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Wee hen die het kwade goed noemen  
en het goede kwaad! 

Door George Zeller, https://www.middletownbiblechurch.org/inserts/terms.pdf , 1-11-2022 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling en voetnoten door M.V. 

 
 

“Wee hen die het kwade goed noemen en het goede kwaad;  
die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis;  
die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter” (Jesaja 5:20) 

 
Het gebruik van terminologie is een krachtig instrument geworden voor goed en voor 
kwaad. De maatschappij biedt verscheidene voorbeelden: 

Abortusactivisten verkiezen liever het label “pro-choice”, “baas in eigen buik” of “Mijn li-
chaam, mijn keuze”1 dan “pro-death” of “pro-kindermoord”. 
Men spreekt liever niet van een “illegale immigranten” maar van “mensen zonder papieren”. 
De uitdrukking “alternatieve levensstijl” wordt geprefereerd boven “zondige en onwettige 
levensstijl”.  
Men verkiest “gender care” of “genderzorg” boven “genitale verminking”.  
Bezorgde ouders in de VS die zich uitspreken tegen de radicale leringen die hun kinderen 
onderwezen krijgen op school worden “domestic terrorists” genoemd. 
Het recht op vrije meningsuiting werd voor velen gedwarsboomd in de naam van “desinfor-
matie”, niettegenstaande die zogenaamde desinformatie vaak waar en factueel blijkt te zijn.  
Zij die bezorgd zijn over de evolutiehypothesen worden vaak gelabeld als “science deniers” 
of “ontkenners van wetenschap”.  
“Sociale rechtvaardigheid” klinkt als een mooie term totdat men ontdekt wat onder die dek-
mantel zoal zit. 
Accurate terminologie is ook vitaal op geestelijk vlak. In plaats van dat Christus stierf als 
onze Plaatsvervanger, stierf Hij als ons voorbeeld. 
Het broederschap van alle mensen klinkt mooi alhoewel het concept geheel ketters is  
(1 Johannes 3:10).  
Zonde wordt foutief gelabeld als ziekte of psychologische aandoening, of zelfs als normaal 
en gezond gedrag.  
De Hel – bewuste eeuwige bestraffing – wordt verklaard als dat dit een term is voor annihi-
latie (ophouden te bestaan, geheel vernietigd worden). 
Om het kruiswerk van Christus te beperken wordt ons gezegd dat Hij stierf voor alle men-
sen “zonder onderscheid” maar niet dat Hij stierf voor alle mensen “zonder uitzondering”2. 

 
1 “Mijn” lichaam? De foetus is de moederbuik is niet “mijn” lichaam maar het lichaam van een kind!: 
http://www.verhoevenmarc.be/#abortus  
2 http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Hij-stierf-voor-allen.pdf &  
http://www.verhoevenmarc.be/voor-wie-stierf-christus.htm  
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Het “purpose-driven” of “doelgericht” label verhult neo-evangelicale praktijken en filoso-
fieën. 
De slogan “doctrine verdeelt; liefde verenigt” suggereert dat het eigenlijk niet uitmaakt wat 
je gelooft, als je maar liefde hebt.3 
Meditatie en contemplatieve spiritualiteit zijn louter façades voor demonische New Age 
concepten. 
De doop met de Heilige Geest is gemuteerd in een pentecostal/charismatische ervaring. 
Ware evangelisatie en Bijbelse missies worden vervangen door het “sociale evangelie”4. 

Hoezeer is het nodig ervoor te zorgen dat onze terminologie overeenkomt met Bijbelse terminolo-
gie, zoals gedefinieerd door God Zelf ! 

 
 

 

Lees ook soortgelijk artikel: 
o Wee hen!: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/WeeHen.pdf  

 
verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm 

 
3 http://www.verhoevenmarc.be/#doctrine  
4 Politiek, maatschappelijk en sociaal activisme: http://www.verhoevenmarc.be/politiek.htm  

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/WeeHen.pdf
mailto:verhoevenmarc@skynet.be
http://www.verhoevenmarc.be
http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm
http://www.verhoevenmarc.be/#doctrine
http://www.verhoevenmarc.be/politiek.htm

