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Vragen over rechten
Is het rechtmatig dat broeders een wereldse rechter inschakelen bij een probleem tussen broeders? Wat zegt Gods Woord hierover? In 1 Cor 6:1-11 zegt Gods
Woord precies het omgekeerde. Maar gaat 1 Cor 6 dan niet alleen maar over geestelijke en morele zaken? Nee, het gaat juist ook over alledaagse dingen. Zie ook
Luk 21:34 waar hetzelfde woord staat in de Griekse grondtekst: biotikos = behorende tot het leven en de verwikkelingen van dit leven.
Wat is het hoogste gezag op aarde, het hoogste gerechtshof? In het OT lag dit gezag bij de priesters, op de plaats, die de Heere, uw God, verkiezen zal; (Deut
17:8-13). Nu heeft de Gemeente dit gezag gekregen van de Heere Jezus (Mt 16:18-19). Gaan we naar een wereldse rechter, dan miskennen we dit Goddelijke
gezag. Dat wil niet zeggen dat de Gemeente geen fouten kan maken bij de uitoefening van dit gezag. De Gemeente behoort besluiten uit te voeren die het Hoofd
van het Lichaam genomen heeft. Het is niet zo dat besluiten van de Gemeente in de hemel bekrachtigd worden, maar het behoort andersom te zijn: Uw wil
geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde (Mt 6:10).
Mogen wij een wereldse advocaat inschakelen? Wat zegt Gods Woord over de raad der goddelozen? (Ps 1:1, Job 10:3)
In het verleden was het een rage in de christenheid dat men een armbandje droeg met: WWJD: What would Jezus do? Deze vraag mogen we onszelf altijd stellen
zonder daarop uitzonderingen te maken. Wat zou de Heere Jezus doen? Het allergrootste onrecht wat denkbaar was, is Hem aangedaan. Wat deed Hij? Hij gaf het
over aan Hem die rechtvaardig oordeelt. Wij worden opgeroepen om Zijn voorbeeld te volgen (1 Pet 2:21-23).

Bijbelteksten in 4 parallelle vertalingen
Statenvertaling
Genesis 18:25
25 Het zij verre van U, zulk een ding
te doen, te doden den
rechtvaardige met den goddeloze!
dat de rechtvaardige zij gelijk de
goddeloze, verre zij het van U! zou
de Rechter der ganse aarde geen
recht doen?

Herziene Statenvertaling
Genesis 18:25
25 Er kan toch geen sprake van zijn
dat U zoiets doet, dat U de
rechtvaardige samen met de
goddeloze doodt? Dan zal het zijn: zo
de rechtvaardige, zo de goddeloze.
Daar kan bij U toch geen sprake van
zijn! Zou de Rechter van de hele
aarde geen recht doen?

Deuteronomium 17:8
8 ¶ Wanneer een zaak aan het
gericht voor u te zwaar zal zijn,
tussen bloed en bloed, tussen
rechtshandel en rechtshandel,
tussen plage en plage, zijnde
twistzaken in uw poorten, zo zult gij
u opmaken en opgaan naar de
plaats, die de HEERE, uw God,
verkiezen zal;
9 En gij zult komen tot de
Levietische priesters, en tot den
rechter, die in die dagen zijn zal; en
gij zult ondervragen, en zij zullen u
de zaak des rechts aanzeggen.
10 En gij zult doen naar het bevel
des woords, dat zij u zullen
aanzeggen, van diezelve plaats, die
de HEERE verkiezen zal, en gij zult
waarnemen te doen naar alles, wat
zij u zullen leren.
11 Naar het bevel der wet, die zij u
zullen leren, en naar het oordeel,
dat zij u zullen zeggen, zult gij doen;
gij zult niet afwijken van het woord,
dat zij u zullen aanzeggen, ter
rechter hand of ter linkerhand.
12 De man nu, die trotselijk
handelen zal, dat hij niet hore naar
den priester, dewelke staat, om
aldaar den HEERE, uw God, te
dienen, of naar den rechter, dezelve
man zal sterven; en gij zult het boze
uit Israël wegdoen.
13 Dat het al dat volk hore en vreze,
en niet meer trotselijk handele.

Deuteronomium 17:8
8 Als bij de rechtspraak een zaak
voor u te moeilijk is, bij
geschilpunten binnen uw poorten
met betrekking tot bloed vergieten,
rechtsvordering of geweldpleging, dan
moet u opstaan en naar de plaats
gaan die de HEERE, uw God, zal
uitkiezen.
9 Dan moet u naar de Levitische
priesters gaan, en naar de rechter
die er in die dagen is, en hen
raadplegen. Zij zullen dan een
gerechtelijke uitspraak voor u doen.
10 En u moet handelen
overeenkomstig de uitspraak die zij u
bekendmaken, vanuit die plaats die de
HEERE zal uitkiezen. U moet
nauwlettend handelen
overeenkomstig alles wat zij u leren.
11 Overeenkomstig de wetsregel die
zij u leren, en overeenkomstig het
vonnis dat zij voor u uitspreken, moet
u handelen. U mag van de uitspraak
die zij u bekendmaken, niet afwijken,
naar rechts of naar links.
12 De man echter die overmoedig
handelt, door niet te luisteren naar de
priester die daar staat om de HEERE,
uw God, te dienen, of naar de
rechter, die man moet sterven. Zo
moet u het kwaad uit Israël wegdoen.
13 Laat heel het volk het horen en
bevreesd zijn, en niet meer
overmoedig zijn.

Job 10:3
3 Is het U goed, dat Gij verdrukt,
dat Gij verwerpt den arbeid Uwer

Job 10:3
3 Doet het U goed dat U onderdrukt,
dat U de inspanning van Uw handen
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Genesis 18:25
25 Het zij verre van U, aldus te
handelen, de rechtvaardige te
doden met de goddeloze, zodat de
rechtvaardige zou zijn gelijk de
goddeloze; verre zij het van U; zou
de Rechter der ganse aarde geen
recht doen?
Deuteronomium 17:8
8 ¶ Wanneer een zaak voor u te
moeilijk is om daarin uitspraak te
doen, in geval van bloedschuld,
geschil of lichamelijk letsel
(aanleidingen tot rechtsgedingen in
uw steden) dan zult gij u begeven
naar de plaats die de HERE, uw
God, verkiezen zal;
9 gij zult gaan tot de levitische
priesters en tot de rechter, die er
dan wezen zal, en hen raadplegen;
zij zullen u hun rechterlijke uitspraak
aanzeggen.
10 En gij zult handelen naar de
uitspraak, die zij u aanzeggen ter
plaatse die de HERE verkiezen zal;
gij zult nauwgezet doen naar alles,
waarvan zij u onderrichten.
11 Naar het onderricht dat zij u
geven, en naar de beslissing die zij
u bekend maken, zult gij handelen;
gij zult van de uitspraak die zij u
aanzeggen, niet afwijken naar
rechts of naar links.
12 De man, die in overmoed handelt
door niet te luisteren naar de
priester, die daar in dienst staat van
de HERE, uw God, of naar de
rechter, die man zal sterven; zo zult
gij het kwaad uit Israel wegdoen.
13 Dan zal het gehele volk dit horen
en vrezen en niet meer overmoedig
zijn.
Job 10:3
3 Brengt het U voordeel, dat Gij
verdrukt, dat Gij verwerpt het
gewrocht uwer handen en over de
raad der goddelozen licht laat
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Statenvertaling
handen, en over den raad der
goddelozen schijnsel geeft?
Psalmen 1:1
1 ¶ Welgelukzalig is de man, die niet
wandelt in den raad der
goddelozen, noch staat op den weg
der zondaren, noch zit in het
gestoelte der spotters;
Spreuken 17:15
15 ¶ Wie den goddeloze
rechtvaardigt, en den rechtvaardige
verdoemt, zijn den HEERE een
gruwel, ja, die beiden.
Spreuken 25:8
8 ¶ Vaar niet haastelijk voort om te
twisten, opdat gij misschien in het
laatste daarvan niet wat doet, als uw
naaste u zou mogen beschaamd
hebben.
Jesaja 5:20
20 Wee dengenen, die het kwade
goed heten, en het goede kwaad;
die duisternis tot licht stellen, en het
licht tot duisternis; die het bittere tot
zoet stellen, en het zoete tot
bitterheid!
Jesaja 53:7
7 Als dezelve geëist werd, toen werd
Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn
mond niet open; als een lam werd
Hij ter slachting geleid, en als een
schaap, dat stom is voor het
aangezicht zijner scheerders, alzo
deed Hij Zijn mond niet open.
Mattheüs 5:21
21 ¶ Gij hebt gehoord, dat tot de
ouden gezegd is: Gij zult niet doden;
maar zo wie doodt, die zal strafbaar
zijn door het gericht.
22 Doch Ik zeg u: Zo wie te onrecht
op zijn broeder toornig is, die zal
strafbaar zijn door het gericht; en
wie tot zijn broeder zegt: Raka! die
zal strafbaar zijn door den groten
raad; maar wie zegt: Gij dwaas! die
zal strafbaar zijn door het helse
vuur.
23 Zo gij dan uw gave zult op het
altaar offeren, en aldaar gedachtig
wordt, dat uw broeder iets tegen u
heeft;
24 Laat daar uw gave voor het
altaar, en gaat heen, verzoent u
eerst met uw broeder, en komt dan
en offert uw gave.
25 Weest haastelijk welgezind
jegens uw wederpartij, terwijl gij
nog met hem op den weg zijt; opdat
de wederpartij niet misschien u den
rechter overlevere, en de rechter u
den dienaar overlevere, en gij in de
gevangenis geworpen wordt.
26 Voorwaar, Ik zeg u: Gij zult daar
geenszins uitkomen, totdat gij den
laatsten penning zult betaald
hebben.

Herziene Statenvertaling
verwerpt,
terwijl U over het voornemen van de
goddelozen licht laat schijnen?
Psalmen 1:1
1 Welzalig de man
die niet wandelt in de raad van de
goddelozen,
die niet staat op de weg van de
zondaars,
die niet zit op de zetel van de spotters,
Spreuken 17:15
15 ¶ Wie de goddeloze vrijspreekt en
wie de rechtvaardige schuldig
verklaart,
zijn voor de HEERE een gruwel,
allebei.
Spreuken 25:8
8 ¶ Ga er niet te snel opuit om iemand
aan te klagen.
Wat zult u anders uiteindelijk doen,
wanneer uw naaste u te schande
maakt?
Jesaja 5:20
20 Wee hun die het kwade goed
noemen
en het goede kwaad;
die duisternis voorstellen als licht,
en licht als duisternis;
die bitter voorstellen als zoet
en zoet als bitter.
Jesaja 53:7
7 Toen betaling geëist werd, werd Híj
verdrukt,
maar Hij deed Zijn mond niet open.
Als een lam werd Hij ter slachting
geleid;
als een schaap dat stom is voor zijn
scheerders,
zo deed Hij Zijn mond niet open.
Mattheüs 5:21
21 U hebt gehoord dat tegen de
ouden gezegd is: U zult niet doden;
en: Wie doodt, zal door de rechtbank
schuldig bevonden worden.
22 Maar Ik zeg u: Al wie ten onrechte
boos is op zijn broeder, zal schuldig
bevonden worden door de rechtbank.
En al wie tegen zijn broeder zegt:
Raka! zal schuldig bevonden worden
door de Raad; maar al wie zegt:
Dwaas! die zal schuldig bevonden
worden tot het helse vuur.
23 Als u dan uw gave op het altaar
offert en u zich daar herinnert dat uw
broeder iets tegen u heeft,
24 laat uw gave daar bij het altaar
achter en ga heen, verzoen u eerst
met uw broeder en kom dan terug en
offer uw gave.
25 Stel u zo snel mogelijk welwillend
op tegenover uw tegenpartij, terwijl u
nog met hem onderweg bent; opdat
de tegenpartij u niet misschien aan
de rechter overlevert en de rechter u
aan de gerechtsdienaar overlevert
en u in de gevangenis geworpen
wordt.
26 Voorwaar, Ik zeg u: U zult daar
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stralen?
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Psalmen 1:1
1 ¶ Welzalig de man die niet
wandelt in de raad der goddelozen,
die niet staat op de weg der
zondaars, noch zit in de kring der
spotters;
Spreuken 17:15
15 ¶ Wie een goddeloze vrijspreekt
en wie een rechtvaardige
veroordeelt, deze beiden zijn de
HERE een gruwel.
Spreuken 25:8
8 ¶ Ga niet haastig over tot een
rechtsgeding, want wat zult gij ten
slotte doen wanneer uw naaste u
beschaamd maakt?
Jesaja 5:20
20 Wee hun die het kwade goed
noemen en het goede kwaad; die
duisternis voorstellen als licht en
licht als duisternis; die bitter doen
doorgaan voor zoet en zoet voor
bitter.
Jesaja 53:7
7 Hij werd mishandeld, maar hij liet
zich verdrukken en deed zijn mond
niet open; als een lam dat ter
slachting geleid wordt, en als een
schaap dat stom is voor zijn
scheerders, zo deed hij zijn mond
niet open.
Mattheüs 5:21
21 ¶ Gij hebt gehoord, dat tot de
ouden gezegd is: Gij zult niet
doodslaan; en: Wie doodslag pleegt,
zal vervallen aan het gerecht.
22 Maar Ik zeg u: Een ieder, die in
toorn leeft tegen zijn broeder, zal
vervallen aan het gerecht. Wie tot
zijn broeder zegt: Leeghoofd, zal
vervallen aan de Hoge Raad, en wie
zegt: Dwaas, zal vervallen aan het
hellevuur.
23 Wanneer gij dan uw gave brengt
naar het altaar en u daar herinnert,
dat uw broeder iets tegen u heeft,
24 laat uw gave daar, voor het
altaar, en ga eerst heen, verzoen u
met uw broeder en kom en offer
daarna uw gave.
25 Wees vriendelijk jegens uw
tegenpartij, tijdig, terwijl gij nog met
hem onderweg zijt, opdat uw
tegenpartij u niet aan de rechter
overlevere en de rechter aan zijn
dienaar en gij in de gevangenis
wordt geworpen.
26 Voorwaar, Ik zeg u: Gij zult daar
voorzeker niet uitkomen, voordat gij
de laatste penning hebt betaald.
Mattheüs 5:37
37 Laat het ja, dat gij zegt, ja zijn, en
het neen, neen; wat daar bovenuit
gaat, is uit den boze.
38 ¶ Gij hebt gehoord, dat er
gezegd is: Oog om oog en tand om
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Mattheüs 5:21
21 ¶ U hebt gehoord dat tot de
ouden gezegd is: U zult niet doden;
en: Wie doodt, zal vervallen aan
het gericht.
22 Maar Ik zeg u, dat ieder die ten
onrechte op zijn broeder toornig
is, zal vervallen aan het gericht, en
wie tot zijn broeder zegt’: Raka!’,
zal vervallen aan de Raad, en wie
zegt’: Dwaas!’, zal vervallen aan de
hel van het vuur.
23 Wanneer u dan uw gave offert
op het altaar en u daar herinnert
dat uw broeder iets tegen u heeft,
24 laat daar uw gave voor het
altaar en ga eerst heen, verzoen u
met uw broeder, en kom dan en
offer uw gave.
25 Wees spoedig welgezind jegens
uw tegenpartij, terwijl u met hem
onderweg bent, opdat uw
tegenpartij u niet misschien aan
de rechter en de rechter u aan de
dienaar overlevert en u in de
gevangenis geworpen wordt.
26 Voorwaar, Ik zeg u: u zult daar
geenszins uitkomen, voordat u de
laatste kwadrant hebt betaald.
Mattheüs 5:37
37 Laat uw woord ja echter ja zijn,

Statenvertaling
Mattheüs 5:37
37 Maar laat zijn uw woord ja, ja;
neen, neen; wat boven deze is, dat
is uit den boze.
38 ¶ Gij hebt gehoord, dat gezegd
is: Oog om oog, en tand om tand.
39 Maar Ik zeg u, dat gij den boze
niet wederstaat; maar, zo wie u op
de rechterwang slaat, keert hem ook
de andere toe;
40 En zo iemand met u rechten wil,
en uw rok nemen, laat hem ook den
mantel;
41 En zo wie u zal dwingen een mijl
te gaan, gaat met hem twee mijlen.
42 Geeft dengene, die iets van u
bidt, en keert u niet af van dengene,
die van u lenen wil.
Mattheüs 6:10
10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil
geschiede, gelijk in den hemel alzo
ook op de aarde.
Mattheüs 16:18
18 En Ik zeg u ook, dat gij zijt
Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn
gemeente bouwen, en de poorten
der hel zullen dezelve niet
overweldigen.
19 En Ik zal u geven de sleutelen
van het Koninkrijk der hemelen; en
zo wat gij zult binden op de aarde,
zal in de hemelen gebonden zijn; en
zo wat gij ontbinden zult op de
aarde, zal in de hemelen
ontbonden zijn.
Mattheüs 26:59
59 En de overpriesters, en de
ouderlingen, en de gehele grote
raad zochten valse getuigenis
tegen Jezus, opdat zij Hem doden
mochten; en vonden niet.
60 En hoewel er vele valse
getuigen gekomen waren, zo
vonden zij toch niet.
61 Maar ten laatste kwamen twee
valse getuigen, en zeiden: Deze
heeft gezegd: Ik kan den tempel
Gods afbreken, en in drie dagen
denzelven opbouwen.
62 En de hogepriester, opstaande,
zeide tot Hem: Antwoordt Gij niets?
Wat getuigen dezen tegen U?
63 Doch Jezus zweeg stil. En de
hogepriester, antwoordende, zeide
tot Hem: Ik bezweer U bij den
levenden God, dat Gij ons zegt, of
Gij zijt de Christus, de Zoon van
God?
Markus 14:56
56 Want velen getuigden valselijk
tegen Hem, en de getuigenissen
waren niet eenparig.
57 En enigen, opstaande,
getuigden valselijk tegen Hem,
zeggende:
58 Wij hebben Hem horen zeggen:
Ik zal dezen tempel, die met handen
gemaakt is, afbreken, en in drie
dagen een anderen, zonder handen
gemaakt, bouwen.

Herziene Statenvertaling
beslist niet uitkomen, voordat u de
laatste kwadrant betaald hebt.
Mattheüs 5:37
37 laat uw woord ja echter ja zijn en
uw nee nee; wat hierboven uitgaat, is
uit de boze.
38 ¶ U hebt gehoord dat er gezegd is:
Oog voor oog en tand voor tand.
39 Ik zeg u echter dat u geen
weerstand moet bieden aan de boze;
maar wie u op de rechterwang slaat,
keer hem ook de andere toe;
40 en als iemand u voor het gerecht
wil dagen en uw onderkleding nemen,
geef hem dan ook het bovenkleed;
41 en wie u zal dwingen één mijl te
gaan, ga er twee met hem.
42 Geef aan hem die iets van u
vraagt, en keer u niet af van hem die
van u lenen wil.
Mattheüs 6:10
10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil
geschiede, zoals in de hemel zo ook
op de aarde.
Mattheüs 16:18
18 En Ik zeg u ook dat u Petrus bent,
en op deze petra zal Ik Mijn
gemeente bouwen, en de poorten van
de hel zullen haar niet overweldigen.
19 En Ik zal u de sleutels van het
Koninkrijk der hemelen geven; en wat
u bindt op de aarde, zal in de
hemelen gebonden zijn; en wat u
ontbindt op de aarde, zal in de
hemelen ontbonden zijn.
Mattheüs 26:59
59 De overpriesters en de oudsten
en heel de Raad zochten een valse
getuigenverklaring tegen Jezus,
zodat zij Hem zouden kunnen doden,
maar zij vonden niets.
60 En hoewel er veel valse getuigen
gekomen waren, vonden zij niets.
61 Maar ten slotte kwamen er twee
valse getuigen, die zeiden: Deze
heeft gezegd: Ik kan de tempel van
God afbreken en hem in drie dagen
opbouwen.
62 En de hogepriester stond op en
zei tegen Hem: Antwoordt U niets?
Wat getuigen dezen tegen U?
63 Maar Jezus zweeg. En de
hogepriester antwoordde Hem: Ik
bezweer U bij de levende God, dat U
ons zegt of U de Christus bent, de
Zoon van God.
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tand.
39 Maar Ik zeg u, de boze niet te
weerstaan, doch wie u een slag
geeft op de rechterwang, keer hem
ook de andere toe;
40 en wil iemand met u rechten en
uw hemd nemen, laat hem ook uw
mantel;
41 en zal iemand u voor een mijl
pressen, ga er twee met hem.
42 Geef hem, die van u vraagt, en
wijs hem niet af, die van u lenen wil.
Mattheüs 6:10
10 uw Koninkrijk kome; uw wil
geschiede, gelijk in de hemel alzo
ook op de aarde.
Mattheüs 16:18
18 En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en
op deze petra zal Ik mijn gemeente
bouwen en de poorten van het
dodenrijk zullen haar niet
overweldigen.
19 Ik zal u de sleutels geven van het
Koninkrijk der hemelen, en wat gij
op aarde binden zult, zal gebonden
zijn in de hemelen, en wat gij op
aarde ontbinden zult, zal
ontbonden zijn in de hemelen.
Mattheüs 26:59
59 De overpriesters en de gehele
Raad trachtten een vals getuigenis
tegen Jezus te vinden om Hem ter
dood te brengen, maar zij vonden er
geen,
60 hoewel er vele valse getuigen
optraden.
61 Maar ten laatste traden er twee
op, die verklaarden: Deze heeft
gezegd: Ik kan de tempel Gods
afbreken en binnen drie dagen
opbouwen.
62 En de hogepriester stond op en
zeide tot Hem: Geeft Gij geen
antwoord; wat getuigen dezen
tegen U?
63 Maar Jezus bleef zwijgen. En de
hogepriester zeide tot Hem: Ik
bezweer U bij de levende God, dat
Gij ons zegt, of Gij zijt de Christus,
de Zoon van God.

Markus 14:56
56 Want velen legden een vals
getuigenis tegen Hem af, maar hun
getuigenissen stemden niet
overeen.
57 En er stonden enigen op, die een
vals getuigenis tegen Hem
Markus 14:56
aflegden,
58 zeggende: Wij hebben Hem
56 Want velen legden een vals
getuigenis tegen Hem af, maar de
horen zeggen: Ik zal deze tempel,
getuigenissen waren niet
die met handen gemaakt is,
eensluidend.
afbreken, en binnen drie dagen een
57 Toen stonden er enigen op en
andere, niet met handen gemaakt,
legden een vals getuigenis tegen
bouwen.
Hem af en zeiden:
59 Maar ook zo stemde hun
58 Wij hebben Hem horen zeggen: Ik
getuigenis niet overeen.
zal deze tempel, die met handen
60 En de hogepriester stond op en
gemaakt is, afbreken en in drie dagen
hij trad naar voren en ondervroeg
een andere, niet met handen
Jezus en zeide: Geeft Gij niets ten
gemaakt, bouwen.
antwoord? Wat getuigen dezen
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en uw nee nee; en wat meer is dan
dit, is uit de boze.
38 ¶ U hebt gehoord dat gezegd is:
Oog om oog en tand om tand.
39 Maar Ik zeg u de boze niet te
weerstaan; maar wie u op uw
rechterwang slaat, keer hem ook
de andere toe;
40 en wie met u een rechtsgeding
wil voeren en uw onderkleed
nemen, laat hem ook de mantel;
41 en wie u tot een mijl zal
dwingen, ga met hem twee.
42 Geef aan hem die van u vraagt,
en keer u niet af van hem die van u
wil lenen.
Mattheüs 6:10
10 uw koninkrijk komen, uw wil
gebeuren, zoals in de hemel, zo
ook op aarde.
Mattheüs 16:18
18 En ook Ik zeg je dat jij Petrus
bent, en op deze rots zal Ik mijn
gemeente bouwen, en de poorten
van de hades zullen haar niet
overweldigen.
19 Ik zal je de sleutels van het
koninkrijk der hemelen geven, en
alles wat jij zult binden op de
aarde, zal gebonden zijn in de
hemelen, en alles wat jij zult
ontbinden op de aarde, zal
ontbonden zijn in de hemelen.
Mattheüs 26:59
59 De overpriesters nu en de hele
Raad zochten een vals getuigenis
tegen Jezus, opdat zij Hem konden
doden. En zij vonden er geen,
60 hoewel vele valse getuigen
waren opgekomen.
61 Tenslotte echter kwamen er
twee op, die zeiden: Deze heeft
gezegd: Ik kan het tempelhuis van
God afbreken en het na drie dagen
opbouwen.
62 En de hogepriester stond op
en zei tot Hem: Antwoordt U niets?
Wat getuigen dezen tegen U?
63 Jezus echter zweeg. En de
hogepriester antwoordde en zei
tot Hem: Ik bezweer U bij de
levende God, dat U ons zegt of U
de Christus bent, de Zoon van
God!
Markus 14:56
56 Want velen legden een vals
getuigenis tegen Hem af, en de
getuigenissen waren niet
eenstemmig.
57 En er stonden enigen op die
een vals getuigenis tegen Hem
aflegden
58 en zeiden: Wij hoorden Hem
zeggen: Ik zal dit met handen
gemaakte tempelhuis afbreken en
na drie dagen een ander, zonder
handen gemaakt, opbouwen.
59 En ook zo was hun getuigenis
niet eenstemmig.
60 En de hogepriester stond in
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59 En ook alzo was hun getuigenis
niet eenparig.
60 En de hogepriester, in het
midden opstaande, vraagde Jezus,
zeggende: Antwoordt Gij niets? Wat
getuigen dezen tegen U;
61 Maar Hij zweeg stil, en
antwoordde niets. Wederom
vraagde Hem de hogepriester, en
zeide tot Hem: Zijt Gij de Christus,
de Zoon des gezegenden Gods?
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59 En ook zo was hun getuigenis niet
eensluidend.
60 En de hogepriester, die in het
midden opstond, vroeg Jezus:
Antwoordt U niets? Wat getuigen
deze mensen tegen U?
61 Maar Hij zweeg en antwoordde
niets. Opnieuw stelde de
hogepriester Hem een vraag, en zei
tegen Hem: Bent U de Christus, de
Zoon van de Gezegende?

Markus 15:3
3 En de overpriesters
beschuldigden Hem van vele
zaken; maar Hij antwoordde niets.
4 En Pilatus vraagde Hem wederom,
zeggende: Antwoordt Gij niet? Zie,
hoe vele zaken zij tegen U
getuigen!
5 En Jezus heeft niet meer
geantwoord, zodat Pilatus zich
verwonderde.

Markus 15:3
3 En de overpriesters
beschuldigden Hem van veel dingen,
maar Hij antwoordde niets.
4 En Pilatus stelde Hem opnieuw een
vraag en zei: Antwoordt U niet? Zie,
hoeveel zij tegen U getuigen!
5 Maar Jezus antwoordde helemaal
niets meer, zodat Pilatus zich
verwonderde.

Lukas 12:58
58 Want als gij heengaat met uw
wederpartij voor de overheid, zo
doet naarstigheid op den weg, om
van hem verlost te worden; opdat hij
misschien u niet voor den rechter
trekke, en de rechter u den
gerechtsdienaar overlevere, en de
gerechtsdienaar u in de
gevangenis werpe.
59 Ik zeg u: Gij zult van daar
geenszins uitgaan, totdat gij ook het
laatste penningsken betaald zult
hebben.
Lukas 18:1
1 ¶ En Hij zeide ook een gelijkenis
tot hen, daartoe strekkende, dat men
altijd bidden moet, en niet vertragen;
2 Zeggende: Er was een zeker
rechter in een stad, die God niet
vreesde, en geen mens ontzag.
3 En er was een zekere weduwe in
dezelfde stad, en zij kwam tot hem,
zeggende: Doe mij recht tegen mijn
wederpartij.
4 En hij wilde voor een langen tijd
niet; maar daarna zeide hij bij
zichzelven: Hoewel ik God niet
vreze, en geen mens ontzie;
5 Nochtans, omdat deze weduwe mij
moeielijk valt, zo zal ik haar recht
doen, opdat zij niet eindelijk kome,
en mij het hoofd breke.
6 En de Heere zeide: Hoort, wat de
onrechtvaardige rechter zegt.
7 Zal God dan geen recht doen Zijn
uitverkorenen, die dag en nacht tot
Hem roepen, hoewel Hij lankmoedig
is over hen?
8 Ik zeg u, dat Hij hun haastelijk
recht doen zal. Doch de Zoon des
mensen, als Hij komt, zal Hij ook
geloof vinden op de aarde?
Lukas 21:34
34 En wacht uzelven, dat uw harten
niet te eniger tijd bezwaard worden
met brasserij en dronkenschap, en
zorgvuldigheden dezes levens, en

Lukas 12:58
58 Want als u met uw tegenpartij
naar de overheid gaat, doe dan
onderweg moeite om van hem verlost
te worden, opdat hij u misschien niet
voor de rechter sleept en de rechter
u aan de gerechtsdienaar overlevert
en de gerechtsdienaar u in de
gevangenis werpt.
59 Ik zeg u: U zult daar beslist niet
uitkomen, voordat u ook het laatste
penninkje hebt betaald.
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tegen U?
61 Maar Hij bleef zwijgen en gaf
niets ten antwoord. Wederom
ondervroeg de hogepriester Hem
en zeide tot Hem: Zijt gij de
Christus, de Zoon van de
Gezegende?
Markus 15:3
3 En de overpriesters brachten
vele beschuldigingen tegen Hem
in. {(15-5A) Doch Jezus gaf hem
niets ten antwoord}
4 En Pilatus vroeg Hem wederom
en zeide: Geeft Gij niets ten
antwoord? Zie, hoevele
beschuldigingen zij tegen U
inbrengen.
5 Doch Jezus gaf hem niets meer
ten antwoord, zodat Pilatus zich
verwonderde.
Lukas 12:58
58 Want, als gij met uw tegenpartij
naar de overheid gaat, geef u dan
onderweg moeite om van hem af te
komen; anders zal hij u voor de
rechter sleuren en de rechter zal u
de gerechtsdienaar overgeven en
de gerechtsdienaar zal u in de
gevangenis werpen.
59 Ik zeg u, gij zult daar voorzeker
niet uitkomen, voordat gij ook de
laatste duit betaald hebt.

Lukas 18:1
1 En Hij sprak ook een gelijkenis tot
hen met het oog daarop dat men altijd
moet bidden en niet de moed
verliezen.
2 Hij zei: Er was in een zekere stad
een rechter die God niet vreesde en
geen mens ontzag.
3 En er was een weduwe in dezelfde
stad en zij kwam voortdurend naar
hem toe en zei: Doe mij recht
tegenover mijn tegenpartij.
4 En hij wilde een tijd lang niet.
Daarna echter zei hij bij zichzelf:
Hoewel ik God niet vrees en geen
mens ontzie,
5 toch zal ik, omdat deze weduwe mij
lastig valt, haar recht doen, opdat zij
uiteindelijk niet komt en mij in het
gezicht slaat.
6 En de Heere zei: Hoor, wat de
onrechtvaardige rechter zegt.
7 Zal God dan geen recht doen aan
Zijn uitverkorenen, die nacht en dag
tot Hem roepen, hoewel Hij hen soms
lang laat wachten?
8 Ik zeg u dat Hij hun met spoed recht
zal doen. Maar zal de Zoon des
mensen, als Hij komt, wel het geloof
op de aarde vinden?

Lukas 18:1
1 ¶ Hij sprak een gelijkenis tot hen
met het oog daarop, dat zij altijd
moesten bidden en niet verslappen.
2 En Hij zeide: Er was in een stad
een rechter, die zich om God niet
bekommerde en zich aan geen
mens stoorde.
3 En er was een weduwe in die
stad, die telkens tot hem kwam en
zeide: Verschaf mij recht tegenover
mijn tegenpartij.
4 En een tijdlang wilde hij niet, maar
daarna sprak hij bij zichzelf: Al
bekommer ik mij niet om God en al
stoor ik mij aan geen mens,
5 (18-4B) toch zal ik, (18-5A) omdat
deze weduwe het mij moeilijk maakt,
haar recht verschaffen; anders komt
zij mij ten slotte nog in het gezicht
slaan.
6 En de Here zeide: Hoort, wat de
onrechtvaardige rechter zegt.
7 Zal God dan zijn uitverkorenen
geen recht verschaffen, die dag en
nacht tot Hem roepen, en laat Hij
hen wachten?
8 Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht
zal verschaffen. Doch, als de Zoon
des mensen komt, zal Hij dan het
geloof vinden op aarde?

Lukas 21:34
34 Wees op uw hoede dat uw hart niet
op enig moment bezwaard wordt door
roes en dronkenschap en door zorgen
over de alledaagse dingen, en dat die
dag u niet onverwachts overkomt.

Lukas 21:34
34 Ziet toe op uzelf, dat uw hart
nimmer bezwaard worde door roes
en dronkenschap en zorgen voor
levensonderhoud, en die dag niet
plotseling over u kome,
-4-

TELOS
hun midden op en ondervroeg
Jezus aldus: Antwoordt U niets?
Wat getuigen dezen tegen U?
61 Hij echter zweeg en antwoordde
niets. Opnieuw ondervroeg de
hogepriester Hem en zei tot Hem:
Bent U de Christus, de Zoon van
de Gezegende?
Markus 15:3
3 En de overpriesters
beschuldigden Hem van veel
dingen.
4 Pilatus nu ondervroeg Hem
opnieuw en zei: Antwoordt U
helemaal niets? Zie, van hoeveel
zij U beschuldigen.
5 Jezus antwoordde echter
helemaal niets meer, zodat Pilatus
zich verwonderde.
Lukas 12:58
58 Want als u met uw tegenpartij
naar de overheid gaat, doe dan
onderweg moeite van hem af te
komen, opdat hij u niet misschien
voor de rechter sleept, en de
rechter zal u aan de
gerechtsdienaar overleveren en
de gerechtsdienaar zal u in de
gevangenis werpen.
59 Ik zeg u: u zult daar geenszins
uitkomen voordat u ook het laatste
koperstukje betaalt.
Lukas 18:1
1 ¶ Hij nu sprak ook een gelijkenis
tot hen, met het oog daarop dat zij
altijd moesten bidden en niet
moedeloos worden,
2 en zei: Er was in een stad een
rechter die God niet vreesde en
geen mens ontzag.
3 Nu was er in die stad een
weduwe die naar hem toe kwam en
zei: Verschaf mij recht tegenover
mijn tegenpartij.
4 En hij wilde een tijdlang niet.
Daarna echter zij hij bij zichzelf:
Hoewel ik God niet vrees en geen
mens ontzie, zal ik,
5 omdat deze weduwe mij lastig
valt, haar recht verschaffen, opdat
zij mij niet uiteindelijk in het gezicht
komt slaan.
6 De Heer nu zei: Hoort wat de
onrechtvaardige rechter zegt.
7 Zal God dan zijn uitverkorenen
geenszins recht verschaffen, die
dag en nacht tot Hem roepen, en
laat Hij hen lang wachten?
8 Ik zeg u, dat Hij hun spoedig
recht zal verschaffen. Als evenwel
de Zoon des mensen komt, zal Hij
dan het geloof vinden op de aarde?
Lukas 21:34
34 Past echter op uzelf, dat uw
harten niet misschien worden
bezwaard door roes en
dronkenschap en zorgen van het
leven, en die dag u plotseling
overvalt als een strik.
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dat u die dag niet onvoorziens over
kome.
Lukas 23:9
9 En hij vraagde Hem met vele
woorden; doch Hij antwoordde hem
niets.
10 En de overpriesters en de
Schriftgeleerden stonden, en
beschuldigden Hem heftiglijk.
Johannes 19:9
9 En ging wederom in het rechthuis,
en zeide tot Jezus: Van waar zijt
Gij? Maar Jezus gaf hem geen
antwoord.
10 Pilatus dan zeide tot Hem:
Spreekt Gij tot mij niet? Weet Gij
niet, dat ik macht heb U te
kruisigen, en macht heb U los te
laten?
11 Jezus antwoordde: Gij zoudt
geen macht hebben tegen Mij,
indien het u niet van boven gegeven
ware; daarom die Mij aan u heeft
overgeleverd, heeft groter zonde.
Handelingen 4:19
19 Maar Petrus en Johannes,
antwoordende, zeiden tot hen:
Oordeelt gij, of het recht is voor
God, ulieden meer te horen dan
God.
Handelingen 5:29
29 Maar Petrus en de apostelen
antwoordden, en zeiden: Men moet
Gode meer gehoorzaam zijn, dan
den mensen.
Handelingen 8:32
32 En de plaats der Schriftuur, die
hij las, was deze: Hij is gelijk een
schaap ter slachting geleid; en gelijk
een lam stemmeloos is voor dien,
die het scheert, alzo doet Hij Zijn
mond niet open.
Handelingen 10:42
42 En heeft ons geboden den volke
te prediken, en te betuigen, dat Hij is
Degene, Die van God verordend is
tot een Rechter van levenden en
doden.
Handelingen 18:15
15 Maar indien er geschil is over
een woord, en namen, en over de
wet, die onder u is, zo zult gij zelven
toezien; want ik wil over deze dingen
geen rechter zijn.
Romeinen 13:1
1 ¶ Alle ziel zij den machten, over
haar gesteld, onderworpen; want er
is geen macht dan van God, en de
machten, die er zijn, die zijn van
God geordineerd.
2 Alzo dat die zich tegen de macht
stelt, de ordinantie van God
wederstaat; en die ze wederstaan,
zullen over zichzelven een oordeel
halen.
3 Want de oversten zijn niet tot een
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Lukas 23:9
9 En hij ondervroeg Hem met veel
woorden, maar Hij antwoordde hem
niets.
10 En de overpriesters en de
schriftgeleerden stonden Hem heftig
te beschuldigen.
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Lukas 23:9
9 Hij ondervroeg Hem met vele
woorden, maar Hij antwoordde hem
niets.
10 En de overpriesters en de
schriftgeleerden stonden Hem heftig
te beschuldigen.

TELOS
Lukas 23:9
9 Hij nu ondervroeg Hem met
talloze woorden, maar Hij
antwoordde hem niets.
10 De overpriesters en de
schriftgeleerden nu stonden Hem
heftig te beschuldigen.

Johannes 19:9
9 en hij ging opnieuw het
gerechtsgebouw in en zei tegen
Jezus: Waar komt U vandaan? Maar
Jezus gaf hem geen antwoord.
10 Pilatus dan zei tegen Hem: Spreekt
U niet tot mij? Weet U niet dat ik
macht heb U te kruisigen, en macht
heb U los te laten?
11 Jezus antwoordde: U zou geen
enkele macht tegen Mij hebben, als
het u niet van boven gegeven was;
daarom heeft hij die Mij aan u
overgeleverd heeft, een grotere zonde
dan u.

Johannes 19:9
9 en hij ging weder het
gerechtsgebouw binnen en zeide tot
Jezus: Waar zijt Gij vandaan? Maar
Jezus gaf hem geen antwoord.
10 Pilatus dan zeide tot Hem:
Spreekt Gij niet tot mij? Weet Gij
niet, dat ik macht heb U los te laten,
maar ook macht om U te kruisigen?
11 Jezus antwoordde: Gij zoudt
geen macht tegen Mij hebben,
indien het u niet van boven gegeven
ware: daarom heeft hij, die Mij aan u
heeft overgeleverd, groter zonde.

Johannes 19:9
9 en hij ging opnieuw in het
pretorium en zei tot Jezus: Waar
bent U vandaan? Maar Jezus gaf
hem geen antwoord.
10 Pilatus dan zei tot Hem: Spreekt
U niet tegen mij? Weet U niet, dat
ik macht heb U los te laten en
macht heb U te kruisigen?
11 Jezus antwoordde hem: U zou
geen enkele macht tegen Mij
hebben, als het u niet van boven
was gegeven; daarom heeft hij die
Mij aan u heeft overgeleverd, een
grotere zonde.

Handelingen 4:19
19 Maar Petrus en Johannes
antwoordden en zeiden tegen hen:
Oordeel zelf of het juist is in Gods
ogen, meer naar u te luisteren dan
naar God.
Handelingen 5:29
29 Maar Petrus en de apostelen
antwoordden en zeiden: Men moet
aan God meer gehoorzaam zijn dan
aan mensen.
Handelingen 8:32
32 En het schriftgedeelte dat hij las,
was dit: Hij is als een schaap naar de
slachting geleid en zoals een lam
stemmeloos is bij de scheerder, zo
doet Hij Zijn mond niet open.
Handelingen 10:42
42 En Hij heeft ons bevolen tot het
volk te prediken en te getuigen dat Hij
Degene is Die door God aangesteld is
tot een Rechter over levenden en
doden.
Handelingen 18:15
15 maar als er een geschilpunt is
over een woord, over namen en over
de wet die onder u geldt, dan moet u
het zelf maar zien; want ik wil over
deze dingen geen rechter zijn.
Romeinen 13:1
1 Ieder mens moet zich onderwerpen
aan de gezagsdragers die over hem
gesteld zijn, want er is geen gezag
dan van God, en de gezagsdragers
die er zijn, zijn door God ingesteld,
2 zodat hij die zich verzet tegen het
gezag, tegen de instelling van God
ingaat, en wie daartegen ingaan,
zullen over zichzelf een oordeel
halen.
3 Want voor de overheid hoeft men
niet te vrezen, wanneer men goede
werken doet, maar wel als men
kwade werken doet. Wilt u nu van het
gezag niets te vrezen hebben, doe

Handelingen 4:19
19 Maar Petrus en Johannes
antwoordden en zeiden tot hen:
Beslist zelf, of het recht is voor
God, meer aan u dan aan God
gehoor te geven;
Handelingen 5:29
29 Maar Petrus en de apostelen
antwoordden en zeiden: Men moet
Gode meer gehoorzamen dan de
mensen.
Handelingen 8:32
32 En het gedeelte van de Schrift,
dat hij las, was dit: Gelijk een
schaap werd Hij ter slachting geleid;
en gelijk een lam stemmeloos is
tegenover de scheerder, zo doet Hij
zijn mond niet open.
Handelingen 10:42
42 en Hij heeft ons geboden het volk
te prediken en te betuigen, dat Hij
het is, die door God is aangesteld
tot rechter over levenden en doden.
Handelingen 18:15
15 maar nu het geschillen zijn over
een woord en namen en de wet, die
bij u geldt moet gij het zelf maar
uitmaken; hierover wil ik geen
rechter zijn.
Romeinen 13:1
1 ¶ Ieder mens moet zich
onderwerpen aan de overheden,
die boven hem staan. Want er is
geen overheid dan door God en die
er zijn, zijn door God gesteld.
2 Wie zich dus tegen de overheid
verzet, wederstaat de instelling
Gods, en wie dit doen, zullen een
oordeel over zich brengen.
3 Want, als iemand goed handelt,
behoeft hij niet bevreesd te zijn voor
de overheidspersonen, maar wel,
als hij verkeerd handelt. Wilt gij
zonder vrees voor de overheid zijn?
Doe het goede, en gij zult lof van
haar ontvangen.
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Handelingen 4:19
19 Petrus en Johannes echter
antwoordden en zeiden tot hen: Of
het recht is voor God naar u meer
te horen dan naar God, moet u
beoordelen;
Handelingen 5:29
29 Petrus en de apostelen echter
antwoordden en zeiden: Men moet
God meer gehoorzamen dan
mensen.
Handelingen 8:32
32 De schriftplaats nu die hij las
was deze’: Als een schaap werd Hij
naar de slachting geleid, en zoals
een lam stom is tegen zijn
scheerder, zo doet Hij zijn mond
niet open.
Handelingen 10:42
42 En Hij heeft ons bevolen aan
het volk te prediken en te betuigen
dat Deze het is die door God is
aangesteld als Rechter van
levenden en doden.
Handelingen 18:15
15 maar als er twistvragen zijn
over een woord en namen en de
wet die u hebt, dan is dat uw zaak;
ik wil over deze dingen geen
rechter zijn.
Romeinen 13:1
1 ¶ Elke ziel zij aan de over haar
gestelde overheden onderdanig;
want er is geen overheid dan door
God, en die er zijn, zijn door God
ingesteld.
2 Wie zich dus tegen de overheid
verzet, weerstaat de instelling van
God; en zij die weerstaan, zullen
oordeel voor zichzelf ontvangen.
3 Want de overheidspersonen zijn
niet voor het goede, maar voor het
kwade werk te vrezen. Wilt u nu de
overheid niet vrezen, doe het
goede, en u zult lof van haar
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vreze den goeden werken, maar den
kwaden. Wilt gij nu de macht niet
vrezen, doe het goede, en gij zult lof
van haar hebben;
4 Want zij is Gods dienares, u ten
goede. Maar indien gij kwaad doet,
zo vrees; want zij draagt het zwaard
niet te vergeefs; want zij is Gods
dienares, een wreekster tot straf
dengene, die kwaad doet.
5 Daarom is het nodig onderworpen
te zijn, niet alleen om der straffe,
maar ook om des gewetens wil.
6 Want daarom betaalt gij ook
schattingen; want zij zijn dienaars
van God, in ditzelve geduriglijk bezig
zijnde.
7 ¶ Zo geeft dan een iegelijk, wat gij
schuldig zijt; schatting, dien gij de
schatting, tol, dien gij den tol, vreze,
dien gij de vreze, eer, dien gij de eer
schuldig zijt.
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het goede en u zult er lof van
ontvangen.
4 Zij is immers Gods dienares, u ten
goede. Als u echter kwaad doet,
vrees dan, want zij draagt het zwaard
niet zonder reden. Zij is namelijk
Gods dienares, een wreekster tot
straf voor hem die het kwade doet.
5 Daarom is het nodig onderworpen te
zijn, niet alleen omwille van de straf,
maar ook omwille van het geweten.
6 Om die reden immers betaalt u ook
belastingen. Het zijn namelijk dienaars
van God, die juist daarmee
voortdurend bezig zijn.
7 ¶ Geef dus aan allen wat u
verschuldigd bent: belasting aan wie
belasting, tol aan wie tol, ontzag aan
wie ontzag, eer aan wie eer toekomt.

1 Corinthiërs 6:1
1 ¶ Durft iemand van ulieden, die
een zaak heeft tegen een ander, te
recht gaan voor de
onrechtvaardigen, en niet voor de
heiligen?
2 Weet gij niet, dat de heiligen de
wereld oordelen zullen? En indien
door u de wereld geoordeeld wordt,
zijt gij onwaardig de minste
gerechtzaken?
3 Weet gij niet, dat wij de engelen
oordelen zullen? Hoeveel te meer
de zaken, die dit leven aangaan?
4 Zo gij dan gerechtzaken hebt, die
dit leven aangaan, zet die daarover,
die in de Gemeente minst geacht
zijn.
5 Ik zeg u dit tot schaamte. Is er dan
alzo onder u geen, die wijs is, ook
niet een, die zou kunnen oordelen
tussen zijn broeders?
6 Maar de ene broeder gaat met
den anderen broeder te recht, en
dat voor ongelovigen.
7 Zo is er dan nu ganselijk gebrek
onder u, dat gij met elkander
rechtzaken hebt. Waarom lijdt gij
niet liever ongelijk? Waarom lijdt gij
niet liever schade?
8 Maar gijlieden doet ongelijk, en
doet schade, en dat den broederen.
9 ¶ Of weet gij niet, dat de
onrechtvaardigen het Koninkrijk
Gods niet zullen beërven?
10 Dwaalt niet; noch hoereerders,
noch afgodendienaars, noch
overspelers, noch ontuchtigen, noch
die bij mannen liggen, noch dieven,
noch gierigaards, noch dronkaards,
geen lasteraars, geen rovers zullen
het Koninkrijk Gods beërven.
11 En dit waart gij sommigen; maar
gij zijt afgewassen, maar gij zijt
geheiligd, maar gij zijt
gerechtvaardigd, in den Naam van
den Heere Jezus, en door den
Geest onzes Gods;

1 Corinthiërs 6:1
1 Durft iemand van u, die een geschil
heeft met een ander, zijn recht te
zoeken bij de onrechtvaardigen en
niet bij de heiligen?
2 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?
3 Weet u niet dat wij engelen zullen
oordelen? Hoeveel te meer dan
alledaagse dingen?
4 Als u dus rechtszaken hebt over
alledaagse dingen, stel dan hen aan
die in de gemeente niet in aanzien
zijn.
5 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?
6 Integendeel, de ene broeder spant
tegen de andere broeder een
rechtszaak aan, en dat voor
ongelovigen.
7 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?
8 U echter doet onrecht en
benadeelt, en dat nog wel aan
broeders!
9 ¶ Of weet u niet dat
onrechtvaardigen het Koninkrijk van
God niet zullen beërven?
10 Dwaal niet! Ontuchtplegers,
afgodendienaars, overspelers,
schandknapen, mannen die met
mannen slapen, dieven,
hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars
en rovers zullen het Koninkrijk van
God niet beërven.
11 Sommigen van u zijn dat wel
geweest, maar u bent
schoongewassen, maar u bent
geheiligd, maar u bent
gerechtvaardigd, in de naam van de
Heere Jezus en door de Geest van
onze God.

2 Timotheüs 4:8
8 Voorts is mij weggelegd de kroon

2 Timotheüs 4:8
8 Verder is voor mij weggelegd de
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4 Zij staat immers in dienst van
God, u ten goede. Maar indien gij
kwaad doet wees dan bevreesd;
want zij draagt het zwaard niet
tevergeefs; zij staat immers in de
dienst van God, als toornende
wreekster voor hem, die kwaad
bedrijft.
5 Daarom is het nodig zich te
onderwerpen, niet slechts om de
toorn, maar ook om des gewetens
wil.
6 Daarom brengt gij toch ook
belastingen op; want zij zijn
dienaren Gods, die juist op dit punt
voortdurend letten.
7 ¶ Betaalt aan allen het
verschuldigde, belasting aan wie
belasting, tol aan wie tol, ontzag aan
wie ontzag, eerbetoon aan wie eer
toekomt.
1 Corinthiërs 6:1
1 ¶ Durft iemand uwer, wanneer hij
iets heeft met een ander, recht
zoeken bij de onrechtvaardigen en
niet bij de heiligen?
2 Of weet gij niet, dat de heiligen de
wereld zullen oordelen? En indien
bij u het oordeel over de wereld
berust, zijt gij dan onbevoegd voor
de meest onbetekenende
rechtspraak?
3 Weet gij niet, dat wij over engelen
oordelen zullen? Hoeveel te meer
dan over alledaagse dingen?
4 Indien gij alledaagse geschillen
te berechten hebt, laat gij dan hen
zitting nemen, die in de gemeente
niet in tel zijn?
5 Ik zeg het om u te beschamen. Is
er dan bij u geen enkel wijs man, die
uitspraak zal kunnen doen tussen
broeders?
6 Zoekt nu de ene broeder recht
tegen de andere, en dat bij de
ongelovigen?
7 Maar dan is de zaak voor u reeds
geheel verloren, dat gij tegen
elkander rechtszaken hebt.
Waarom lijdt gij niet liever onrecht?
Waarom laat gij u niet liever te kort
doen?
8 Maar zelf doet gij onrecht en doet
gij te kort, en dat aan broeders.
9 ¶ Of weet gij niet, dat
onrechtvaardigen het Koninkrijk
Gods niet beerven zullen?
10 Dwaalt niet! Hoereerders,
afgodendienaars, overspelers,
schandjongens, knapenschenders,
dieven, geldgierigen, dronkaards,
lasteraars of oplichters zullen het
Koninkrijk Gods niet beerven.
11 En sommigen uwer zijn dat
geweest. Maar gij hebt u laten
afwassen, maar gij zijt geheiligd,
maar gij zijt gerechtvaardigd door
de naam van de Here Jezus
Christus en door de Geest van
onze God.
2 Timotheüs 4:8
8 voorts ligt voor mij gereed de
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hebben,
4 want zij is Gods dienares, u ten
goede. Maar als u het kwade doet,
vrees dan; want zij draagt het
zwaard niet tevergeefs; want zij is
Gods dienares, een wreekster tot
straf voor hem die het kwade
bedrijft.
5 Daarom is het nodig onderdanig
te zijn, niet alleen om de straf,
maar ook om het geweten.
6 Want daarom betaalt u ook
belasting; immers, zij zijn dienaars
van God, juist daarin voortdurend
werkzaam.
7 ¶ Geeft aan allen wat hun
toekomt: belasting, aan wie
belasting; tol, aan wie tol; vrees,
aan wie vrees; eer, aan wie eer
toekomt.
1 Corinthiërs 6:1
1 ¶ Durft iemand van u, als hij een
zaak heeft tegen de ander, recht te
zoeken bij de onrechtvaardigen
en niet bij de heiligen?
2 Of weet u niet, dat de heiligen de
wereld zullen oordelen? En als
door u de wereld wordt
geoordeeld, bent u dan onwaardig
voor de geringste rechtszaken?
3 Weet u niet, dat wij engelen
zullen oordelen? Hoeveel te meer
de dingen van dit leven?
4 Als u dan rechtszaken hebt over
de dingen van dit leven, stelt dan
daarover hen die in de gemeente
niet geacht zijn!
5 Ik zeg het tot uw beschaming. Is
er dan onder u niet een wijze, ook
niet een, die uitspraak zal kunnen
doen tussen zijn broeders?
6 Maar een broeder voert met een
broeder een rechtsgeding, en dat
bij ongelovigen!
7 Reeds in het algemeen nu is het
een gebrek bij u, dat u
rechtszaken met elkaar hebt.
Waarom lijdt u niet liever onrecht?
Waarom laat u zich niet liever te
kort doen?
8 Maar u doet onrecht en doet te
kort en dat aan broeders!
9 ¶ Weet u niet, dat
onrechtvaardigen Gods koninkrijk
niet zullen beerven?
10 Dwaalt niet! Geen hoereerders,
afgodendienaars, overspelers,
schandjongens, zij die bij mannen
liggen, dieven, hebzuchtigen,
dronkaards, lasteraars of rovers
zullen Gods koninkrijk beerven.
11 En dit waren sommigen van u;
maar u bent afgewassen, maar u
bent geheiligd, maar u bent
gerechtvaardigd door de naam
van de Heer Jezus Christus en
door de Geest van onze God.
2 Timotheüs 4:8
8 Overigens is voor mij de kroon
van de gerechtigheid weggelegd,
die de Heer, de rechtvaardige
Rechter, mij in die dag zal geven;

Statenvertaling
der rechtvaardigheid, welke mij de
Heere, de rechtvaardige Rechter,
in dien dag geven zal; en niet alleen
mij, maar ook allen, die Zijn
verschijning liefgehad hebben.

Herziene Statenvertaling
krans van de rechtvaardigheid die de
Heere, de rechtvaardige Rechter,
mij op die dag geven zal. En niet
alleen mij, maar ook allen die Zijn
verschijning hebben liefgehad.

Titus 3:1
1 ¶ Vermaan hen, dat zij aan de
overheden en machten
onderdanig zijn, dat zij hun
gehoorzaam zijn, dat zij tot alle
goed werk bereid zijn;

Titus 3:1
1 Herinner hen eraan dat zij de
overheden en machten onderdanig
behoren te zijn, dat zij hun
gehoorzaam zijn en dat zij tot elk
goed werk bereid zijn,

Hebreeën 12:3
3 Want aanmerkt Dezen, Die
zodanig een tegenspreken van de
zondaren tegen Zich heeft
verdragen, opdat gij niet verflauwt
en bezwijkt in uw zielen.

Hebreeën 12:3
3 Want let toch scherp op Hem Die
zo’n tegenspraak van de zondaars
tegen Zich heeft verdragen, opdat u
niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen.

Hebreeën 12:23
23 Tot de algemene vergadering en
de Gemeente der eerstgeborenen,
die in de hemelen opgeschreven
zijn, en tot God, den Rechter over
allen, en de geesten der volmaakte
rechtvaardigen;

Hebreeën 12:23
23 tot een feestelijke vergadering en
de gemeente van de eerstgeborenen,
die in de hemelen opgeschreven zijn,
en tot God, de Rechter over allen, en
tot de geesten van de
rechtvaardigen, die tot volmaaktheid
zijn gekomen,

Jakobus 2:4
4 Hebt gij dan niet in uzelven een
onderscheid gemaakt, en zijt
rechters geworden van kwade
overleggingen?

Jakobus 2:4
4 hebt u dan niet onder elkaar een
onderscheid gemaakt en bent u zo
geen rechters geworden met
verkeerde overwegingen?

Jakobus 4:11
11 ¶ Broeders, spreekt niet kwalijk
van elkander. Die van zijn broeder
kwalijk spreekt en zijn broeder
oordeelt, die spreekt kwalijk van de
wet, en oordeelt de wet. Indien gij
nu de wet oordeelt, zo zijt gij geen
dader der wet, maar een rechter.

Jakobus 4:11
11 ¶ 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.

Jakobus 5:9
9 Zucht niet tegen elkander,
broeders, opdat gij niet
veroordeeld wordt; ziet, de Rechter
staat voor de deur.

Jakobus 5:9
9 Zucht niet tegen elkaar, broeders,
opdat u niet veroordeeld wordt. Zie,
de Rechter staat voor de deur.

1 Petrus 2:13
13 ¶ Zijt dan alle menselijke
ordening onderdanig, om des
Heeren wil; hetzij den koning, als
de opperste macht hebbende;
14 Hetzij den stadhouderen, als die
van hem gezonden worden, tot straf
wel der kwaaddoeners, maar tot
prijs dergenen, die goed doen.
15 Want alzo is het de wil van God,
dat gij, weldoende, den mond stopt
aan de onwetendheid der dwaze
mensen;
16 Als vrijen, en niet de vrijheid
hebbende als een deksel der
boosheid, maar als dienstknechten
van God.
17 Eert een iegelijk; hebt de
broederschap lief; vreest God; eert
den koning.

1 Petrus 2:13
13 Onderwerp u dan omwille van de
Heere aan alle menselijke orde, hetzij
aan de koning, als hoogste
machthebber,
14 hetzij aan de stadhouders, als
mensen die door hem gezonden
worden tot straf van de
kwaaddoeners, maar tot lof van hen
die goeddoen.
15 Want zo is het de wil van God, dat
u door goed te doen het onverstand
van de dwaze mensen de mond
snoert;
16 als vrije mensen, maar niet alsof u
de vrijheid hebt als een dekmantel
voor slechtheid, maar als
dienstknechten van God.
17 Houd iedereen in ere; heb al uw
broeders lief; vrees God; eer de
koning.

1 Petrus 2:19
19 Want dat is genade, indien
iemand om het geweten voor God
zwarigheid verdraagt, lijdende ten

1 Petrus 2:19
19 Want dat is genade, als iemand om
het geweten voor God dingen
verdraagt die hem pijn doen, en
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krans der rechtvaardigheid, welke
te dien dage de Here, de
rechtvaardige rechter, mij zal
geven, doch niet alleen mij maar
ook allen, die zijn verschijning
hebben liefgehad.
Titus 3:1
1 ¶ Herinner hen eraan, dat zij zich
aan overheid en gezag
onderwerpen, gehoorzaam, tot alle
goed werk bereid zijn,
Hebreeën 12:3
3 Vestigt uw aandacht dan op Hem,
die zulk een tegenspraak van de
zondaren tegen Zich heeft
verdragen, opdat gij niet door
matheid van ziel verslapt.
Hebreeën 12:23
23 en tot een feestelijke en plechtige
vergadering van eerstgeborenen,
die ingeschreven zijn in de hemelen,
en tot God, de Rechter over allen,
en tot de geesten der
rechtvaardigen, die de voleinding
bereikt hebben,
Jakobus 2:4
4 zoudt gij dan geen onderscheid
maken onder elkander en optreden
als rechters, die zich door
verkeerde overwegingen laten
leiden?
Jakobus 4:11
11 ¶ Spreekt geen kwaad van
elkander, broeders. Wie van zijn
broeder kwaad spreekt of hem
oordeelt, spreekt kwaad van de wet
en oordeelt haar; en indien gij de
wet oordeelt, zijt gij geen dader,
doch een rechter der wet.
Jakobus 5:9
9 Broeders, zucht niet tegen
elkander, opdat gij niet onder het
oordeel valt; zie, de Rechter staat
voor de deur.
1 Petrus 2:13
13 ¶ Onderwerpt u aan alle
menselijke instellingen, om des
Heren wil: hetzij aan de keizer, als
opperheer,
14 hetzij aan stadhouders, als door
hem gezonden tot bestraffing van
boosdoeners, maar tot lof van wie
goed doen.
15 Want zo is het de wil van God,
dat gij door goed te doen de mond
snoert aan de onwetendheid van de
onverstandige mensen,
16 als vrijen en niet als mannen, die
de vrijheid misbruiken tot dekmantel
voor hun kwaadwilligheid, maar als
dienaren Gods.
17 Eert allen, hebt de
broederschap lief, vreest God, eert
de keizer.
1 Petrus 2:19
19 Want dit is genade, indien
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en niet alleen mij, maar ook allen
die zijn verschijning hebben
liefgehad.
Titus 3:1
1 ¶ Herinner hen eraan, aan
overheden en machten
onderdanig te zijn, gehoorzaam,
tot alle goed werk bereid te zijn,
Hebreeën 12:3
3 Want let op Hem die zo’n
tegenspraak door de zondaars
tegen Zich heeft verdragen, opdat
u niet moe wordt en in uw zielen
bezwijkt.
Hebreeën 12:23
23 de algemene vergadering; en tot
de gemeente van de
eerstgeborenen, die in de hemelen
staan opgeschreven, en tot God,
de Rechter van allen; en tot de
geesten van de tot volmaaktheid
gekomen rechtvaardigen;
Jakobus 2:4
4 hebt u dan niet bij uzelf
onderscheid gemaakt en bent
rechters met boze overleggingen
geworden?
Jakobus 4:11
11 ¶ Spreekt geen kwaad van
elkaar, broeders. Wie van een
broeder kwaad spreekt of zijn
broeder oordeelt, spreekt kwaad
van de wet en oordeelt de wet. Als
u echter de wet oordeelt, bent u
geen dader van de wet maar een
rechter.
Jakobus 5:9
9 Zucht niet tegen elkaar,
broeders, opdat u niet geoordeeld
wordt. Zie, de Rechter staat voor
de deur.
1 Petrus 2:13
13 ¶ Weest aan elke menselijke
instelling onderdanig om ‘s Heren
wil; hetzij aan een koning als
hoogste,
14 hetzij aan stadhouders als door
hem gezonden tot bestraffing van
boosdoeners, maar tot lof van hen
die goeddoen.
15 Want zo is het de wil van God,
dat u door goeddoen de
onwetendheid van de dwaze
mensen tot zwijgen brengt;
16 als vrijen, en niet door de
vrijheid als een dekmantel van de
boosheid te hebben, maar als
slaven van God.
17 Eert allen, hebt de
broederschap lief, vreest God,
eert de koning.
1 Petrus 2:19
19 Want dat is genade, als iemand
droeve dingen verdraagt ter wille
van het geweten voor God, terwijl
hij onrechtvaardig lijdt.

Statenvertaling
onrechte.
20 Want wat lof is het, indien gij
verdraagt, als gij zondigt, en
daarover geslagen wordt? Maar
indien gij verdraagt, als gij weldoet,
en daarover lijdt, dat is genade bij
God.
21 Want hiertoe zijt gij geroepen,
dewijl ook Christus voor ons
geleden heeft, ons een voorbeeld
nalatende, opdat gij Zijn voetstappen
zoudt navolgen;
22 Die geen zonde gedaan heeft, en
er is geen bedrog in Zijn mond
gevonden;
23 Die, als Hij gescholden werd, niet
wederschold, en als Hij leed, niet
dreigde; maar gaf het over aan Dien,
Die rechtvaardiglijk oordeelt;
24 Die Zelf onze zonden in Zijn
lichaam gedragen heeft op het hout;
opdat wij, der zonden afgestorven
zijnde, der gerechtigheid leven
zouden; door Wiens striemen gij
genezen zijt.
25 Want gij waart als dwalende
schapen; maar gij zijt nu bekeerd tot
den Herder en Opziener uwer zielen.
1 Petrus 3:8
8 ¶ En eindelijk, zijt allen
eensgezind, medelijdend, de
broeders liefhebbende, met
innerlijke barmhartigheid bewogen,
vriendelijk;
9 Vergeldt niet kwaad voor kwaad,
of schelden voor schelden, maar
zegent daarentegen; wetende, dat
gij daartoe geroepen zijt, opdat gij
zegening zoudt beërven.
10 Want wie het leven wil
liefhebben, en goede dagen zien,
die stille zijn tong van het kwaad, en
zijn lippen, dat zij geen bedrog
spreken;
11 Die wijke af van het kwade, en
doe het goede; die zoeke vrede en
jage denzelven na.
12 Want de ogen des Heeren zijn
over de rechtvaardigen, en Zijn
oren tot hun gebed; maar het
aangezicht des Heeren is tegen
degenen, die kwaad doen.
13 En wie is het, die u kwaad doen
zal, indien gij navolgers zijt van het
goede?
14 Maar indien gij ook lijdt om der
gerechtigheid wil, zo zijt gij zalig;
en vreest niet uit vreze van hen, en
wordt niet ontroerd;
15 Maar heiligt God, den Heere, in
uw harten; en zijt altijd bereid tot
verantwoording aan een iegelijk, die
u rekenschap afeist van de hoop, die
in u is, met zachtmoedigheid en
vreze.
16 ¶ En hebt een goed geweten,
opdat in hetgeen zij kwalijk van u
spreken, als van kwaaddoeners, zij
beschaamd mogen worden, die uw
goeden wandel in Christus lasteren.
17 Want het is beter, dat gij,
weldoende, (indien het de wil van
God wil) lijdt, dan kwaad doende.

Herziene Statenvertaling
daarbij ten onrechte lijdt.
20 Want wat voor roem is er als u het
geduldig verdraagt wanneer u zondigt
en daarvoor slagen ontvangt? Maar
als u het geduldig verdraagt wanneer
u goeddoet en daarvoor lijdt, is dat
genade bij God.
21 Want hiertoe bent u geroepen,
omdat ook Christus voor ons geleden
heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld
na, opdat u Zijn voetsporen zou
navolgen;
22 Hij, Die geen zonde gedaan heeft
en in Wiens mond geen bedrog
gevonden is;
23 Die, toen Hij uitgescholden werd,
niet terugschold, en toen Hij leed, niet
dreigde, maar het overgaf aan Hem
Die rechtvaardig oordeelt;
24 Die Zelf onze zonden in Zijn
lichaam gedragen heeft op het hout,
opdat wij, voor de zonden dood, voor
de gerechtigheid zouden leven. Door
Zijn striemen bent u genezen.
25 Want u was als dwalende schapen;
maar u bent nu bekeerd tot de Herder
en Opziener van uw zielen.
1 Petrus 3:8
8 Ten slotte, wees allen eensgezind,
vol medeleven, heb de broeders lief,
wees barmhartig en vriendelijk.
9 Vergeld geen kwaad met kwaad of
laster met laster, maar zegen
daarentegen, omdat u weet dat u
daartoe geroepen bent, opdat u zegen
zult beërven.
10 Want wie het leven wil liefhebben
en goede dagen zien, die moet zijn
tong weerhouden van het kwaad, en
zijn lippen van het spreken van
bedrog;
11 die moet zich afkeren van het
kwaad en het goede doen; die moet
vrede zoeken en die najagen.
12 Want de ogen van de Heere rusten
op de rechtvaardigen, en Zijn oren
zijn gericht op hun gebed; maar het
aangezicht van de Heere is tegen hen
die kwaad doen.
13 En wie is het die u kwaad zal
doen, als u navolgers bent van het
goede?
14 Maar als u ook zou moeten lijden
vanwege de gerechtigheid, dan bent
u zalig. En wees niet bevreesd zoals
zij bevreesd zijn, laat u niet in
verwarring brengen,
15 maar heilig God, de Heere, in uw
hart; en wees altijd bereid tot
verantwoording aan ieder die u
rekenschap vraagt van de hoop die in
u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16 ¶ En heb een goed geweten,
opdat in datgene waarin zij kwaad
van u spreken als van
kwaaddoeners, zij beschaamd
gemaakt worden die uw goede
levenswandel in Christus belasteren.
17 Want het is beter te lijden-als God
dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u
kwaad doet.
18 ¶ Want ook Christus heeft
eenmaal voor de zonden geleden, Hij,

NBG 1951
iemand, omdat hij met God rekening
houdt, leed verdraagt, dat hij ten
onrechte lijdt.
20 Want mag dat roem heten, als gij
slagen moet verduren, omdat gij
kwaad doet? Maar als gij goed doet
en dan lijden moet verduren, dat is
genade bij God.
21 Want hiertoe zijt gij geroepen,
daar ook Christus voor u geleden
heeft en u een voorbeeld heeft
nagelaten, opdat gij in zijn
voetstappen zoudt treden;
22 die geen zonde gedaan heeft en
in wiens mond geen bedrog is
gevonden;
23 die, als Hij gescholden werd, niet
terugschold en als Hij leed, niet
dreigde, maar het overgaf aan Hem,
die rechtvaardig oordeelt;
24 die zelf onze zonden in zijn
lichaam op het hout gebracht heeft,
opdat wij, aan de zonden
afgestorven, voor de gerechtigheid
zouden leven; en door zijn striemen
zijt gij genezen.
25 Want gij waart dwalende als
schapen, maar thans hebt gij u
bekeerd tot de herder en hoeder van
uw zielen.
1 Petrus 3:8
8 ¶ Ten slotte, weest allen
eensgezind, medelijdend, hebt de
broeders lief, weest barmhartig en
ootmoedig,
9 en vergeldt geen kwaad met
kwaad of laster met laster, maar
zegent integendeel, wijl gij hiertoe
geroepen zijt, dat gij zegen zoudt
beerven.
10 Want: wie het leven wil
liefhebben en goede dagen zien,
weerhoude zijn tong van het kwade,
en zijn lippen van bedrog te
spreken;
11 hij wijke af van het kwade en doe
het goede, hij zoeke de vrede en
jage die na,
12 want de ogen des Heren zijn op
de rechtvaardigen, en zijn oren tot
hun smeking, maar het aangezicht
des Heren is tegen hen, die het
kwade doen.
13 En wie zal u kwaad doen, als gij
u beijvert voor het goede?
14 Al moest gij lijden om de
gerechtigheid, toch zijt gij zalig.
Doch vreest niet voor hun dreiging,
en laat u niet verschrikken.
15 Maar heiligt de Christus in uw
harten als Here, altijd bereid tot
verantwoording aan al wie u
rekenschap vraagt van de hoop, die
in u is, doch met zachtmoedigheid
en vreze,
16 ¶ en met een goed geweten,
opdat bij al het kwaad, dat men van
u spreekt, zij die uw goede wandel
in Christus smaden, beschaamd
gemaakt worden.
17 Want het is beter te lijden, indien
de wil van God dit eist, goed
doende dan kwaad doende.
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20 Want wat voor roem is het, als u
volhardt terwijl u zondigt en met
vuisten wordt geslagen? Maar als u
volhardt terwijl u goed doet en lijdt,
dat is genade bij God.
21 Want hiertoe bent u geroepen,
omdat ook Christus voor u
geleden en u een voorbeeld
nagelaten heeft, opdat u zijn
voetstappen navolgt;
22 Hij ‘die geen zonde heeft
gedaan en geen bedrog werd in
zijn mond gevonden’,
23 die als Hij uitgescholden werd,
niet terugschold, als Hij leed, niet
dreigde, maar Zich overgaf aan
Hem die rechtvaardig oordeelt;
24 die Zelf onze zonden in zijn
lichaam heeft gedragen op het
hout, opdat wij, voor de zonden
afgestorven, voor de
gerechtigheid leven: ‘door zijn
striemen bent u gezond geworden’.
25 Want u dwaalde als schapen,
maar bent nu teruggekeerd tot de
Herder en Opziener van uw zielen.
1 Petrus 3:8
8 ¶ En tenslotte, weest allen
eensgezind, medelijdend, vol
broederlijke liefde, welgezind,
nederig,
9 en vergeldt niet kwaad met
kwaad, of schelden met schelden,
maar zegent integendeel, omdat u
ertoe geroepen bent zegen te
erven.
10 ‘Want laat hij die het leven wil
liefhebben en goede dagen zien,
zijn tong van kwaad weerhouden
en zijn lippen van het spreken van
bedrog;
11 laat hij zich afkeren van het
kwade en het goede doen, vrede
zoeken en ernaar jagen.
12 Want de ogen van de Heer zijn
op de rechtvaardigen en zijn oren
tot hun smeken; maar het
aangezicht van de Heer is tegen
hen die kwaad doen’.
13 En wie zal u kwaad doen, als u
ijveraars voor het goede bent
geworden?
14 Maar al lijdt u ook ter wille van
de gerechtigheid, gelukkig bent u.
Vreest echter niet zoals zij vrezen,
en wordt niet in verwarring
gebracht,
15 maar heiligt Christus als Heer
in uw harten, altijd bereid tot
verantwoording aan ieder die u
rekenschap vraagt van de hoop die
in u is, maar met zachtmoedigheid
en vrees,
16 ¶ en met een goed geweten,
opdat in wat van u kwaad
gesproken wordt als van
boosdoeners, zij die uw goede
wandel in Christus smaden,
beschaamd worden.
17 Want het is beter, als de wil van
God het wil, door goeddoen te
lijden dan door kwaaddoen.
18 ¶ Want ook Christus heeft

Statenvertaling
18 ¶ Want Christus heeft ook eens
voor de zonden geleden, Hij
rechtvaardig voor de
onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot
God zou brengen; Die wel is gedood
in het vlees, maar levend gemaakt
door den Geest;
Openbaring 22:11
11 Die onrecht doet, dat hij nog
onrecht doe; en die vuil is, dat hij
nog vuil worde; en die rechtvaardig
is, dat hij nog gerechtvaardigd
worde; en die heilig is, dat hij nog
geheiligd worde.

Herziene Statenvertaling
Die rechtvaardig was, voor
onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot
God zou brengen. Hij is wel ter dood
gebracht in het vlees, maar levend
gemaakt door de Geest,
Openbaring 22:11
11 Wie onrecht doet, laat hij nog
meer onrecht doen. En wie vuil is,
laat hij nog vuiler worden. En wie
rechtvaardig is, laat hij nog meer
gerechtvaardigd worden. En wie
heilig is, laat hij nog meer geheiligd
worden.

NBG 1951
18 ¶ Want ook Christus is eenmaal
om de zonden gestorven als
rechtvaardige voor
onrechtvaardigen, opdat Hij u tot
God zou brengen: Hij, die gedood is
naar het vlees, maar levend
gemaakt naar de geest,
Openbaring 22:11
11 Wie onrecht doet, hij doe nog
meer onrecht; wie vuil is, hij worde
nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij
bewijze nog meer
rechtvaardigheid; en wie heilig is,
hij worde nog meer geheiligd.

TELOS
eenmaal voor de zonden geleden,
de Rechtvaardige voor de
onrechtvaardigen, opdat Hij ons
tot God zou brengen; Hij die wel
gedood is in het vlees, maar levend
gemaakt in de Geest.
Openbaring 22:11
11 Laat hij die onrecht doet, nog
meer onrecht doen; en die vuil is,
zich nog vuiler maken; en die
rechtvaardig is, nog meer
gerechtigheid doen; en die heilig
is, zich nog meer heiligen.

Uitleg van C.H. Mackintosh over Deut 17:8-13, overgenomen uit “Aantekeningen op Deuteronomium”
Ook terug te vinden in “Goed onderzoek bij beschuldigingen” op www.debijbelvoorjou.nl.
Wij zullen nu het tweede gedeelte van ons hoofdstuk aanhalen, waarin veel voorkomt dat in deze tijd van eigenwil en onafhankelijkheid van toepassing is. “Wanneer
een zaak aan het gericht voor u te zwaar zal zijn, tussen bloed en bloed, tussen rechtshandel en rechtshandel, tussen plaag en plaag, zijnde twistzaken in uw
poorten, zo zult gij u opmaken, en opgaan naar de plaats, die de HEERE, uw God, verkiezen zal; en gij zult komen tot de Levitische priesters, en tot de rechter, die
in die dagen zijn zal; en gij zult ondervragen, en zij zullen u de zaak van het recht aanzeggen. En gij zult doen naar het bevel van het woord, dat zij u zullen
aanzeggen, van die plaats, die de HEERE verkiezen zal, en gij zult waarnemen te doen naar alles, wat zij u zullen leren. Naar het bevel der wet, die zij u zullen
leren, en naar het oordeel, dat zij u zullen zeggen, zult gij doen; gij zult niet afwijken van het woord, dat zij u zullen aanzeggen, ter rechter- of ter linkerhand. De
man nu, die vermetel handelen zal, dat hij niet hore naar de priester, die staat, om aldaar de HEERE, uw God, te dienen, of naar de rechter, die man zal sterven;
en gij zult het boze uit Israël wegdoen. Dat al dat volk het hore en vreze, en niet meer vermetel handele” (vs.8-13). Zo voorziet God in de volmaakte regeling van alle
rechtszaken die zich konden voordoen in de vergadering van Israël. Ze moesten behandeld worden in de tegenwoordigheid van God, op de door God aangewezen
plaats, en door het gezag dat God ingesteld had. Dat was een krachtige waarborg tegen eigenzinnigheid en aanmatiging. In ieder rechtsgeding had God de
beslissing. Die werd uitgesproken door de priester of de rechter die God daartoe aangesteld had. Dat de een zich boven de ander verhief of zich aanmatigde eigen
rechter te zijn, mocht in Israël niet voorkomen. Iedereen moest zijn zaak onderwerpen aan de Goddelijke rechtspraak en onvoorwaardelijk daarvoor buigen. Hoger
beroep bestond er niet, omdat er geen hoger gezag kon zijn. De lezer begrijpt nu als vanzelf, dat geen enkele Israëliet er ooit aan denken zou om zijn zaak voor een
heidense rechtbank te brengen. Dit zou in de hoogste mate ongepast geweest zijn voor een waar Israëliet. Het zou een openlijke belediging geweest zijn voor
Jehovah zelf, Die in hun midden was om voorkomende kwesties te beslissen. Aan Hem had men toch zeker genoeg. Hij kende het voor en tegen, het begin en het
einde van iedere onenigheid, hoe ingewikkeld ook. Allen moesten tot Hem opzien en hun zaken brengen naar de plaats die Hij verkoren had, en nergens anders.
Als twee leden van Gods volk verschenen voor een rechtbank van de onbesnedenen, zouden ze daarmee gezegd hebben: er mankeert iets aan de regeling die
God voor Zijn volk heeft getroffen.
En hoe behoort het dan onder Christenen toe te gaan? Moeten die met hun onderlinge zaken naar een wereldse rechter? Hoor wat de apostel daarover leert aan
de Gemeente te Korinthe en “aan de geheiligden in Christus Jezus, geroepen heiligen, met allen, in elke plaats, die de Naam van onze Heer Jezus Christus
aanroepen”, en dus ook aan de Christenen nu. “Durft iemand van u, als hij een zaak heeft tegen een ander, recht te zoeken bij de onrechtvaardigen en niet bij de
heiligen? Weet gij niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als door u de wereld wordt geoordeeld, zijt gij dan onbevoegd voor de meest onbeduidende
rechtszaken? Weet gij niet dat wij de engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer de dingen van dit leven? Als gij dan rechtszaken hebt over de dingen van dit
leven, stelt gij daarover hen die in de Gemeente niet geacht zijn? Ik zeg het tot uw beschaming. Is er dan onder u niet één wijze, ook niet één, die uitspraak zal
kunnen doen tussen zijn broeders? Maar een broeder zoekt tegen een broeder recht, en dat bij ongelovigen! Reeds in het algemeen is het een gebrek bij u, dat
gij rechtszaken met elkaar hebt. Waarom lijdt gij niet liever onrecht? Waarom laat gij u niet liever te kort doen? Maar zelf doet gij onrecht en doet gij te kort en dat
aan de broeders! Weet gij niet, dat onrechtvaardigen Gods koninkrijk niet zullen beërven? Dwaalt niet!” (1Ko.6:1-9).
Hier hebben wij dan Goddelijk onderwijs voor de Gemeente van God in alle eeuwen. Nu is de Gemeente niet meer zoals ze was toen de apostel zijn brief schreef.
In die tijd was het niet moeilijk te onderscheiden tussen “de Gemeente” en “de wereld”, tussen “de heiligen” en “de ongelovigen”, tussen die “binnen” en die “buiten”
waren. Wie toen uit godsdienstig oogpunt de menselijke maatschappij bezag, nam drie groepen waar: Heidenen (volken), Joden en Christenen; de heidense tempel,
de synagoge en de Gemeente van God. Er was geen verwarring mogelijk. De Christelijke Gemeente stond in tegenstelling tot al het andere. De Gemeente was
geen landelijke, gewestelijke of plaatselijk georganiseerde instelling, maar een persoonlijke, praktische, levende werkelijkheid. Christen-zijn betekende niet belijdenis
doen, of lid worden van een landelijke instelling of genootschap; nee, een Christen bezat een door God gewerkt geloof, een levende kracht in zijn hart, die openbaar
werd in zijn leven. Nu is dat allemaal anders. De Gemeente en de wereld zijn zo vermengd dat de grote meerderheid van de naamchristenen nauwelijks de kracht
en betekenis van de aangehaalde plaats uit 1Ko.6 verstaat. Als wij tot hen spreken over de “heiligen” die recht zoeken bij de “ongelovigen”, dan zou het voor hen
onbegrijpelijke taal zijn. Het woord “heiligen” hoort men nauwelijks in de belijdende kerk; men gebruikt het om iemand te bespotten, of past het toe op hen die door
bijgelovige eerbied als heiligen op de kalender of in de agenda staan. Het Woord van God is echter niet veranderd, en evenmin heeft God Zijn gedachten gewijzigd
over Zijn Gemeente of de wereld, en de verhouding tussen die twee. Het is dus nog altijd verkeerd wanneer “een broeder recht zoekt tegen een broeder, en dat bij
ongelovigen!” Al is de stand van zaken in veel opzichten veranderd, “de Schrift kan niet verbroken worden”.
Als wij het denkbeeld gaan huldigen, dat het voor ons onmogelijk is goed te handelen, omdat de Gemeente heeft gefaald, dan geven we het hele beginsel van
Christelijke gehoorzaamheid prijs.
...
Dit maakt het allemaal zo ernstig voor ons in deze tijd, en we willen nadrukkelijk de aandacht hierop vestigen. Veronachtzaming van het Woord van God is de bron
van al de fouten, al de zonde, al de dwaling, al de verwarring, al de ketterij, sekte en scheuring die ooit in de wereld geweest zijn of nog zijn. En het enige wezenlijke
geneesmiddel voor onze tegenwoordige, beklagenswaardige ellende is, dat we terugkeren - ieder voor zich - tot het eenvoudige, maar zo droevig verwaarloosde
gezag van Gods Woord. Laat iedereen inzien hoe hijzelf met heel de Christenheid is afgeweken van de duidelijke en positieve leer van het Nieuwe Testament.
Laten wij ons verootmoedigen onder de krachtige hand van God vanwege onze gemeenschappelijke zonde, en laten wij ons tot Hem wenden in oprechte
zelfveroordeling; dan zal Hij ons in genade herstellen en zegenen, en ons leiden op dat heerlijke pad van gehoorzaamheid dat openligt voor iedere gelovige die
waarlijk ootmoedig is. Moge de Heilige Geest, met onweerstaanbare kracht, werken aan het hart en geweten van ieder waar lid van het Lichaam van Christus en
hen ervan doordringen hoe nodig het is dat we ons onmiddellijk en onvoorwaardelijk onderwerpen aan het gezag van Gods getuigenis.
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Uitleg van J.N. Darby over 1 Corinthe 6:1-11, overgenomen uit “Verklaring over de 1e Korinthe brief”
Zie Synopsis deel VII, www.debijbelvoorjou.nl
Hfdst. 6:1-11 behandelt het onderwerp van rechtszaken. Het was een schande dat zij die de wereld en de engelen zouden moeten oordelen, niet in staat zouden
zijn te oordelen over de onbeduidendste zaken van deze wereld. Laten ze voor die taak degenen die het minst geacht zijn in de gemeente gebruiken. Het was
beter als ze het onrecht verdroegen, maar ze deden zelf onrecht. Maar bozen en onrechtvaardigen zouden het koninkrijk zeker niet beërven. Wat een prachtige
mengeling hebben we hier van wonderbare openbaringen, van een moraal die onveranderlijk is ondanks de Goddelijke oppermacht van de genade, en van
gemeentelijke orde en tucht! De gemeente is verenigd met Christus. Als Hij de wereld zal oordelen en het oordeel zal uitspreken over de engelen, dan zal de
gemeente met Hem verbonden zijn en aan Zijn oordeel deelhebben, want ze heeft Zijn Geest en ze bezit de zin van Christus. Maar niets dat onrechtvaardig is
zal dat koninkrijk binnengaan. Want hoe kon in feite het kwaad geoordeeld worden door hen die er een behagen in schepten? Christenen moesten niet naar een
aardse rechtbank gaan om zich recht te verschaffen, maar de toevlucht nemen tot de uitspraak van de broeders. Deze taak was geschikt voor de zwaksten onder
hen, omdat het eigenlijk zo weinig inzicht vereiste in de geestelijke dingen. Bovendien was het juister als men liever onrecht leed. Hoe het ook zijn mocht,
onrechtvaardigen zouden het koninkrijk niet beërven.

Uitleg van H. Wilts over 1 Corinthe 6:1-9, overgenomen uit “Gezin naar Gods plan” (slot van H6).
Men zegt wel eens dat geld de oorzaak is van alle onrecht. Dat is niet zo. Er kan met geld wel veel onrecht bedreven worden, maar er kan met geld ook veel goeds
gedaan worden. Helaas zijn erfeniskwesties ook nu nog, ook onder 'broeders' een oorzaak van verwijdering, zelfs van haat en strijd. Zelfs zó dat een beroep op de
wereldlijke rechter gedaan wordt, in plaats van de weg te gaan die in Matth. 18 gewezen wordt. Daarover spreekt ook Paulus in 1 Kor. 6:1-9. Hij noemt het bij de
Korinthiërs een gebrek als zij rechtszaken met elkaar hebben en dan ook nog hun recht zoeken bij ongelovige rechters. 'Waarom lijdt u niet liever onrecht?
Waarom laat u zich niet liever tekort doen?' Dat is een principe dat ook vandaag de dag onder de gelovigen toegepast zou moeten worden. In de Gemeente, maar
ook heel gewoon in de onderlinge omgang als familieleden. Het hoort bij een christelijk gezin dat de leden ervan in Goddelijke harmonie met elkaar leven.

Geestelijke Liederen nummer 173 vers 3
Wordt de waarheid losgelaten,
wordt het woord van mensen norm,
dreigt de macht van die U haten
los te breken als een storm,
ziet men ongeloof alom,
nochtans klinkt uw stem: Ik kom!
Geef uw kleine kudde krachten
U volhardend te verwachten.
2 Corinthiërs 10:4-5 want de wapens van onze strijd zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God, tot afbreking van bolwerken; daar wij de overleggingen en elke
hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, afbreken en elke gedachte gevangen nemen tot de gehoorzaamheid van Christus,
Lukas 16:31 Hij echter zei tot hem: Als zij naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen zij, ook al stond iemand uit de doden op, zich niet laten overtuigen.
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