
Zeven dingen die de 
HEERE haat 

Spreuken 6:16-19 

Nadat hij een verdorven person beschreven heeft 

(6:12-15), legt koning Salomo uit: “Deze zes haat de 

HEERE, ja zeven zijn een gruwel voor Zijn ziel”. Dat 

is gespierde taal! Zeker de moeite waard om even 

over na te denken. De formule “zes…, ja zeven…” 

kan betekenen dat de lijst specifiek is, maar niet 

uitputtend. Natuurlijk zijn er meer dan zeven zonden. 

Het zou ook een didactisch hulpmiddel kunnen zijn 

om ons deze zeven dingen te leren en te laten 

onthouden. Dat er lichaamsdelen genoemd worden 

lijkt deze visie te ondersteunen. Of het is een manier 

om speciaal voor het laatste punt aandacht te 

vragen. Omdat de eerste zes meer in het oog 

springen, kan ook dit een waardevolle suggestie 

zijn. 
 

Misschien zou jij ook liever een titel lezen als “Zeven 

dingen die de HEERE fijn vindt”. Maar hier krijgen 

we zeven negatieve dingen gepresenteerd. Liefde 

en haat zijn met elkaar verbonden, evenals warm en 

koud, boven en beneden, links en rechts. Daarom 

kan een sterk negatief begrip ons ook iets vertellen 

over wat onze Heer erg waardeert, waarnaar Hij 

sterk verlangt. Welke zeven dingen zijn dat? 
 

1. Trots in plaats van nederigheid: God haat 

“hoogmoedige ogen” (vers 17). Onze cultuur 

stimuleert trots. Onze God waardeert nederigheid. 

“Vernedert u dus onder de krachtige hand van God, 

opdat Hij u verhoogt op Zijn tijd” (1 Petrus 5:6).  
 

2. Leugens in plaats van de waarheid: God haat 

“een valse tong” (vers 17). Daarom vroeg Salomo de 

HEERE, “Houd valsheid en leugentaal ver van mij” 

(Spr. 30:8). De HEERE ziet graag dat we echt zijn. 

Wij moeten “liefde tot de waarheid” hebben (2 Thes. 

2:10), ons “met de waarheid” verblijden (1 Kor. 13:6) 

en altijd “de waarheid in liefde” spreken  (Ef. 4:15). 

Echtheid en waarheid zijn van levensbelang!     
 

3. Geweld in plaats van ontferming: God haat 

“handen die onschuldig bloed vergieten” (17). God 

haat moord. Dus haat Hij ook abortus. God is de 

Gever van het leven. Leven is heilig. Elk menselijk 

wezen draagt Gods beeld. God heeft iedereen lief 

en Christus stierf voor iedereen, wie hij of zij ook is. 

In de Bergrede vergelijkt de Heer Jezus boosheid, 

het verlangen om te doden, met moord (Mat. 5:21-

22).    

 

4. Zonde in plaats van hulpvaardigheid: God haat 

“een hart dat zondige plannen smeedt” (vers 18), 

ook vertaald als “een hart dat op het kwade zint” 

(NBV’21). Onze hersenen en onze creativiteit zijn 

ons gegeven om ons problemen te laten oplossen, 

God te dienen en anderen te helpen. “En laten wij 

op elkaar acht geven tot aanvuring van liefde en 

goede werken” (Hebr. 10:24). 
 

5. Het kwade in plaats van 

zegen: God haat “voeten die 

zich haasten om naar het 

kwade te rennen” (vers 18). 

“De  vreze des HEEREN is het 

kwade te haten” (Spr. 8:13). 

Het is onze roeping “goed te 

doen aan alle mensen” (Gal. 6:10), een zegen voor 

anderen te zijn. We weten weinig over Tabita, 

behalve dat zij “overvloedig was in goede werken en 

weldaden die zij deed” (Hand.9:36). Wat een 

grafschrift! 
 

6. Onrecht in plaats van rechtvaardigheid: God 

haat “een valse getuige die leugens blaast” (vers 

19). Toen Josafat rechters aanstelde, zei hij tegen 

hen: “Let op wat u doet, want u oordeelt niet voor 

een mens, maar voor de HEERE. Hij is bij u als u 

rechtspreekt… [Hij] is geen onrecht, geen 

partijdigheid of aanneming van geschenken” (2 

Kron. 19:6-7). Hoe spreek jij over anderen? 
 

7. Verdeeldheid in plaats van harmonie: God haat 

iemand “die tussen broeders twisten teweegbrengt” 

(vers 19). Eenheid en harmonie zijn erg belangrijk in 

Gods ogen, of het nu gaat om je huwelijk, je gezin, 

je gemeente of je sociale netwerk. “Weest tegenover 

elkaar eensgezind” (Rom 12:16). Satan probeert jou 

en mij te gebruiken om tweedracht te zaaien, om te 

polariseren, verdeeldheid te creëren. Wat voor 

invloed heb jij op je omgeving? Jezus zei: “Gelukkig 

de vredestichters, want zij zullen zonen van God 

worden genoemd” (Mat. 5:9). Vredestichters 

gedragen zich als hun hemelse Vader. 
 

Het is duidelijk dat God de zonde haat. Dat moeten 

wij ook doen. Als wij de zonde haten kan ons dat 

helpen de zonde te vermijden, en zal het ons helpen 

berouw te krijgen als we zondigen. Maar het kan ons 

ook veranderen in veroordelende huichelaars. Het 

christelijk leven bestaat niet uit het angstvallig 

vermijden van de zonde. Het is goed de 

verkeersregels te kennen en te gehoorzamen. Maar 

ik rijd in mijn auto voor mijn plezier of om ergens 

naar toe te gaan, en niet om bekeuringen te 

voorkomen. Wij leven positief. Laten we vandaag 

leven “tot al Zijn welbehagen” (Kol. 1:10). 
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