Rechtzinnig Oordelen
Oordeel niet naar wat voor ogen is, maar vel een rechtvaardig oordeel - Johannes 7:24

Bijbelse principes ter bezinning - M.V.
Sommigen menen dat “oordelen” altijd iets negatiefs is, maar in de Bijbel zijn er twee kanten aan
oordelen: 1. Negatief oordelen, maar ook 2. Positief oordelen.

OORDELEN
NEGATIEF OORDEEL

POSITIEF OORDEEL

AFKEURING

GOEDKEURING

VEROORDELING

PRIJZING

MINACHTING

ACHTING

HAAT

LIEFDE

Ps 5:6 Gij haat alle werkers der ongerechtigheid.

Ps 45:8 Gij hebt gerechtigheid lief

Ps 26:5 Ik haat de vergadering der boosdoeners, en Ps 119:113 … maar heb Uw wet lief
bij de goddelozen zit ik niet.
Ps 119:128 Daarom heb ik al Uw bevelen, in alles,
voor recht gehouden
Ps 31:7 Ik haat hen, die op valse ijdelheden acht
nemen, en ik betrouw op de HEERE.
Ps 119:163 … maar Uw wet heb ik lief
Ps 45:8 Gij … haat goddeloosheid
Amos 5:15 … hebt lief het goede.
Ps 97:10 Gij liefhebbers des HEEREN! haat het
Jh 14:15 Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart
kwade.
Mijn geboden
Ps 101:3 Ik haat het doen der afvalligen, het zal
Jh 14:21 Wie Mijn geboden heeft en ze bewaart, die
mij niet aankleven.
is het die Mij liefheeft
Ps 119:104 Uit Uw bevelen krijg ik verstand,
Jh 14:23 Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord
daarom haat ik alle leugenpaden.
bewaren
Ps 119:113 Ik haat de kwade ranken, maar heb Uw
Jh 15:10 Als u Mijn geboden bewaart, zult u in Mijn
wet lief.
liefde blijven
Ps 119:128 Daarom heb ik al Uw bevelen, in alles,
Jh 15:14 U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u
voor recht gehouden; maar alle valse pad heb ik
gebied
gehaat.
Jh 17:17 Heilig hen in Uw waarheid; Uw woord is
Ps 119:163 Ik haat de valsheid, en heb er een
de waarheid
gruwel van; maar Uw wet heb ik lief.
Mt 28:19 Gaat dan heen, onderwijst al de volken …
Spr 8:13 De vreze des HEEREN is, te haten het
lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden
kwade.
heb
Spr 13:5 De rechtvaardige haat leugentaal; maar
1Ko 13:6 De liefde verblijdt zich in de waarheid
de goddeloze maakt zich stinkende, en doet zich
1Ko 13:13 En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze
schaamte aan.
drie; doch de meeste van deze is de liefde
Amos 5:15 Haat het boze, en hebt lief het goede.
1Tm 6:11 Jaag naar [1] gerechtigheid, [2]
Jh 12:25 wie zijn leven haat in deze wereld, zal het
godsvrucht, [3] geloof, [4] liefde, [5] volharding,
bewaren tot het eeuwige leven
[6] zachtmoedigheid
Hb 1:9 Gij hebt rechtvaardigheid liefgehad, en
2Tm 2:22 Jaag naar [1] rechtvaardigheid, [2]
ongerechtigheid gehaat.
geloof, [3] liefde, [4] vrede
Jd 1:23 haat de rok, die door het vlees bevlekt is
Hb 1:9 Gij hebt rechtvaardigheid liefgehad
Op 1:6 Maar dit hebt u, dat u de werken van de
1Jh 2:4-5 maar zo wie Zijn Woord bewaart, in die is
Nikolaïeten haat, die ook Ik haat
waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden; hieraan
Op 2:15 Zo zijn er ook onder u die zich houden aan kennen wij, dat wij in Hem zijn
de leer van de Nikolaïeten en dat haat ik
1Jh 5:3 Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn
geboden bewaren; en Zijn geboden zijn niet zwaar

