
 1

“Verbied het hem niet” 
David Cloud, http://wayoflife.org/ 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV) 
Vertaling door M.V. 

 

 
Markus 9:38-40 - “En Johannes antwoordde Hem: Meester, wij hebben iemand ge-
zien die demonen uitdreef in Uw Naam, iemand die ons niet volgt; en wij hebben het 
hem verboden, omdat hij ons niet volgt. Maar Jezus zei: Verbied het hem niet, want 
er is niemand die een kracht doen zal in Mijn Naam en kort daarna kwaad van Mij zal 
kunnen spreken. Want wie niet tegen ons is, die is voor ons”. 

Lukas 9:49-50 - “Johannes antwoordde en zei: Meester, wij hebben iemand gezien 
die in Uw Naam demonen uitdreef, en wij hebben het hem verboden, omdat hij U niet 
samen met ons volgt. En Jezus zei tegen hem: Verbied het niet, want wie niet tegen 
ons is, die is voor ons”. 

Deze passages worden frequent misbruikt door hen die oecumenische gemeenschap en eenheid 
promoten.  
Wanneer een prediker het compromis en de dwaling blootlegt van enige christelijke leider of bewe-
ging, dan zeggen zij dat dit niet Gods wil is en zij citeren deze verzen als bewijs. Zij zeggen: “Weet 
u niet dat Christus zei geen andere belijdende christen te verbieden die werken doet in Zijn naam”.  
Wij weten dat dit een misbruik is van de Schrift, want de Bijbel spreekt zichzelf niet tegen. Als de 
Heer Jezus Christus in deze passages zou bedoeld hebben dat het verkeerd is dwaling te oordelen en 
te ontmaskeren, dan zou Hij Zijn eigen Woord tegengesproken hebben. Vele andere Schriftplaatsen 
beschrijven de verantwoordelijkheid van een prediker om doctrine te oordelen en openbaar te waar-
schuwen tegen dwaling en compromis. Zie bijvoorbeeld: Mattheüs 7:15; 16:6-12; 24:4,5; Romeinen 
16:17; 1 Korinthiërs 14:29; Galaten 1:8,9; Filippenzen 3:2; Kolossenzen 2:8; 2 Thessalonicenzen 
3:14; 1 Timotheüs 4:1-6; 2 Timotheüs 2:16-18; Titus 1:9-11; 1 Johannes 4:1; 2 Johannes 8-11; Ju-
das 3; Openbaring 2:6, 14, 15.  
Wij weten daarom dat wat ook de Heer in deze passages zegt, Hij beslist niet zegt dat het verkeerd 
is dwaling en compromis van christelijke leiders in de gaten te houden. 
In werkelijkheid verbood Christus de discipelen controle uit te oefenen over andere mensen die 
claimen Hem te volgen. Hij waarschuwde tegen deze natuurlijke impuls anderen te controleren. Hij 
bedoelde niet dat wij een ander christen niet zouden mogen berispen; Hij bedoelde dat wij een an-
der christen niet mogen verbieden (controle). Dit zijn compleet andere dingen. 
De apostelen hadden een groot gezag om de eerste kerken te stichten en de canon van de Schrift te 
completeren, maar zij bezaten geen ongelimiteerd gezag. Zij waren geen pausen. Hun objectief was 
niet het koninkrijk van God door macht op te richten. Zij mochten niet het zwaard gebruiken tegen 
hen die weigerden hen te volgen. Zij mochten geen fysieke kracht uitoefenen tegen hen die zij als 
hun vijanden beschouwden. Zij konden hen niet gevangen nemen, of slaan, of hun bezittingen con-
fisqueren, of hen doden, of hen verbieden te prediken. 
De Rooms-katholieke kerk negeerde deze waarschuwing en claimde gezag over alle christenen. 
Rome poogde alle mensen te verbieden Christus te dienen tenzij ze Hem dienden op de Rooms-
katholieke wijze. 
De prediker die dwaling blootlegt, verbiedt niet andere mensen het evangelie te prediken of Chris-
tus te dienen. Hij oefent geen gezag uit over enig iemand en vervolgt niemand. Hij doet louter wat 
het Woord van God van hem vraagt; hij meet mensen en bewegingen af aan de standaard van de 
Schrift. 
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Laat me een voorbeeld noemen. Ik waarschuw tegen de gevaren die ik zie in Billy Graham’s oecu-
menische crusades, en ik waarschuw ervoor dat hij bekeerlingen overdraagt aan de Rooms-
katholieke kerk, maar ik verbied hem niet het evangelie te prediken, en evenmin tracht ik enig ge-
zag over hem uit te oefenen. Ik kan de Heer prijzen voor elke ziel die echt gered werd door Billy 
Graham’s crusades, en evenzo ook geldt dit voor elke andere beweging. Ik tracht ze niet te stoppen 
door middel van macht, kracht of door middel van overheidsgezag of andere middelen. “De wapens 
van onze strijd zijn niet vleselijk” (2 Korinthiërs 10:4).  
Dit betekent evenwel niet dat ik dwaling zal negeren. Ik moet ketterij en compromis berispen en 
hoor ernstig “te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is” (Judas 3), en 
dat te doen is niet in strijd met wat Jezus verboden heeft in de bovengenoemde Schriftplaatsen. 
 

 
 

 

Lees verder: 
o Rubriek “Oordelen, terechtwijzen, corrigeren”: 

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