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Oordelen of niet? 
en: WZJD (Wat Zou Jezus Doen)? 

M.V. Update 8-5-2023. Schriftaanhalingen uit de Statenvertaling (HSV) 
 
 
Jezus: hard en oordelend 
12 En wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden; en wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd 
worden. 13 Maar wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u sluit het Koninkrijk der 
hemelen voor de mensen; u gaat er immers zelf niet binnen, en hen die er binnen willen gaan, laat u er 
niet binnengaan. 14 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u eet de huizen van de 
weduwen op, en voor de schijn bidt u lang; daarom zult u een des te zwaar- der oordeel ontvangen. 15 

Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u reist zee en land af om één proseliet te 
maken, en als hij het geworden is, maakt u hem een kind van de hel, dubbel zo erg als u. 16 Wee u, 
blinde leiders, die zegt: Heeft iemand gezworen bij de tempel, dan betekent dat niets; maar heeft ie-
mand gezworen bij het goud van de tempel, dan is hij aan die eed gebonden. 17 Dwazen en blinden! 
Want wat is meer, het goud of de tempel, die het goud heiligt? 18 En: heeft iemand gezworen bij het 
altaar, dan betekent dat niets; maar heeft iemand gezworen bij de gave die daarop ligt, dan is hij aan 
die eed gebonden. 19 Dwazen en blinden! Want wat is meer, de gave of het altaar, dat de gave hei-
ligt? 20 Wie daarom zweert bij het altaar, die zweert daarbij en bij alles wat daarop ligt; 21 en wie 
zweert bij de tempel, die zweert daarbij en bij Hem Die daarin woont; 22 en wie zweert bij de hemel, 
die zweert bij de troon van God en bij Hem Die daarop zit. 23 Wee u, schriftgeleerden en Fari-
zeeën, huichelaars, want u geeft tienden van de munt, de dille en de komijn, en u laat het belangrijk-
ste van de Wet na: het recht, en de barmhartigheid en het ge- loof. Deze dingen zou men moeten 
doen en die andere dingen niet nalaten. 24 Blinde leiders, die de mug uitzift maar de kameel doorslikt. 
25 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u reinigt de buitenkant van de drinkbe-
ker en van de schotel, maar van binnen zijn ze vol van roof- zucht en onmatigheid. 26 Blinde Fari-
zeeër, reinig eerst de binnenkant van de drinkbeker en de schotel, zodat ook de buitenkant daarvan 
rein wordt. 27 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u bent als de witgepleis-
terde graven, die van buiten wel mooi lijken, maar van binnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei 
onreinheid. 28 Zo lijkt u ook wel van buiten rechtvaardig voor de mensen, maar van binnen bent u vol 
huichelarij en wetteloosheid. 29 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u bouwt 
de graven voor de profeten en versiert de grafmonumenten van de rechtvaardigen, 30 en u zegt: Als 
wij in de tijd van onze vaderen hadden geleefd, hadden wij niet met hen meegewerkt om het bloed 
van de profeten te vergieten. 31 Aldus getuigt u tegen uzelf, dat u kinderen bent van hen die de profe-
ten gedood hebben. 32 Maakt ook u dan de maat van uw vaderen vol! 33 Slangen, adderengebroed, 
hoe zou u aan de veroordeling tot de hel ontkomen? (Mattheüs 23:12-33). 

De Heer spreekt acht maal het “wee u” uit, en zeven maal “huichelaars”! 
Wat zou de Heer Jezus vandaag zeggen?: 

Wee u, moderne huichelaars, blinde leiders, dwazen en blinden, witgepleisterde graven, 
vol huichelarij en wetteloosheid, slangen, adderengebroed ! 

David Cloud* over de discipelen: zij waren hard en oordelend 
Paulus toonde niet veel respect voor ketters die de vroege kerken verstoorden. Hoeveel respect 
toonde hij voor deze volgende twee?: “En hun woord zal zich uitzaaien als kanker; onder hen be-
vinden zich Hymeneüs en Filetus” (2 Timotheüs 2:17). Begreep Paulus dan niet dat zo’n taalge-
bruik de gevoelens van deze mensen zou kwetsen en zelfs hun gevoel van eigenwaarde zou verwon-
den? Vandaag zou de oecumenische menigte zeggen: “Paulus, hoe denkt u dat wij ooit een goede 
dialoog met u kunnen hebben als u zo blijft spreken? Begrijpt u de nood aan christelijke eenheid 
dan niet? Waarom bent u zo hard en oordelend?” 
Paulus waarschuwde voor “bedrieglijke arbeiders” (2 Korinthiërs 11:13), “valse broeders” die 
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“spioneren” (Galaten 2:4), mensen die “op listige wijze tot dwaling verleiden” (Efeziërs 4:14), voor 
de “huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid” 
(1 Timotheüs 4:2), voor “slechte mensen en bedriegers … [die] misleiden en worden misleid” (2 
Timotheüs 3:13). 
Paulus noemde valse leraars “honden”1 en “kwade arbeiders”2 (Filippenzen 3:2). Van hen die het 
evangelie verdraaien zegt hij: “die zij vervloekt” (Galaten 1:8-9). Hij noemde hen “slechte mensen 
en bedriegers” (2 Timotheüs 3:13), “mensen met een verdorven gezindheid en, wat het geloof be-
treft, verwerpelijk” (2 Timotheüs 3:8), “valse apostelen, bedrieglijke arbeiders” (2 Korinthiërs 
11:13). Hij noemde de namen van valse leraren en noemde hun leer “inhoudsloze praat” (2 Timo-
theüs 2:16-17). Hij waarschuwde voor “filosofie en inhoudsloze verleiding” (Kolossenzen 2:8). Hij 
sprak van hun “bedrog … om op listige wijze tot dwaling te verleiden” (Efeziërs 4:14). Toen 
Elymas mensen trachtte af te keren van het evangelie, verspilde Paulus geen tijd met dialogeren 
maar zei: “O duivelskind, vol van alle bedrog en van alle sluwheid, vijand van alle gerechtigheid, 
zult u er niet mee ophouden de rechte wegen van de Heere te verdraaien?” (Handelingen 13:10). Hij 
waarschuwde voor valse leraars die de kerken zouden binnenkomen en noemde hen “wrede wol-
ven” (Handelingen 20:29) en hun prediking “de waarheid verdraaien” (Handelingen 20:30). Zij die 
de lichamelijke opstanding ontkenden werden “dwazen” genoemd (1 Korinthiërs 15:35-36). Hij 
waarschuwde voor valse christussen, valse geesten, valse evangeliën (2 Korinthiërs 11:1-4). Hij 
noemde valse leer “leringen van demonen” (1 Timotheüs 4:1). In de pastorale brieven waarschuwde 
Paulus voor valse leraars en compromitteurs met vermelding van hun namen 10 keer, en dit is 
een voorbeeld dat de Geest van God heeft nagelaten voor de kerken. 
Ook Petrus heeft voluit gesproken tegen ketterij. Van de valse profeten in zijn dagen en dezen waar-
van hij wist dat ze nog zouden komen, noemde hij hun ketterijen “verderfelijke afwijkingen” en 
waarschuwde voor hun “snel verderf” (2 Petrus 2:1). Hij noemde hun wegen “verderfelijk” en hun 
woorden “verzonnen” en zei “hun verderf sluimert niet” (2 Petrus 2:2-3). Hij waarschuwde voor de 
eeuwige hel (2 Petrus 2:4-9) en noemde hen “vermetel” en zei dat zij “zichzelf behagen” (2 Petrus 
2:10). Hij vergeleek hen met “redeloze dieren, geboren met een natuur om gevangen te worden en 
te gronde te gaan” (2 Petrus 2:12) en legde hun bedrog bloot (2 Petrus 2:13). Petrus zit nu in de 
hoogste versnelling. Beschouw hoe hij zijn kleine “dialoog” beëindigt in 2 Petrus 2:14-21. Ik veron-
derstel dat een man als Petrus niet zou uitgenodigd worden in de oecumenische dialogen van van-
daag. Misschien zou hij één keer uitgenodigd worden, maar geen tweede maal! 
Judas waarschuwde voor “binnengeslopen mensen”, “goddelozen, die de genade van onze God ver-
anderen in losbandigheid” (Judas 4). 
Maar wat te zeggen van Johannes, de “apostel van liefde”? Hoe was zijn aanpak? Opnieuw niet te 
affectief, want hij waarschuwde maar al te dikwijls voor antichristen (1 Johannes 2:18-19), en 
noemde hen leugenaars (1 Johannes 2:22) en misleiders (1 Johannes 2:26 en 2 Johannes 7). Hij zei 
dat zij de Zoon loochenen (1 Johannes 2:23) en dat zij God niet hebben (2 Johannes 9). Hij legde 
ook veel nadruk op het beproeven van de geesten (1 Johannes 4:1-3). Hij deed allerlei soorten be-
weringen, zoals “Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt” (1 Johannes 
5:19). Wie dacht hij wel te zijn! Johannes verbood de gelovigen zelfs valse leraars in hun huizen te 
ontvangen of hen te begroeten (2 Johannes 10-11). Het is niet mogelijk een dialoog te hebben wan-
neer men zulke dingen doet. 
In dit alles volgden de apostelen gewoon hun Heer, Die niet gekend was om Zijn zacht spreken of 
geven-en-nemen dialogen, maar als een groot prediker. Hij schold de Farizeeën uit omdat zij de 
weg van de waarheid verdierven en het evangelie van genade verdraaiden. Hij noemde hen huiche-
laars, witgepleisterde graven, blinde leiders, dwazen en blinden, slangen, een adderengebroed. En 
dat was slechts één preek! 
* http://www.verhoevenmarc.be/PDF/dialoog-afscheiding.pdf  

 
1 SV kanttekening 5: “Dat is, let op de honden, en wacht u van de valse apostelen, die hij van dezen smadelijken naam 
van honden noemt, om hun aard uit te drukken, dat zij onbeschaamd de rechte leraars met hunne lasteringen aanblaffen 
en bijten. 
2 SV kanttekening 6: “Dat is, die wel veel arbeid en moeite aannemen, maar om een kwade en verderflijke leer den 
mensen in te planten”. 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/dialoog-afscheiding.pdf
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Paul Proctor** over Jezus en de discipelen: harde aanpak 
Er is absoluut geen bijbels verslag over Jezus of zijn discipelen, die een ketter terzijde namen voor 
koffie en gebak, nadat hij iemand op een dwaalspoor had gebracht en het Woord van God ver-
kracht. Zij schudden geen handen, wisselden geen knuffels uit of telefoonnummers, en plaatsten 
geen afspraken in hun PDA’s om hun leerstellige verschillen te bespreken tijdens de lunch in een 
stille hoek van een favoriet restaurant, op een gepaster tijdstip. 
Nee, Jezus pakte ketters hard aan, in het openbaar en onmiddellijk, zoals ook Paulus en de andere 
discipelen. En, hou in gedachten, wij spreken hier vanuit het Nieuwe Testament. In het Oude Testa-
ment werden valse profeten meegetrokken en tot de dood gestenigd voor hun leugens! Dat toont aan 
hoe ernstig God is met betrekking tot het recht snijden en verkondigen van Zijn Woord. 

** http://www.verhoevenmarc.be/PDF/ketters&hypocrieten.pdf  

Mattheüs 18:15 fout begrepen 
Vele valse leringen en praktijken werden geholpen door de wijd en zijd voorkomende aanneming 
dat openbare berispingen onder christenen slechts een laatste toevlucht mogen zijn. En dan citeert 
men Mattheüs 18:15 als de schriftuurlijke bron, welke tekst in de King James Version en in de Sta-
tenvertaling als volgt luidt: 
“Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en 
hem alleen; als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen” (Mattheüs 18:15, HSV). 

Een aantal moderne bijbelvertalingen, waaronder bv. de nieuwste NIV 2011 (Engels)  en voor ons 
Nederlandstaligen de NBG 1951, GNB 1983 & 1996, Naardense Bijbel, Leidse Vertaling, Bijbel 
in Gewone Taal, Telos NT (twijfelhaken), Nije Fryske Bibeloersetting  hebben Mattheüs 18:15 
op zo’n manier vertolkt dat het terechtwijzen van zondaars primair onder vier ogen zou moeten ge-
beuren : ze laten “tegen u” weg, in strijd met de Textus Receptus en ook in strijd met wat de Bijbel 
elders leert. Paulus zegt tot Timotheüs: “Wijs hen die zondigen, in tegenwoordigheid van allen te-
recht, opdat ook de anderen vrees zullen hebben” - 1 Timotheüs 5:20. 

Zie verder in http://www.verhoevenmarc.be/PDF/berisping.pdf  

Mattheüs 7:1-5 fout gebruikt 
Een van de best gekende, meest misbegrepen en verkeerd toegepaste Schriftplaatsen is Mattheüs 
7:1: “Oordeelt niet”. Laat ons deze passage eens onderzoeken: 
“Oordeel [krino] niet, opdat u niet geoordeeld [krino] wordt; 2 want met het oordeel [krino] waar-
mee u oordeelt [krino], zult u zelf geoordeeld [krino] worden; en met welke maat u meet, zal er bij 
u ook gemeten worden. 3 Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u 
de balk in uw eigen oog niet op? 4 Of, hoe zult u tegen uw broeder zeggen: Laat toe dat ik de splin-
ter uit uw oog haal; en zie, er is een balk in uw eigen oog? 5 Huichelaar, haal eerst de balk uit uw 
oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen” (Mattheüs 
7:1-5). 
Lees deze tekst nog eens zorgvuldig door. Merk op dat deze woorden gericht zijn aan een hypocriet, 
niet aan hen die oprecht willen onderscheiden of een leraar of leer, waar is of vals volgens Gods 
Woord.  
En in plaats van een verbod tegen eerlijk oordelen is dit een ernstige waarschuwing tegen hypocriet 
oordelen. In feite beveelt het laatste deel van deze Schriftplaats juist een oprecht oordeel aan: “dan 
zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen”.  
Als wij een vers apart nemen, of een gedeelte daarvan, dan kunnen wij Gods Woord het tegenover-
gestelde doen zeggen van wat het in werkelijkheid leert. En zij die dit doen kunnen niet ontsnappen 
aan Gods oordeel over degenen die Zijn Woord verdraaien (2 Petrus 3:16). Laat dit voor ons een 
waarschuwing zijn om nooit nog een Schriftplaats uit zijn context te halen! 

Zie verder http://www.verhoevenmarc.be/PDF/oordelen-NT.pdf  

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/ketters&hypocrieten.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/berisping.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/oordelen-NT.pdf
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Lees verder deze artikelen: 
o Oordelen in het Nieuwe Testament: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/oordelen-NT.pdf  
o Rubriek “Oordelen & Terechtwijzen, Vermanen, Waarschuwen, Corrigeren:  

http://www.verhoevenmarc.be/oordelen2.htm  
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