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Haat is een sterke emotie ten opzichte van iemand, het kan samen gaan met 

wraakzuchtigheid. Het knaagt aan die mens, hij piekert veel, slaapt niet. Het is 

schadelijk voor de gezondheid van de hater zelf. Dit kan wel escaleren tot de 

wraakneming! Jaloersheid was de oorzaak bij Kaïn, hij offerde God naar eigen 

zinnen, God verwierp zijn offer, beeld van eigen kerkregels of persoonlijke 

eigenzinnigheid.  

Hoe denkt God over de zonde van het haten? 
Johannes 15:24 Indien Ik niet de werken onder hen gedaan had, die niemand 
anders gedaan heeft, zouden zij geen zonde hebben; maar nu hebben zij, hoewel zij ze 
gezien hebben, toch Mij en mijn Vader gehaat. 25 Maar het woord moet vervuld 
worden, dat in hun wet geschreven is: Zij hebben Mij zonder reden gehaat. 
 Johannes 19:6 Toen dan de overpriesters en hun dienaars Hem zagen, schreeuwden zij en 

zeiden: Kruisigen, kruisigen! Pilatus zeide tot hen: Neemt gij Hem en kruisigt Hem: 

want ik vind geen schuld in Hem. 

 
Zo zien wij dat na de haatgevoelens, ook moordzuchtigheid aan bod komt. Het is 

goed dat wij regelmatig ons herinneren waarom Jezus het avondmaal (geen Babelse 

eucharistie) instelde en een nieuw verbond met genade sloot.  

Jezus bracht genezing, tekenen en wonderen, welke Hem niemand nadeed. Gaf de 

blinde geboren zonder ogen, schiep ogen om te zien. (Joh.9). Liet doden opstaan en 

werd zelf vermoord.  

Leviticus 19:17 Gij zult uw broeder in uw hart niet haten; openlijk zult gij uw 
volksgenoot terechtwijzen en niet ter wille van hem zonde op u laden. 

Haat ontstaat in het denken van de mens, een zondig en ziekelijk denken en zondige 

gevoelens dus. Wanneer men “iets” tegen iemand heeft, dan dient dit met die 

persoon te worden uitgesproken. Ga niet tot kwaadsprekerij over. (2 Tim.3) 

Kwaadspreken is een teken van de eindtijd! Haat kan werken als de kanker! Indien 

de hater zwijgt zal hij dit niet verder kunnen dragen, en wraakgevoelens kunnen het 

gevolg worden. 
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De apostel Paulus leert het volgende: 
Romeinen 12:18 Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met 
alle mensen.19  Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, 
want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de 
Here.  
 

Een onkruidverdelger als “Roundup” is de vergelding 

overlaten aan de Here. Haat is als onkruid. Vertrouwen op 

Gods wraak, is het geneesmiddel, voor de christen welke 

wraakgevoelens zou kunnen koesteren. De Here zal het 

kwaad aan Zijn kinderen aangedaan, vroeg of laat 

vergelden. Er komt ook vloek over de Jodenhater! 

(Jes.1:24)  

JOZEF - JEZUS 
Een Bijbels verhaal maakt ons duidelijk wat haat tot gevolg kan hebben. Gen.37: 

3,4.Jozef kreeg een pronkgewaad van zijn vader. De broeders zagen dat hij heel 

graag gezien werd door zijn vader. Hier begon al in stilte het onkruid van de 

jaloersheid groeien en werd tot haat van de broeders tegenover hun broeder Jozef.  

Jozef is hier als een symbool van Jezus in het nieuwe verbond. Dit herhaalt zich:  
 

Matteüs 10:22 En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil; maar 
wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. 

Wie Jezus haat, die haat het licht, hij haat dan de waarheid. (Joh.3:20) Wie de 

waarheid correct predikt, is niet populair, doch kan worden gehaat, gepest en 

gediscrimineerd! Nochtans brengt men de blijde boodschap van genade. Haten kan   

kenmerkend zijn voor mensen welke nog niet zijn bekeerd, en geen persoonlijke 

relatie hebben met Jezus. Zo is er een streven als christen zichzelf te beschermen 

tegenover de zonde “haat”, die de mens ziek maakt! (Tit.3:3). 

Jaloersheid en haat leiden soms tot moord, als resultaat.  
Genesis 37:20 Nu dan, komt, 

laten wij hem doden en 

in een van de putten 

werpen, en laten wij dan 

zeggen: een wild dier 

heeft hem verslonden. 

Dan zullen wij zien, wat 

er van zijn dromen 

terechtkomt. 

Johannes 19:6 Toen dan de 
overpriesters en hun 
dienaars Hem zagen, 
schreeuwden zij en 
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zeiden: Kruisigen, kruisigen! Pilatus zeide tot hen: Neemt gij Hem en kruisigt Hem: 
want ik vind geen schuld in Hem. 
Jezus werd door zijn volksgenoten, lees, de overpriesters vermoord door jaloersheid, 

welke is ontwikkeld tot haat en moord. Dit komt niet in een dag, het kent een tijd 

vooraf. 

Voorbeeld. 

In het oude Griekenland stierf een atleet veroorzaakt door zijn jaloersheid. Hij was 

loper, doch hij werd in een grote wedstrijd de tweede. Zijn rivaal kreeg de krans, en 

ook nog later een standbeeld. Zijn jaloersheid drong hem zover dat hij iedere nacht, 

een stukje van de voet van dit standbeeld wegkapte. Doch stukje bij stukje bewerkte 

hij in feite zijn eigen ondergang, door een haat zonder einde! Plots stierf hij 

onverwacht. 

Wrok en haat werkt als de kanker, tot het soms te laat wordt ontdekt.  

Jezus toonde ons de weg van vergeving, genezing 

van haatkanker.  Het is trouwens niet moeilijk om te 

begrijpen, wel om te doen. Terwijl de Romeinse 

nagels in Zijn handen hem erg pijnigden, kon Hij 

denken aan vergeven!    

Lucas 23:34 En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, 
want zij weten niet wat zij doen. En zij wierpen het lot om zijn klederen te 
verdelen. 
Het is niet gemakkelijk soms te vergeven, wanneer men u kwets met woorden die 

geestelijke wonden slaan. Wij kunnen zingen: Ik vermag alle dingen in Hem die mij 

kracht geeft. Die kracht is de kern van het evangelie.  

VAN HAAT TOT WERELDOORLOG III  
Genesis 27:41 En Esau koesterde wrok tegen Jakob om de zegen, waarmede zijn vader hem 
gezegend had, en Esau zeide bij zichzelf: De dagen van de rouw over mijn vader zijn 
aanstaande; dan zal ik mijn broeder Jakob doden. 
 
De haat van Esau tegenover Jacob is na eeuwen nog steeds actief bij de 

nakomelingen. Esau als Edom en Jacob als het huidige Israël. Zo leeft Israël nog 

steeds in levensgevaar. Wat was die zegen?  

Dit vinden wij in het “Boek des oprechten” (29:35-39). Elifaz, zoon van Esau kreeg 

de opdracht om Jacob te achtervolgen, te 

beroven en te doden. Bij de agressieve 

confrontatie werd God Jacob genadig, en 

werd niet gedood. Doch Jacob diende bij 

dit conflict alle bezit af te geven welke hij 

van zijn vader had gekregen, ook al het 

goud en zilver. Zo keerde Elifaz terug naar 

zijn hebzuchtige vader Esau. De 

geschiedenis toont aan hoe de Edomieten, 
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en de nakomelingen van Elifaz, waaronder de Amalekieten in Gaza, telkens streden 

tegen Jacob op alle mogelijke wijzen. Zo zien wij vandaag opnieuw een 

georganiseerde boycot tegen Israël. 

Esau (Saoedi-Arabië, Kedar, Mekka) heeft altijd een passie voor goud gehad. Het  
IMF (V.N.) zoekt om vele landen van hun goud te beroven. Alle goud is van God! 
(Hag.2:8). Het herstel van Israël, zal zichtbaar worden. God heeft al het goud en 
zilver aan Israël toebedacht.  
Want gij hebt mijn zilver en mijn goud weggenomen, mijn kostbare schatten naar uw tempels 
gebracht, (Joel.3:5).    
 

De profeet Obadja schreef over de oordeelsdag 

van God. Dan zal het einde gekomen zijn van 

Ezau. Er zal redding zijn in deze oorlog op de 

berg Sion!  

 

 

 

Obadja vs 17 Maar op de berg Sion zal er ontkoming zijn, en die zal een 
heiligdom wezen; en het huis van Jakob zal zijn bezittingen 

weer in bezit nemen. 

Obadja vs 18 Het huis van Jakob zal het vuur zijn, het huis van Jozef de 
vlam, en het huis van Esau de stoppels: zij zullen hen in brand 

steken en verteren, en van het huis van Esau (nakomelingen) zal niemand 
ontkomen; want de HERE heeft het gesproken. 
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