


48. Mag je als christen 
nou WEL of NIET 

oordelen?



Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt; want met het 
oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld 
worden; en met welke maat u meet, zal er bij u ook 

gemeten worden. 

Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, 
maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op?  Of, hoe 

zult u tegen uw broeder zeggen: Laat toe dat ik de splinter 
uit uw oog haal; en zie, er is een balk in uw eigen oog?  
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 HSV

Zorg eerst dat de balk uit je eigen oog is, dan pas mag je de splinter bij 
iemand anders weghalen



Broeders, spreek geen kwaad van elkaar. Wie van 
zijn broeder kwaadspreekt en over zijn broeder 
oordeelt, spreekt kwaad over de wet en oordeelt 

over de wet. 

Als u over de wet oordeelt, bent u geen dader van 
de wet, maar een rechter. Er is één Wetgever, 

namelijk Hij Die kan zalig maken én te gronde 
richten.  Maar wie bent u, die over de ander 

oordeelt?
Jakobus 4:11 - 12 HSV

Jakobus zegt dat als je roddelt over je broeder/zuster dit een oordeel is



Wie bent u dat u een oordeel velt over uw broeder of 
zuster? Wie bent u dat u neerziet op uw broeder of zuster? 

Wij zullen allen voor Gods rechterstoel komen te staan,  
want er staat geschreven: ‘Zo waar ik leef–zegt de Heer–, 

voor mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God 
loven.’  

Ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten 
verantwoorden.  Laten we elkaar daarom niet langer 

veroordelen, maar neem u voor, uw broeder en zuster 
geen aanstoot te geven en hun niet te ergeren. 

Romeinen 14:10-13 NBV

Oordeel niet over dingen waar de Bijbel van zegt dat je mensen 
hierin vrij moet laten



Natuurlijk, u veroordeelt dit alles. Maar u bent 
evenmin te verontschuldigen. Het oordeel dat 
u over anderen velt, velt u over uzelf, want de 

dingen die u veroordeelt doet u zelf ook.  

Wij weten dat God hen die dergelijke dingen 
doen terecht veroordeelt.  Of denkt u soms dat 
u, die zelf doet wat u in anderen veroordeelt, 

de straf van God kunt ontlopen? 
Romeinen 2:1-3 NBV

De gemeente in Rome oordeelde hypocriet want ze deden zelf nog de 
zonden waar ze andere mensen van beschuldigde



Jezus antwoordde en zei tegen hen: Eén werk heb Ik 
gedaan en u verwondert u allen.  Welnu, Mozes heeft u de 
besnijdenis gegeven – niet dat zij van Mozes komt, maar 

van de vaderen – en u besnijdt iemand op de sabbat. 

Als een mens de besnijdenis ontvangt op de sabbat, juist 
om de wet van Mozes niet te breken, bent u dan 

verbitterd tegen Mij, omdat Ik een heel mens gezond 
gemaakt heb op de sabbat?  Oordeel niet naar wat voor 

ogen is, maar vel een rechtvaardig oordeel.
Johannes 7:21 - 24 HSV

Jezus verwacht dat Zijn volgelingen een rechtvaardig oordeel 
kunnen vellen



Jezus zei : Een zekere schuldeiser had twee 
schuldenaars; de één was vijfhonderd penningen 
schuldig en de ander vijftig. Toen zij niets hadden 

om te betalen, schold hij het hun beiden kwijt. 

Zeg dan: Wie van hen zal hem meer liefhebben?  
Simon antwoordde en zei: Ik denk dat hij het is 

aan wie hij het meeste kwijtgescholden heeft. Hij 
zei tegen hem: U hebt juist geoordeeld.

Lukas 7:41 - 43 HSV

Jezus vroeg van Zijn volgelingen om een oordeel te vellen 
over wie het meeste was kwijtgescholden



Maar nu heb ik u geschreven dat u zich niet moet 
inlaten met iemand die, terwijl hij een broeder wordt 

genoemd, een ontuchtpleger is, of een hebzuchtige, of 
een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, 

of een rover. Met zo iemand moet u zelfs niet eten. 

Het is toch niet aan mij om hen die buiten zijn te 
oordelen? Oordeelt u immers niet alleen hen die 

binnen zijn?  Maar hen die buiten zijn, oordeelt God. 
En doe de kwaaddoener uit uw midden weg.

1 Korinthe 5:1 - 13 HSV

In de gemeente moet geoordeeld worden als er zonde’s zijn waar 
iemand zich niet van wil bekeren



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.  

Maar als hij niet naar u luistert, neem er dan nog 
een of twee met u mee, opdat in de mond van twee 

of drie getuigen elk woord vaststaat. Als hij niet 
naar hen luistert, zeg het dan tegen de gemeente. 
En als hij ook niet naar de gemeente luistert, laat 
hij dan voor u als de heiden en de tollenaar zijn.

Mattheüs 18:15 - 17 HSV



Neem tegen een ouderling geen beschuldiging aan, 
tenzij er twee of drie getuigen zijn. Wijs hen die 

zondigen, in tegenwoordigheid van allen terecht, 
opdat ook de anderen vrees zullen hebben. 

1 Timotheüs 5:19-20 HSV

Als iemand niet gehoorzaam is aan ons woord door 
middel van deze brief, maak hem als zodanig 

bekend en laat u niet met hem in, opdat hij tot 
inkeer komt. En beschouw hem niet als een vijand, 

maar wijs hem terecht als een broeder.
2 Thessalonicenzen 3:14 - 15 HSV



Durft iemand van u, die een geschil heeft met een 
ander, zijn recht te zoeken bij de onrechtvaardigen 
en niet bij de heiligen?  Weet u niet dat de heiligen 
de wereld zullen oordelen? En als door u de wereld 

geoordeeld wordt, zou u dan ongeschikt zijn voor de 
meest onbeduidende rechtszaken?  

Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? 
Hoeveel te meer dan alledaagse dingen? Als u dus 
rechtszaken hebt over alledaagse dingen, stel dan 

hen aan die in de gemeente niet in aanzien zijn.

Paulus verbaasde zich erover dat er geen broeders waren die konden oordelen 
tussen de heiligen, die zullen uiteindelijk zelf de wereld oordelen!



Tot beschaming zeg ik u dit. Is er dan onder u 
niemand die wijs is, zelfs niet één, die in staat zou 

zijn een oordeel te vellen in een geschil tussen 
zijn broeders? Integendeel, de ene broeder spant 
tegen de andere broeder een rechtszaak aan, en 

dat voor ongelovigen. 

Dan is er al volledig sprake van verlies onder u, dat 
u onder elkaar rechtszaken hebt. Waarom lijdt u 

niet liever onrecht? Waarom laat u zich niet liever 
benadelen?

1 Korinthe 6:1 - 7 HSV



Maar toen Petrus naar Antiochië gekomen was, ging ik openlijk 
tegen hem in, omdat hij te veroordelen was. Want voordat er 

enkelen uit de kring van Jakobus gekomen waren, at hij samen 
met de heidenen; maar toen zij kwamen, trok hij zich terug en 

zonderde zich af uit vrees voor hen die van de besnijdenis 
waren.  En ook de andere Joden huichelden met hem mee, zodat 

zelfs Barnabas zich door hun huichelarij liet meeslepen.  

Maar toen ik zag dat zij niet juist wandelden, overeenkomstig 
de waarheid van het Evangelie, zei ik tegen Petrus in het bijzijn 
van allen: Als u die een Jood bent, naar heidens gebruik leeft en 
niet naar Joods gebruik, waarom dwingt u dan de heidenen op 

de Joodse manier te leven?
Galaten 2:11 - 14 HSV

Paulus ging openlijk tegen Petrus in omdat hij weer naar de Joodse 
overleveringen wilde



Bronvermelding:

De Bijbelteksten in deze uitgave zijn ontleend aan: 

- De Bijbel in de Herziene Statenvertaling, © 2010-2016 HSV

- De Bijbel in de Nieuwe Bijbelvertaling, © 2004 NBV

- De Bijbel in de BasisBijbel, © 2013-2021 BasisBijbel

Aanbevolen boeken:

– Hypergenade van Michael L. Brown

– Oordelen van Derek Prince

– De gezonde leer van Torben Sondergaard


