bestaan, want alle zonden zijn grote zonden). 
Om de afschuwelijkheid van zonde in Gods oog te benadrukken moeten we maar teruggaan naar de 
eerste zonde van het menselijke ras. U zal zich het verhaal herinneren. Adam en Eva hadden gege-
ten van de vrucht van de boom die God had verboden. Nu dat, uiteraard, lijkt op zichzelf slechts een 
kleine zaak. Wij zouden het eten van één vrucht van een verboden boom louter als een kruimeldief-
stal beschouwen. In de inschatting van mensen, en overeenkomstig onze eigen morele standaarden, 
was dit slechts een kleine zonde. Wij zouden iemand zeker geen doodstraf opleggen voor het nemen 
van een vrucht van een verboden boom. Maar God beschouwde dit niet als zodanig, want God kent 
geen “kleine” zonden. 
Luister, zo groot was die zonde in Gods oog dat Hij niet enkel de mens vervloekte, en hem en zijn 
nakomelingschap de doodstraf oplegde, maar dat Hij de hele schepping vervloekte, de aarde, de 
dieren, elk schepsel waarover Adam was gesteld als het algemene hoofd. God wachtte niet totdat de 
mens een moord had begaan vooraleer Hij hem vervloekte, maar deze zogenaamde “KLEINE 
ZONDE” was de aanleiding voor Gods vreselijke oordeel en straf. Zonde is nooit een kleine zaak, 
alhoewel mensen ze klein kunnen achten en er een andere naam aan zouden geven. 
Heeft het u ooit getroffen, dat de wereld wanhopig en hard heeft getracht om zich zelfs te bevrijden 
van het noemen van het woord zonde? Dat woord is bijna geheel verdwenen uit de woordenschat 
van de wereld. We kunnen onze krant  opnemen, of een tijdschrift, en lezen over verslagen van ge-
weld, wreedheid en oneerlijkheid, maar zelden worden deze dingen “zonde” genoemd. Schrijvers 
spreken van misdaad, geweld, dood, moord en immoraliteit, maar het woord zonde wordt zorgvul-
dig vermeden. 
Nu, dit alles is veelbetekenend, want wij geloven dat dit een poging is, bewust of onbewust, om 
verlost te raken van het idee “zonde”. Maar zonde blijft zonde, en tenzij er een opwekking komt om 
te prediken tegen zonde in al zijn afschuwelijkheid, als niets anders dan vuile vervloekte rebellie 
tegen God, kan er geen opwekking komen, maar de wereld zal doorgaan met slechter en rotter te 
worden, en zondiger dan ooit. 
Door de genade van God zullen we, daarom, onze stem verheffen tegen zonde, niet enkel als een 
menselijke zwakheid, niet louter als zijnde de vergissingen van een ras dat opwaarts tracht te klim-
men op de evolutionaire ladder, maar als dat slechte, zelfzuchtige, eigenzinnige ding dat aan de 
grondslag ligt  van ’s mensen problemen en beproevingen, welke rebellie is tegen de heilige God, 
wat moet resulteren in de bestraffing van de zondaar in een eeuwige hel, tenzij met de zonde afge-
rekend wordt door de bloedverzoening van Gods Zoon. Dat is de reden waarom we prediken over 
het onderwerp van het bloed, de enige God-gegeven remedie tegen zonde. 
Ook een falen om zich de ware, verschrikkelijke natuur van zonde te realiseren, ligt ten grondslag 
van ’s mensen ontkenning van eeuwige straf. De mens komt in opstand bij het idee dat een liefheb-
bende God Zijn schepsel zal straffen in een eeuwige hel. Moderne predikers haasten zich ons te 
vertellen dat God liefde is, en dat Hij nooit zoiets zal doen, maar al zulke praat wordt onmiddellijk 
tot zwijgen gebracht wanneer we een zuiver beeld hebben van deze twee dingen: GOD’S HEILIG-
HEID en de AFSCHUWELIJKHEID VAN ZONDE. 
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Zonde is geen kleinigheid. Wij herhalen dat zonder verontschuldiging. Het is de grondoorzaak van 
elk verdriet in de wereld. Zonde vernietigt levens, verscheurt gezinnen, doodt kinderen, verduistert 
rede, doodt het lichaam, en vervloekt de ziel. 
Zie haar effect in de gezinnen. Het gezin is door God ontworpen om een plaats te zijn waar liefde en 
overeenstemming is. Maar het gezin is de scène geworden van de ergste strijdtonelen. Wegens de 
zonde worden in gezinnen meer harten gebroken, meer tranen gelaten, dan elders. 
Zonde heeft de zakenwereld doordrongen. Denk aan de oneerlijkheid, de uitbuiting van de armen, 
de corruptie, de hypocrisie, de roofzuchtige competitie, de genadeloze methodes, de leugenachtige 
reclames, de hebzucht van hen die door het bloed, zweet en gezwoeg van anderen hun vuile fortui-
nen opstapelen, enkel om zich daardoor nog dieper in zonde te werken. 
Denk aan wat zonde heeft gedaan voor de naties. We herinneren ons de onbeschrijfelijke, afschuwe-
lijke conflicten van recente tijd toen de hele wereld betrokken was in de meest verschrikkelijke oor-
log in de geschiedenis [WOII]. Denk aan de trieste toestand van de naties vandaag, nu nationaal 
bankroet, onzekerheid en verdeeldheid, de uitgehongerden, de roep van de gewonden en stervenden, 
als het gevolg van oorlog en onenigheden, en we kunnen dit alles verklaren door één enkel woord: 
ZONDE.  
Maar laten we dit persoonlijker maken. Ga met mij mee naar een ziekenhuis, en luister naar het 
gekreun van de zieken en lijdenden, en het grote aantal mensen die iets mankeren, en u zult in de 
achtergrond één woord horen: ZONDE. 
Ga met mij mee naar een gevangenis en zie de jonge levens, verpest door zonde, opgesloten als 
wilde dieren, en opnieuw horen we in de achtergrond fluisteren: ZONDE. 
Volg me naar een psychiatrische instelling, en luister naar het onbegrijpelijke jargon van die arme, 
meelijwekkende zielen met hun verstoord denken en geestesziekten, misschien als gevolg van wat 
hun ouders of grootouders pleegden te doen, en de wanden lijken te fluisteren: ZONDE. 
Maar verlaat de verwarring van het ziekenhuis, en de vloek van de gevangenis, en sluip met mij de 
nacht in, naar dat huis waar de lichten nog steeds branden. Een moeder weent als ze zich buigt over 
een wiegje waarin, koud en bleek, haar kleine kind ligt, dat nog maar kort geleden vol leven was. 
En nu ligt het daar in de kille stilheid van de dood. En opnieuw horen we het woord in de achter-
grond: ZONDE, want “het loon van de zonde is de dood” (Romeinen 6:23). 
Kom, volg me nu in de avondschemering, en volg die man en het kleine meisje met sluiks haar aan 
zijn zijde, wanneer zij stil het kerkhof betreden, de stad van de doden, tot zij bij een vers graf  blij-
ven staan dat met wat aarde is opgehoogd. Zij plaatsen er een kleine bos bloemen op en wenen 
brandende tranen. Zij gaan nu terug naar hun eenzame huis waar moeders stem nooit meer zal ge-
hoord worden. 
Ja, al deze ervaringen roepen luid één enkele boodschap, die niet vergeten kan worden: “Het loon 
van de zonde is de dood”. 
Ik daag u uit om mij enige andere redelijke verklaring te geven voor al de miserie en het hartzeer en 
lijden in deze oude wereld! 
Maar het resultaat van zonde eindigt zelfs niet bij het graf. Volgens het Woord van God gaat de 
straf op zonde verder in de eeuwigheid, omdat zonde een overtreding is, niet enkel tegen onze maat-
schappij of een enkeling, maar tegen een heilige, oneindig heilige God. Voor de zondaar die sterft 
zonder acceptatie van Gods verzoening, Gods enige remedie tegen zonde, wacht het vooruitzicht 
van een eeuwige hel. Ik ga hier niet dieper in op het verschrikkelijke feit van de hel en het bijbelse 
beeld van de woonplaats van de verlorenen, behalve om te zeggen dat Jezus, de liefhebbende Red-
der, de hel afbeeldt als een plaats van uiterste donkerheid “waar het vuur niet wordt uitgeblust en de 
worm nooit sterft”. 
Maar dan hoor ik iemand zeggen: die prediker is veel te dramatisch in zijn beschrijving van dit on-
derwerp. Dramatisch? Dramatisch? Is niet de hele geschiedenis van de mensheid dramatisch? Gebo-
ren worden, lachen, verheugd zijn, treuren, ziek en oud worden, sterven, wat is dit anders dan het 
grote drama van de realiteit? 
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Maar als iemand van u geneigd is te denken dat ik te dramatisch ben, kom dan mee naar Golgotha, 
en ik zal u Gods dramatische beeld tonen van de afschuwelijkheid van zonde. Hoe denkt God over 
zonde? Het antwoord is Golgotha, want daar ziet u de PRIJS VAN ZONDE die God eist. Golgotha 
is voor mij het meest afschuwelijke en het meest overtuigende bewijs van de ernst van zonde. Zie 
wat het inhield om de straf op zonde te dragen. God haat zonde met een onbeschrijfelijke haat, en 
Golgotha onthult niet enkel Gods liefde voor de zondaar, maar ook Zijn haat tegen zonde. Die moet 
volledig afbetaald worden. En zo, bijna 2000 jaar geleden, zond God Zijn Zoon in de wereld, de 
Heer Jezus, om TE BETALEN VOOR ONZE ZONDEN. Golgotha is daarom méér dan een beeld 
van Gods liefde. Het is een beeld van zonde, want zonder zonde zou er nooit een Golgotha geweest 
zijn. 
Het enige waar Jezus bang voor was, was zonde, en dus vroeg Hij Zijn Vader: “Laat deze beker aan 
Mij voorbijgaan” (Mattheüs 26:39). “Moet ik dat verschrikkelijke ding drinken?” En God lijkt te 
antwoorden: “Nee, nee Mijn Zoon, U hoeft dat niet, maar als u dat niet doet, zullen al die anderen 
verloren gaan. De enige manier waarop zondaars kunnen gered worden is dat U hun zonden op 
Uzelf legt en ze draagt naar het Kruis, want met zonde moet afgerekend worden. Er is geen andere 
weg”. 
En zo, met het beeld van de verloren wereld voor Zijn ogen, en Zich realiserend wat zonde teweeg-
gebracht had, drinkt Hij die stinkende, boordevolle beker van ’s werelds zonde, opdat wij zouden 
gered worden. 
Dit is een ontzagwekkend commentaar op de rechtvaardigheid van God, en de afschuwelijkheid van 
zonde. 
“Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons 
ook met Hem niet alle dingen schenken?” (Romeinen 8:32). 
Wat een opmerkelijke uitspraak! Waarom kon God Zijn eigen Zoon niet sparen? Omdat deze Zoon 
onze zonden op Zichzelf had gelegd, en daarom kon God de Vader Zijn eigen Zoon niet sparen. 
Hoe erg moet God daarom zonde haten. Deze haat tegen zonde door een heilige God, wordt de 
noodzaak voor de verzoening door bloed. Zonde moet gestraft worden, ook al gaat het om Gods 
eigen Zoon, want “Hij werd zonde voor ons, Die geen zonde kende”. 
Zondaar, denkt u te kunnen ontsnappen? Hoe kan u verwachten dat God u zal sparen als u Gods 
verzoening weigert, en hoe kan u verwachten voor een heilige God te staan zonder dat uw zonde-
schuld werd weggedaan door een ander! 
 

 

 

Eindnoot: God haat zonde en zondaars 

o Exodus 32:10: Laat Mij begaan, zodat Mijn toorn tegen hen ontbrandt en Ik hen vernietig. 
o Leviticus 26:30: Mijn ziel zal van u walgen. 
o Deuteronomium 28:63: … om u om te brengen en weg te vagen. U zult weggerukt worden uit 

het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen. 
o Psalm 5:6: U haat allen die onrecht bedrijven. 
o Psalm 7:12-14: God is een rechtvaardige Rechter, een God Die iedere dag toornt. Als men zich 

niet bekeert, dan zal Hij Zijn zwaard scherpen, Zijn boog spannen, en aanleggen. Hij heeft do-
delijke wapens voor Zich gereedgemaakt, Hij richt Zijn pijlen op de felle achtervolgers. 

o Psalm 11:5: De HEERE … Zijn ziel haat de goddeloze en wie geweld liefheeft. 
o Psalm 26:5: Ik haat het gezelschap van kwaaddoeners, bij goddelozen zit ik niet. 
o Psalm 31:7: Ik haat hen die nietige afgoden vereren. Ík vertrouw op de HEERE. 
o Psalm 45:8: U hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. 
o Psalm 97:10: U die de HEERE liefhebt, haat het kwade. 
o Psalm 101:3: Ik haat wat de afvalligen doen. 
o Psalm 119:104: Door Uw bevelen krijg ik inzicht, daarom haat ik elk leugenpad. 
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o Psalm 119:113: Ik haat de halfhartigen, maar Uw wet heb ik lief. 
o Psalm 119:128: maar elk leugenpad heb ik gehaat. 
o Psalm 119:163: Ik haat de leugen en heb er een afschuw van. 
o Spreuken 6:16-17 Deze zes haat de HEERE, ja, zeven zijn een gruwel voor Zijn ziel: hoog-

moedige ogen, een valse tong … 
o Spreuken 8:13: De vreze des HEEREN is het kwade te haten. 
o Spreuken 13:5: De rechtvaardige haat een leugenachtig woord. 
o Spreuken 15:9: De weg van een goddeloze is voor de HEERE een gruwel. 
o Spreuken 17:15: Wie de goddeloze rechtvaardigt, en de rechtvaardige verdoemt, zijn de HEERE 

een gruwel, ja, die beiden. 
o Amos 5:15: Haat het kwade en heb het goede lief. 
o Lukas 16:15:Want wat hoog is onder de mensen, is een gruwel voor God. 
o Johannes 3:36: Wie de Zoon ongehoorzaam is blijft onder de toorn van God. 
o Romeinen 1:18: Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle godde-

loosheid en ongerechtigheid van de mensen. 
o Romeinen 12:9: Heb een afkeer van het kwade. 
o Hebreeën 1:9: U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. 
o Judas 23: U moet ook haten het kleed dat door het vlees bevlekt is 
o Openbaring 2:6: dat u de werken van de Nikolaïeten haat, die ook Ik haat. 
o Openbaring 2:15: die zich houden aan de leer van de Nikolaïeten en dat haat Ik 
 
 
 

Lees verder: 

o God heeft de zondaar lief, maar haat de zonde?: 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/LoveSinner.pdf  

o “Zonde en bekering”: http://www.verhoevenmarc.be/#Zonde 

o “Evangelisatie-artikelen”: http://www.verhoevenmarc.be/evangelisatie.htm 
o Cartoons “Zonde en bekering”: http://www.verhoevenmarc.be/cartoons.htm 

o “Het leven van Christus”: http://www.verhoevenmarc.be/levenchristus.htm  
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