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Hebt u de Waarheid lief 
of haat u ze? 

http://www.letusreason.org/ 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of  HSV).  
Vertaling, bewerking en plaatje door M.V. Update 22-5-2020 (links) 

 
Waarom reageren mensen toch zo negatief als hen gezegd wordt dat iemands leer onjuist is en wan-
neer dit aangetoond wordt door Gods Woord? Wanneer gewezen wordt op iemands valse leer krij-
gen wij dikwijls een van de volgende twee reacties: 

1. Niemand is perfect; wij maken allemaal fouten. 
2. Wat dan te zeggen van alle goede werken van die persoon? 

Laat mij de eerste foute premisse aanpakken. Wij spreken hier niet over vergissingen, versprekin-
gen of verkeerde uitspraken over wat men eigenlijk bedoelde, of zelfs niet over iemands vrijheid 
zijn eigen standpunt uit te drukken over een onderwerp. Wij hebben het hier over valse leer, die 
verbonden is met een of meer fundamentele leringen van het geloof. Wij laten daarbij persoonlijk-
heden en hun voorkomen buiten beschouwing maar richten ons tot wat Petrus (en andere apostelen) 
hebben geschreven om ons te waarschuwen: 

“Er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen 
zijn, die heimelijk verderfelijke ketterijen zullen invoeren. Ook verloochenen zij daarmee de 
Heere, Die hen gekocht heeft, en brengen een snel verderf over zichzelf. En velen zullen hen, 
door wie de weg van de waarheid gelasterd zal worden, op hun verderfelijke wegen navolgen. 
En zij zullen u door hebzucht met verzinsels uitbuiten” (2 Petrus 2:1-3) 

Nu het tweede punt over de goede werken die iemand doet of gedaan heeft. Wij meten onze relatie 
met God of Zijn goedkeuring niet af aan onze werken. Wij moeten te weten komen of iemand recht 
wandelt met de Heer door na te gaan welke leer zij aanhangen en leren aan anderen, en of hun leven 
in overeenstemming is met hun leer. Het feit is dat God op een dag onze werken zal beoordelen, 
maar intussen moeten wij de leer beoordelen. 
Zowel de Heer Jezus als Paulus droegen ons op om valse profeten/leraren te oordelen1; niet naar 
hen te luisteren maar ons van hen af te scheiden. “Oordeel niet naar wat voor ogen is, maar vel een 
rechtvaardig oordeel”( Johannes 7:24), namelijk door wat het Woord van God zegt. 
Paulus schrijft in Titus 3:10 “Verwerp een ketters mens na een eerste en tweede vermaning”. In 
Romeinen 16 staat: “En ik bid u, broeders, neemt acht op hen, die tweedracht en ergernissen aan-
richten tegen de leer, die gij van ons geleerd hebt; en wijkt af van hen” - niet hen prijzen, aanbeve-
len, verontschuldigen of doen alsof zij er niet zijn!  
Waarom kijken zoveel mensen heen over Schriftplaatsen die handelen over oordelen, en in plaats 
daarvan over liefhebben spreken, terwijl gezond oordelen het verschil kan maken tussen schipbreuk 
lijden of gered zijn, hemel of hel. 
De Bijbel zegt in 1 Korinthiërs 14:29: “En dat twee of drie profeten spreken, en dat de anderen 
oordelen”  
“Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel 
valse profeten uitgegaan in de wereld” (1 Johannes 4:1). 
“Beproef alle dingen; behoud het goede” (1 Thessalonicenzen 5:21). 
“Oordeel niet” is een populaire frase bij hen die willen doorgaan met het leren van of horen naar 
valsheid. Wanneer mensen volhouden met het leren van waardeloze en valse leringen, wordt ons 
bevolen te oordelen. Zij die het “niet oordelen” prediken vertellen eigenlijk mensen God en zijn 

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

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


 2

bevelen ongehoorzaam te zijn. Hij heeft Zijn Woord zo geschreven dat Hij reeds geoordeeld heeft 
over wat goed en fout is. Wanneer de Schrift wordt geciteerd om aan te tonen dat iets fout is, dan is 
dat niet ons oordeel maar dat van God. Trouwe herders zullen altijd de schapen waarschuwen over 
de gevaren van hen die valsheid prediken, maar een huurling laat dit achterwege. Een schaap dat de 
implicaties niet ziet van wat vals is, is qua geestelijke ontwikkeling een baby, of onvolwassen, of 
vleselijk (Zie Hebreeën 5:13-14). 
Paulus schrijft aan Titus (Titus 1:9-13) over de ongehoorzame, ijdele praters en bedriegers: “Wijs 
hen daarom streng terecht, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof”. 
“Opdat u sommigen beveelt geen andere leer te onderwijzen” (1 Timotheüs 1:3).  
Correcte leer is essentieel voor onze geestelijke lering en groei. Er bestaan verschillende graden van 
valse leer. Sommige kunnen veel schadelijker zijn dan andere. God wil dat valse leraars zich van 
hun dwaalleer bekeren, maar dat kan niet gebeuren tenzij hun valse leer wordt blootgelegd.  
Ik ben er zeker van dat sommige gelovigen niet gelukkig waren toen Paulus de namen opgaf van 
hen die eens samen met hem dienden op het zendingsveld. De apostel Paulus noemde de namen van 
Fygellus en Hermogenes die zich van hem hadden afgekeerd, en waarschuwde daarvoor het lichaam 
van Christus (2 Timotheüs 1:15). De apostel waarschuwde de kerk ook voor Demas, zei dat hij hem 
verlaten had en dat hij “de tegenwoordige wereld heeft liefgekregen” (2Tm 4:10). En “Alexander, 
de kopersmid, heeft mij veel kwaad aangedaan. Moge de Heere hem vergelden naar zijn werken. 
Wees ook u voor hem op uw hoede, want hij heeft onze woorden zeer tegengestaan” (2 Timo-
theüs 4:14-16). 
Wat zou de apostel Paulus vandaag doen, als hij de TV zou aanzetten of de ketterijen zou horen 
waarmee wij vertrouwd zijn? Afgaand op wat wij in de Schrift hebben gelezen zou hij nogal boos 
worden! Valse leraars zijn vandaag vrij om hun vergif te spuiten omdat de gelovigen zwijgen. Deze 
valse leraars tasten niet enkel zichzelf aan maar vooral vele anderen, want zij verspreiden hun gefa-
briceerde leugens in naam van de Heer. 

 
 
Zoals de drie aapjes - hoor geen kwaad, zie geen kwaad, zwijg over het kwaad - geven wij aan dat 
wij niet zien, horen of spreken over wat er gebeurt. Terwijl de wolven in schapenvacht de kudde 
verslinden in de schaapskooi. Hoe droevig is dit. Uw stilzwijgen doodt anderen, het staat toe dat 
deze vermomming blijft doorgaan, en God zal ieder van ons verantwoordelijk stellen voor de actie 
die wij daartegen al dan niet ondernamen. Het stilzwijgen bewaren is de zonde van nalatigheid. 
“Liefde verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid” (1 
Korinthiërs 13:6). Kunnen wij bij deze dingen blijven zitten en volhouden met nietsdoen en de 
waarheid verzwijgen voor hen die ze zo nodig hebben? 
Sommigen menen dat bidden de oplossing is: gewoon bidden en God voor de zaken laten instaan. 
Wij bidden, en velen bidden, maar er moet ook gehandeld worden. Deze bidders negeren het feit dat 
God u gebiedt te oordelen (1 Korinthiërs 5:11-13; 6:1-4; 11:31). God gaf de kerk een middel om 
zich te beschermen tegen valse leraars, namelijk Zijn Woord. Het Woord van God is voor iedereen 
beschikbaar en “is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en dringt door tot 
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de verdeling van ziel en geest, van gewrichten en merg, en oordeelt de overleggingen en gedachten 
van het hart” (Hebreeën 4:12) - dat werkt op ons en ook op anderen. 
God heeft toegestaan dat er valse leraars zouden opstaan in de kerk, als een oordeel op zelfvoldaan-
heid in het geloof. Psalm 11:4 zegt: “Zijn ogen doorzien de mensen, Zijn blikken toetsen hen”, en 
ook: “want de HEERE, uw God, verzoekt u [context: valse profeten], om te weten, of gij de HEE-
RE, uw God, liefhebt met uw ganse hart en met uw ganse ziel” (Deuteronomium 13:1-3).  
Maar in plaats van daadwerkelijk iets te ondernemen om anderen te helpen, en het geloof te verde-
digen, menen sommigen dat bidden de oplossing is. Maar u wandelt niet in de liefde wanneer u 
zwijgt over hen die anderen schade berokkenen met hun misleidingen. Als u uw vriend gewond 
vindt in een auto-ongeval, zou u hem dan zeggen dat u voor hem zult bidden, en het aan God over-
laten? Denkt u dat nietsdoen, en toekijken hoe mensen geestelijk verminkt worden, liefde is? Van 
ons wordt verwacht iets metterdaad te doen; niet de zaken “aan God overlaten”. 
Er is een probleem in het lichaam van Christus wanneer leraren elke week voor duizenden staan en 
leren dat de Heer Jezus zijn goddelijkheid in de hemel achterliet toen Hij op aarde kwam. Of dat Hij 
naar de aarde kwam als royalty, en bijzonder rijk was, en dat wij dat ook moeten zijn. Of dat Jezus 
het werk van de verzoening aan het kruis niet afwerkte, maar in de hel terechtkwam en daar door de 
duivel verder leed om onze verlossing te verwerven, en dat Hij uiteindelijk de duivel overwon door 
wedergeboren te worden in de hel. Of dat wij kleine goden zijn, en wij de kracht en de Geest heb-
ben om alles te doen was Jezus deed. Of het ontkennen van de Drie-eenheid en Jezus als God in het 
vlees. Of werken en gaven toevoegen als vereiste om gered te worden. Waar is de verontwaardiging 
hierover?  
Indertijd was Gamaliëls advies “wacht en zie”; het stond gelijk aan nietsdoen. Zijn advies was niet 
bijbels; hij was ook geen gelovige. Niemand in de eerste eeuw gebruikte Gamaliëls advies in twij-
felachtige zaken binnen de kerk (zie 1 en 2 Korinthiërs). Maar een voorbeeld van de koers die wij 
moeten volgen zien we bij de Bereeërs; zij “onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die 
dingen zo waren” (Handelingen 17:11). Zij werden door de apostel Paulus geprezen boven alle an-
deren. Maar wat wilt uzelf: geprezen of afgekeurd worden? 
De Heer Jezus prees de kerk te Efeze omdat zij zogenaamde “apostelen” op de proef stelden over 
wat zij hen vertelden, en zij werden leugenaars bevonden: “Ik ken uw werken en uw arbeid en uw 
volharding, en dat u slechte mensen niet kunt verdragen. U hebt hen op de proef gesteld, die van 
zichzelf zeggen, dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn. U hebt hen leugenaars bevonden” (Open-
baring 2:2). Wilt u ook geprezen worden? Dan moet u de leringen van mensen op de proef stellen. 
Zij die u willen ontmoedigen om leraars te toetsen, die geven u niet Gods raad (Ik stel voor dat u 
Mattheüs 23 leest en nagaat hoe de èchte Jezus reageerde wanneer Hij iets vals of verkeerds zag). In 
Zijn hele bediening stond de Heer Jezus de Farizeeën tegen die Hem confronteerden met hun eigen 
valse bijbelinterpretaties. De Heer Jezus berispte krachtig de Farizeeën als groep en vertelde het 
volk niet naar hen te luisteren. Hij waarschuwde voor hun leringen als zijnde zuurdeeg. Hij verge-
leek wat zij zeiden met wat God zegt. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van waar Jezus of een 
nieuwtestamentische schrijver “namen noemde” om zijn afkeuring te laten blijken over iets wat 
iemand had gezegd of gedaan. 
Zie eens waar wij vandaag staan. Waarom werd de kerk gereduceerd tot een honden- en katten-
show? Omdat vele bedienaars geen geloof hebben! Zij vertrouwen niet op God voor resultaten op 
de prediking van Gods Woord, en dus hebben zij besloten andere middelen te gebruiken om resul-
taat te boeken. Zij gebruiken nu hun eigen woorden, verhalen, rekwisieten en voorstellingen om de 
mensen te bewegen. Zij lokken enthousiasme uit door hen te laten delen in hun “power”-gevulde 
bediening en de “zegeningen” die daaruit voortvloeien voor hun supporters.  
Men moet dringend onderscheid leren maken tussen waarheid en dwaling. Eens dat u vertrouwd 
bent met de waarheid zal u de dwaling gemakkelijk herkennen. Door geoefend te worden in het 
Woord, worden wij bekwaam te onderscheiden en dingen te zien zoals ze werkelijk zijn, niet hoe 
misleiders willen dat wij ze zien in hun voorstellingen. Wanneer iemand correct geoefend is in 
Gods Woord, ontstaat er geestelijke maturiteit: hun onderscheiding wordt scherp. Dan zullen zij in 
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staat zijn te herkennen wie er spreekt in overeenstemming met de Geest en het Woord der waarheid, 
en wie niet. 
Wij moeten ons richten op een aantal mensen die dwaalleer in de kerk promoten, en wij moeten hen 
vertellen weg te gaan en weg te blijven. Door te onderzoeken wat zij leren zal men anderen onder-
scheiden die dezelfde dingen onderwijzen. Het is niet doenbaar hier alle namen te noemen want de 
lijst is zo lang. Veel mensen denken dat, omdat wij iets zeggen van hen die in de kerk zijn, dit onge-
lovigen ervan weerhoudt christen te worden. Niets is verder van de waarheid; in feite is de belang-
rijkste klacht die ik van ongelovigen hoor datgene wat zij zien op christelijke TV-programma’s, en 
dat die programma’s grotelijks rond GELD draaien. Van hen werd geprofeteerd: “En zij zullen u 
door hebzucht met verzinsels uitbuiten” (2 Petrus 2:3). Dit wordt door de wereld als een schande 
aanzien, en dikwijls zien zij deze dingen duidelijker dan de christenen die zichzelf verblind hebben 
door hun loyaliteit aan deze schandelijken. Wij staan hen toe dat zij de spot drijven met de Heer 
voor het aangezicht van de wereld, en dit heeft niet anders dan schande gebracht over de Kerk. Dit 
zou er nooit voor mogen zorgen dat de mensen van de wereld Jezus Christus afwijzen. Hoe langer 
wij dit alles toelaten, hoe meer wij onze slagkracht verliezen (in tegenstelling tot wat men beweert).  
Ezechiël stond in zijn dagen voor hetzelfde: “Haar vorsten zijn in het midden van haar als wolven, 
die een roof roven, om bloed te vergieten, en om zielen te verderven; opdat zij gierigheid zouden 
plegen. …” (Ezechiël 22:27-29). 
Ziet u dat ook niet vandaag gebeuren? Indien deze leiders de tijd namen te leren wat Jezus onder-
wees, en een reden opgaven waarom mensen in Christus als Redder zouden moeten geloven, zou-
den deze mensen misschien willen luisteren. Maar zij onderwijzen zelden over het kruis, zonde, 
berouw en bekering. Zijn dit niet de noodzakelijke componenten voor èchte resultaten? 
We hebben een integriteitsprobleem bij het volk. Wegens de vriendschappen is er een onwilligheid 
om hen te corrigeren die vrienden zijn. Dit helpt hen niet, noch de mensen die hen volgen. 
Liefde helpt mensen en zet aan tot actie. Liefde vertelt de waarheid en bedekt de leugen niet. Er is 
een gebrek aan oprechte bezorgdheid voor anderen. Sommigen zijn zo koud dat zij de last niet wil-
len dragen de waarheid te vertellen aan zowel ongelovigen als gelovigen. Oprechte liefde betekent 
genoeg van mensen te houden dat we hen de waarheid te vertellen, opdat zij daardoor geholpen 
kunnen worden. Vermits vandaag de meeste mensen graag “zoeken wat hun gehoor streelt” (2 Ti-
motheüs 4:3) hebben zij elke zin voor waarheid of recht verloren. Het interesseert hen niet de 
zwakken te helpen of te verdedigen, terwijl zij verwoest worden. Wat is er van de kerk geworden?!  

Psalm 40:5 “Welzalig de man die op de HEERE zijn vertrouwen stelt, en zich niet wendt tot wie 
hoogmoedig zijn of afdwalen naar leugen”. 
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