Vermanen en terechtwijzen
M.V. 16-07-2013
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Herziene Statenvertaling.

Weinig christenen laten zich vandaag nog vermanen of terechtwijzen. Als je dat “durft te doen” dan
veranderen ze in zichzelf verdedigende, zichzelf rechtvaardigende, verontwaardigde, heftige tegenstanders. En dan mag je al vele jaren in het geloof zijn, en al wat op leeftijd zijn gekomen, bewezen
hebben bijbelvast te zijn … ze pikken het gewoon niet. De stereoptiepe slogans van “oordeelt
niet”1, “u bent onverdraagzaam en liefdeloos”2 worden snel afgevuurd om je de mond te snoeren.
Zij hebben niet door dat je hen juist vermaant omdat je de waarheid liefhebt, oprecht wilt zijn en
omdat je weet dat zij die terechtwijzing broodnodig hebben voor hun geestelijke groei.
De brieven van het Nieuwe Testament hebben echter veel te zeggen over vermanen en terechtwijzen. Iemand die vermaant en terechtwijst, vanuit zuivere motieven, doet een heel goed werk. Het is
een noodzaak en een plicht van kerkleiders om te vermanen en terecht te wijzen.
Vermanen: 1Ko 14:3; 1Th 2:3; 1Tm 4:13; Hb 12:5; Hb 13:22.
Terechtwijzen/bestraffen: Mt 18:15; Hd 20:31; Rm 15:14; 1Ko 4:14; 2Ko 10:6; Ef 6:4; 1Th 5:12;
1Th 5:14; 2Th 3:15; Ko 1:28; Ko 3:16; 1Tm 5:20; 2Tm 4:2; Tt 1:13; Tt 2:15; Tt 3:10; Hb 12:5-11;
Jd 1:15; Op 3:19.
Vermanen en terechtwijzen behoort bij de manier waarop christenen elkaar aansporen om op het
rechte spoor (gedrag) te blijven en bij de leer die ons is overgeleverd (Judas 3). Het is geen uitvindsel van hedendaagse “farizeeën en schriftgeleerden” en andere kwaadwilligen. Het is in wezen een
heilige opgelegde taak die in het Nieuwe Testament uitbundig geleerd en bevolen wordt. Volg daartoe de hiernavolgende 22 Schriftplaatsen, en sla er de context op na in de Schrift:
1

“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).

2

“Daarom: wees waakzaam, en bedenk dat ik drie jaar lang, nacht en dag, niet heb opgehouden
iedereen onder tranen terecht te wijzen” (Handelingen 20:31).

3

“Nu ben ik ervan overtuigd, mijn broeders – ook ikzelf met het oog op u – dat u zelf ook vol
bent van goedheid, vervuld met alle kennis, in staat ook elkaar terecht te wijzen” (Romeinen
15:14).

4

“Ik schrijf deze dingen niet om u te beschamen, maar als mijn geliefde kinderen wijs ik u terecht” (1 Korinthiërs 4:14).

5

“Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost”
(1 Korinthiërs 14:3).

6

“En wij staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen, zodra uw gehoorzaamheid
volkomen zal zijn” (2 Korinthiërs 10:6).

7

“En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de
terechtwijzing van de Heere” (Efeziërs 6:4).

8

“Hem verkondigen wij, terwijl we ieder mens terechtwijzen, en ieder mens onderwijzen in
alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus” (Kolossenzen
1:28).
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Zie: http://www.verhoevenmarc.be/oordelen2.htm.
Zie: http://www.verhoevenmarc.be/liefde.htm.
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9

“Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en
wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met
dank in uw hart” (Kolossenzen 3:16).

10 “Want onze vermaning kwam niet voort uit dwaling, of uit onzuivere motieven, en ging ook
niet met bedrog gepaard” (1 Thessalonicenzen 2:3).
11 “En wij vragen u, broeders, hen te erkennen die onder u arbeiden, u leiding geven in de Heere
en u terechtwijzen” (1 Thessalonicenzen 5:12).
12 “En wij roepen u ertoe op, broeders, hen die ordeloos leven terecht te wijzen, de moedelozen
te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen, en met allen geduld te hebben” (1 Thessalonicenzen 5:14).
13 “En beschouw hem niet als een vijand, maar wijs hem terecht als een broeder” (2 Thessalonicenzen 3:15).
14 “Blijf bezig met het voorlezen, met het vermanen, met het onderwijzen, totdat ik kom” (1 Timotheüs 4:13).
15 “Wijs hen die zondigen, in tegenwoordigheid van allen terecht, opdat ook de anderen vrees
zullen hebben” (1 Timotheüs 5:20).
16 “Predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat
met alle geduld en onderricht” (2 Timotheüs 4:2).
17 “Dit getuigenis is waar. Wijs hen daarom streng terecht, opdat zij gezond zullen zijn in het
geloof” (Titus 1:13).
18 “Spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten” (Titus 2:15).
19 “Verwerp een ketters mens na een eerste en tweede terechtwijzing” (Titus 3:10).
20 “En u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken: Mijn zoon,
acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijk niet, als u door Hem terechtgewezen
wordt” Hebreeën 12:5).
21 “Om over allen het oordeel te vellen en alle goddelozen onder hen terecht te wijzen voor al
hun goddeloze daden, die zij op goddeloze wijze bedreven hebben, en voor al de harde woorden die zij, goddeloze zondaars, tegen Hem gesproken hebben” (Judas 1:15).
22 “Ieder die Ik liefheb, wijs Ik terecht en bestraf Ik. Wees dan ijverig en bekeer u” (Openbaring 3:19).
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