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Verrassende voorbeelden  
van Christus’ liefde 
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Buiten enige twijfel was onze Heer Jezus Christus het volmaakte voorbeeld van goddelijke liefde. 
Alles wat Hij zei en deed tijdens Zijn aardse bediening, demonstreerde die liefde, en zij die Hem 
waarlijk liefhebben, willen Zijn voorbeeld volgen op elke mogelijke manier. Verrassend echter, de 
meeste gelovigen vandaag - gehersenspoeld als zij zijn door valse concepten van liefde - falen erin 
te erkennen dat de bediening van Christus op het vlak van berispen, weerleggen en waarschuwen, 
net zo belangrijk en noodzakelijk was als Zijn onderwijs over vergiffenis en verzoening. 
Vandaag wordt iedere kerkleider of leraar, die Christus’ voorbeeld navolgt in het waarschuwen te-
gen valse leraars die mensen op een dwaalspoor leiden, ervan beschuldigd liefdeloos te zijn. Maar, 
beschouw de woorden van Jezus Christus in Mattheüs 23 en 24. Was Hij liefdeloos door zo sterk te 
waarschuwen zoals Hij deed tegen valse profeten? Lees zorgvuldig beide hoofdstukken en noteer 
specifiek de volgende delen:  
Mattheüs 23:1: Christus’ waarschuwing betrof zowel de discipelen als de menigte. Zo dikwijls van-
daag wordt de valse bewering gedaan dat zulke publiekelijke waarschuwingen averechts werken en 
schadelijk zijn voor de zaak van Christus. Bemerk de waarschuwing in de verzen 2 en 3 voor hen 
wier daden niet overeenkomen met hun woorden. Bemerk de strenge taal die Christus gebruikt in 
vers 13 waar Hij een “wee u” uitspreekt over twee van de belangrijkste takken van het judaïsme in 
die dagen - farizeeën en schriftgeleerden - en Hij noemt hen “huichelaars”. Bemerk ook de sterke 
woorden van de Heer in vers 33: “Slangen, adderengebroed, hoe zou u aan de veroordeling tot de 
hel ontkomen?” Acht verschillende keren spreekt Hij een “wee u” uit over de religieuze leiders in 
Zijn dagen. Waarom? Was het haat of jaloersheid die Zijn woorden motiveerden? Was Hij liefde-
loos door die woorden te gebruiken? Absoluut niet. Deze strenge waarschuwingen waren NOOD-
ZAKELIJK. Dit is een andere reden waarom ware gelovigen vandaag bereid zouden moeten zijn te 
waarschuwen tegen valse leraars in plaats van geïntimideerd te worden door gelovigen zonder on-
derscheidingsvermogen en die zeggen: “U bent jaloers, het ontbreekt u aan liefde, u verdeelt Gods 
volk in plaats van de verschillen door de vingers te zien en eenheid te zoeken”. 
Ook in Mattheüs 24 geeft de Heer Jezus sterke woorden van waarschuwing met betrekking tot de 
vele valse christussen en valse profeten die in de laatste dagen zullen optreden. In vers 4 zegt Hij: 
“Pas op dat niemand u misleidt”. In vers 5 waarschuwt Jezus dat velen zullen komen in Zijn naam 
en velen zullen misleiden. En in onze dagen, zijn er zoveel charismatische/pinksterleiders en ande-
ren die volgelingen zoeken op basis van wonderwerken.  
Benny Hinn en andere charismatische leiders hebben een enorme aanhang doordat mensen hun 
“crusades” en televisieprogramma’s volgen. Hinn claimt herhaaldelijk de naam van Christus wan-
neer hij zijn “power” (zalving) demonstreert door het “commanderen” van Satan, zieken te genezen, 
en met (veronderstelde) boodschappen van God over verleden, heden en toekomst. 
Gelovigen vandaag moeten GEWAARSCHUWD worden. Lees Mattheüs 7:21-23 en sluit u bij ons 
aan om hen te waarschuwen die door gebrek aan onderscheidingsvermogen bedrogen zijn door de 
zogenaamde mirakelwerkers met hun valse claim dat alles wordt gedaan in Christus’ naam, maar 
die door de Heer geoordeeld zullen worden als volgt: “Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die 
de wetteloosheid werkt!” 

Lees ook: 
“… Wat Zou Jezus Doen?: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/oordelenOfNiet.pdf 

 Artikels over Liefde: http://www.verhoevenmarc.be/liefde.htm 
Artikels over Oordelen: http://www.verhoevenmarc.be/oordelen2.htm  
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