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Veroordeel niet Judge Not
Wees voorzichtig met het veroordelen van mensen 
om je heen. Mijn kinderen. Heb Ik niet gezegd in 
Mijn heilige Woord: Veroordeel niet?

Als je een ander veroordeelt, dan vraag je er om 
geoordeeld te worden voor dezelfde daden, hoewel je
denkt dat je zoiets nooit zult doen, want Ik ben een 
machtig God en zeer wel in staat jou in in de 
schoenen van de ander te zetten.

Ik kan jouw weg leiden zodat je op diezelfde weg 
komt waar zij op zijn als je weigert om genade te 
tonen en vol trots de ander blijft veroordelen.

Wees voorzichtig Mijn kinderen, veroordeel de ander
niet.

Be careful of judging those around you, My 
Children. Did I not say in My Holy Word to Judge 
Not? 

If you judge another, you set yourself up to be judged
for the same actions, though you think you would 
never do them, for I am a mighty God and well able 
to place you in another’s shoes.

I can direct your path that you walk the same path 
they are on if you refuse to show mercy and you 
stand in pride judging.

Be careful My children not to judge another.

Mat 7:1 - Judge not, that ye be not judged.

Luk 6:37 - Judge not, and ye shall not be judged: condemn not,
and ye shall not be condemned: forgive, and ye shall be 
forgiven:

John 7:24 - Judge not according to the appearance, but judge 
righteous judgment.

Proverbs 16:18 - Pride goeth before destruction, and an 
haughty spirit before a fall.

Bron: https://blogspot.us2.list-manage.com/track/click?u=4ba7433d7341cb9a0c9c6359e&id=82caedee34&e=73064d1ba0 

Opmerking: Wie een beetje wakker is in deze tijd herkend heel veel zondig gedrag, en je zult je er wellicht ook boos over maken. 
Het is niet makkelijk om te zien hoe enkele mensen miljoenen anderen beschadigen of in het ongeluk storten om geldelijk gewin. 
Maar richt je op de Heer en veroordeel de ander niet! Alleen Hij is in staat om rechtvaardig te te oordelen.

Deuteronomium 32:35 Aan Mij komt de wraak en de vergelding toe, op het tijdstip dat hun voet wankelt. Voorzeker, de dag van 
hun ondergang is dichtbij, en spoedig komen de dingen die hen te wachten staan.

Het woord “Judge” kan worden vertaald met “Oordelen”. Oordelen heeft echter geen eenduidige betekenis. Als je een auto 
bestuurt beoordeel je voortdurend wat wel en niet kan. Ook in omgang met mensen beoordeel je of mensen veilig zijn, of je ze kunt 
vertrouwen, wie je als partner kiest etc. Dit beoordelen is een essentiële vaardigheid. Ik heb hier het woord “Judge” vertaald met 
veroordelen om meer de nadruk te leggen op een negatieve vorm van oordelen waarbij je de ander bij het grof vuil zet en jezelf 
beter acht dan die ander. Gebruik de fouten van anderen om er van te leren en als extra waarschuwing voor jezelf.
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