


V15. OORDELEN 
& TOETSEN 



B5. De Bijbel is LEVEND en KRACHTIG!

B14. WAT zijn en WAAR zijn de GAVEN van de GEEST?

B15. Hoe TOETS je profetieën, tekenen en wonderen? 

B47. Wanneer ben je een FARIZEEËR? 

B48. Mag je als christen nou WEL of NIET oordelen?

B49. HOOGMOEDIG of MOEDIG?

B69. MANIFESTATIES van de GEEST?!

- Is het van God of niet?



Mag/moet je als Christen kunnen oordelen?

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



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



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

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.



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



Hoe toets je of zaken uit het vlees, demonisch of van de Heilige Geest zijn?

Blus de Geest niet uit. Veracht de profetieën 
niet. Beproef alle dingen, behoud het goede.

1 Thessalonicenzen 5:19 - 21 HSV

Geliefden, geloof niet elke geest, maar 
beproef de geesten of zij uit God zijn; want 

er zijn veel valse profeten in de wereld 
uitgegaan.

1 Johannes 4:1 HSV



Neem niet alles zomaar klakkeloos aan op je gevoel want het hart is 
arglistig

Wie onnozel is, hecht aan ieder woord 
geloof,  wie verstandig is, let op elke 

stap. 
Spreuken 14:15 NBV

Arglistig (Aqob) is het hart, boven alles, 
ja, ongeneeslijk is het, wie zal het 

kennen?
Jeremia 17:9 HSV



Het Woord oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart!

 Want het Woord van God is levend en 
krachtig en scherper dan enig 

tweesnijdend zwaard, en het dringt 
door tot op de scheiding van ziel en 

geest, van gewrichten en merg, en het 
oordeelt de overleggingen en gedachten 

van het hart.  
Hebreeën 4:12 HSV



Vijf kenmerken van een authentiek werk van de Geest:

1. De vrucht van bekering (Bekering was waar Jezus het over had, later ook de 

apostelen)

2. Respect voor de Bijbel (Jezus zegt de schrift kan niet gebroken worden)

3. Verheerlijking van Jezus (Verheerlijking van Jezus, de Geest verheerlijkt Jezus)

4. Liefde voor onze medechristenen (Eensgezindheid)

5. Liefde voor de verloren wereld (Zielen winnen voor het koninkrijk)

Vier maatregelen tegen misleiding:

1. Verootmoedig jezelf (Durf je fouten toe te geven, als jij je vernederd zal God je verhogen)

2. Liefde tot de waarheid (God is liefde, maar liefde is geen God)

3. De vreze des Heere (Ontzag, respect voor God)

4. Het kruis centraal (Jezus alleen, geen andere profeten)



Is het van God of niet?

- Genezingen

- Het uitdrijven van demonen

- Het spreken in vreemde talen

- Vallen in de Geest

- Lachen in de Geest

Pas op voor het lasteren van de Heilige Geest!

- Dat geldt twee kanten op: 1. voor mensen die doen dat iets de 
Heilige Geest is maar eigenlijk vleselijk of demonisch is.

- 2. Voor mensen die iets van de Heilige Geest uitmaakt voor 
vleselijk of demonisch



- Er staan veel wetenschappelijke feiten in die de schrijvers niet 
hadden kunnen weten in hun tijd (bijv. op het gebied van 
voedsel, hygiëne, landbouw)

- Er staan veel profetieën in die soms meer dan 1000 jaar later 
vervuld werden (over Jezus, Israël etc.)

- De vele overschrijvingen van de Joden (Oude Testament) zorgen 
voor een hele betrouwbare manuscripten. De ontdekking van de 
dode zeerollen in 1947 bevestigen dit.

- Archeologie bevestigt de Bijbel (veel opgravingen in Israël)

- Er blijken maar max. 50 verschillen in de teksten tussen de 
verschillende handschriften te zijn in heel de Bijbel (99,9% 
nauwkeurig dus) 

Toetsen aan de Bijbel!



Hoe kan je de Bijbel het beste lezen?

- Tot wie wordt het gezegd?

- In welke tijd is het geschreven?

- Wat is de context van de tekst?

- Let op de grondtekst (Hebreeuw en Grieks)

- Pas op dat je je ervaring of gevoel niet boven de 
Bijbel zet!



Het woord zal je bevrijden uit de listen van de duivel

Ik heb u geschreven, vaders, omdat u Hem kent Die 
er vanaf het begin is. Ik heb u geschreven, jonge 

mannen, omdat u sterk bent en het Woord van God 
in u blijft en u de boze hebt overwonnen.

1 Johannes 2:14 HSV

Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: 
Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn 
discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de 

waarheid zal u vrijmaken.
Johannes 8:31 - 32 HSV



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:

– Toetsen van wonderen en tekenen van Derek Prince

– De gaven van de geest van Derek Prince

– Gods kracht doorgeven van Derek Prince

– Authentic Fire van Michael L. Brown


