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13  Die mannen werken helemaal niet voor God! Zij zijn niet 
door Hem gestuurd. Het zijn huichelaars, die u hebben 
wijsgemaakt dat zij apostelen van Christus zijn. 14  Maar 
denk nu niet dat het mij verbaast. 

15  Satan zelf kan zich voordoen als een engel van 
het licht. Het is dan ook geen wonder dat zijn handlangers 

zich voordoen als oprechte dienaren van God. Maar op het 
laatst zullen zij allen de straf krijgen die zij  voor hun 

wandaden verdienen. 2 Cor.11 

 
2Pe 3:17  Geliefden, daar gij het nu van tevoren weet, weest op uw 
hoede, dat gij niet, door de dwaling der zedelozen medegesleept, 
afvalt van uw eigen standvastigheid; 
1Jo 4:6  Wij zijn uit God; wie God kent, hoort naar ons; wie uit God 

niet is, hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de Geest 
der waarheid en de geest der dwaling. 

 
Mt 24:24  Want er zullen valse christussen en valse profeten 
opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, 
zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden 
verleiden. 

 
Wij leven vandaag in gevaarlijke tijden, mensen weten niet meer wat te geloven, ze 
kennen de waarheid of de Bijbel niet, of komen tot afvalligheid. Wij leven in een 
wirwar van allerlei geloofsstrekkingen. Ongelovigen walgen van alle vechtende 
godsdiensten. In de gemeenten dringen er onbijbelse leringen en praktijken binnen, 
die we over enkele tientallen jaren terug nog niet zagen. Men kent niet eens meer het 
verschil tussen een “kerk” en een “gemeente”! (Etymologisch)  
Wij naderen de apocalyptische dagen. Jezus komt terug. 
Lu 18:8  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? 

De ene gelooft dit een ander dat, wij beleven, momenteel een christelijke 
geloofscrisis. De satan maakt van de gelegenheid gebruik, om zich voor te doen als 
een engel des lichts, of als de beste evangelist of de beste prediker met wonderen 
en tekenen en met veel misleidende woorden. Hij zal behaaglijk spreken naar de 
mond van zijn luisteraars.  
Ga 1:10 Tracht ik thans mensen te winnen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? 
Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van 
Christus zijn. 
 
Naast de talrijke scheuringen en valse leringen zoeken de onbekeerde christenen in 
de gemeenten een eenheid te vormen om allen te misleiden en naar de wereldkerk 
van Babel. 
 

Weest op uw hoede! Zegt Petrus! 
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Petrus doet een dringende oproep om waakzaam te zijn, en uw eigen 
standvastigheid te bewaren. Hij bedoelde dat wij in onze dagen meer dan ooit niet 
alleen onze bijbel moeten lezen, maar hem moeten begrijpen. Wij moeten de Bijbel 
onderzoeken, onder leiding van de H. Geest, en die brengt geen nieuwe leringen! 
De profetieën te worden gelezen. Zoek niet om zelf nieuwe profetieën te maken die 
gelijken op waarzeggerij, of Sjamanisme, want zo was het in de Babylonische 
godsdienst. 
 
 
Bijbelscholen en universiteiten leveren vandaag theologen (Schriftgeleerden)  

die niet alles geloven wat in de Bijbel staat! 
 
Hoe komt dat? 
Een vraag die wij in onze dagen zeker moeten stellen.  
Wel, we leven in dagen die opmarcheren naar een Babylonische wereldgodsdienst. 
Niet allen die prediken uit de Bijbel, zijn wedergeboren, maar hebben soms wel 
diploma’s of eretitels. Het merendeel van de apostelen konden met moeite lezen en 
schrijven! Doch ze hadden wel gezag in de naam van Jezus, het waren echte 
instrumenten in Jezus handen.  

 
Wij moeten weten dat ook de vrouw in de Babelse 
godsdienst een voorname plaats kreeg, o.a. de 
aanbidding van de “Ishtar” (Later Venus) enz. Ook in 
die erediensten kwamen vrouwen meer en meer op de 
voorgrond. Er komt zeker nog een verandering in de 
katholieke kerk met vrouwelijke priesters, wellicht na 
de huidige paus. De Babelse godsdienst was 
gebaseerd op afgoderij als zonaanbidding, occultisme 
en waarzeggerij. Het zijn deze items die wij vandaag 
zien doordringen in de evangelische gemeenten. 
 
Een voorbeeld hoe dwalingen in het christendom 

kwamen en er nog zijn als het celibaat! En allerlei wetten i.v.m. het eten: de vrijdag 
geen vlees, niet eten voor het avondmaal, afkomstig van de Romeinse afgoderij, 
waarbij legerofficieren op zondagmorgen nuchter offerden aan hun huisgoden. enz. 
 
1 ¶  Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen 
van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, 
2  door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt 
zijn, 3  het huwelijk verbieden en het genot van spijzen, welke God toch 
geschapen heeft om met dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen, 
die tot erkentenis der waarheid gekomen zijn. 1 Tim.4 
 

Het gevolg is een eeuwenoude misleiding en afdwaling van de Bijbel, het woord van 
God, en de vele seksuele schandalen. Het Babels christendom, ontstaan in Rome, is 
verwerpelijk geworden voor mensen en God, door zich boven het gezag van de 
Bijbel te stellen.   
 
3 ¶  Geliefden, daar ik mij in alle opzichten beijver u te schrijven over ons gemeenschappelijk heil, zie 
ik mij genoodzaakt het te doen met de vermaning tot het uiterste te strijden voor het geloof, dat 
eenmaal de heiligen overgeleverd is.  4 Want er zijn zekere mensen binnengeslopen (reeds lang 
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tevoren tot dit oordeel opgeschreven) goddelozen, die de genade van onze God in losbandigheid 
veranderen en onze enige Heerser en Here, Jezus Christus, verloochenen. Judas. NBG 

 
4 Ik zeg dit omdat er onbetrouwbare mensen zijn binnengedrongen, die beweren dat wij er maar op 

los kunnen leven. Volgens hen is Gods genade zo groot dat Hij alles door de vingers ziet. Het 
staat allang vast dat mensen die dit zeggen en toepassen, daarvoor veroordeeld zullen worden. 
Zij  weigeren Jezus Christus als Leider en Heer van hun leven te erkennen. 

 
Het boek Deze laatste vertaling spreekt weleens klaar en duidelijk.  
Men moet Jezus aannemen als Verlosser en Heer.  
Er komen mensen in de gemeenten die niet tot geloof zijn gekomen en proberen om 
andere leringen brengen. Het zijn onopgemerkte kinderen van de satan die ook zijn 
werk willen volbrengen. Ze weigeren het gezag van de bijbel of het gezag van de 
oudsten. 2Co 8:5  en zij gaven zich (zoals wij niet hadden durven verwachten) eerst 
aan de Here en door de wil van God ook aan ons; {}   Door vrijwilligheid, neen 
omdat het Gods wil was! 
 

Hoe zullen de mensen zich gedragen voor de opname en erna? 
 
Voor de opname zien wij als vandaag vele tekenen der tijden. De profetieën gaan 
niet over financiële, economische of politieke crisissen, maar over de mens in crisis! 
De Bijbel leert dat de gevolgen van de werking van de satan de mensheid zwaar zal 
treffen. 
 
Er zijn zes gedragskenmerken van de mens in de apocalyptische dagen: 
 
20  En wie van de mensen overgebleven waren, die niet gedood waren door deze plagen, 
bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen, om de boze geesten niet meer te 
aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen 
zien, noch horen of gaan; 21  en zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun 
toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen. Openbaring 9  

 
Mensen gaan zich meer en meer bezighouden met occultisme, dit kunnen wij 
vandaag al opmerken, men komt openlijk uit voor hekserij en dergelijke, 
satanskerken worden officieel erkend enz. Dit zal groeien als onkruid. Erger dan in 
de middeleeuwen zal de duisternis, onwetendheid zijn. 
 
Afgoderij en bijgeloof zal niet stoppen, alles wat zich afhoudt van God is een afgod. 
Men heeft meer liefde voor genot dan voor God. Eerst zichzelf en dan God of niets. 
De antichrist zal een afgodsbeeld laten maken, en dan zal men een dwangmatige  
staatsgodsdienst krijgen, bij weigering, onthoofding!  
 
9  Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten tekenen en 
bedrieglijke wonderen, 10  en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, 
omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen 
behouden worden. 11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen 
geloven, 12  opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een 
welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.2 Thess.2 (Dwaling van de Islam?) 
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Mensen gaan moorden, meer en meer 
zelfmoordaanslagen. Moorden zichzelf of 
anderen. Kinderen worden met haat en 
geweld opgevoed (Gaza).  
Zoals in de tijd van Noach:  
13   Toen zeide God tot Noach: Het einde van al 
wat leeft is door Mij besloten, want door hun 
schuld is de aarde vol geweldenarij, en zie, Ik 
ga hen met de aarde verdelgen. Gen.6 
Vandaag noemt die geweldenarij, terrorisme, doch men wil dit verzachten met 
vrijheidstrijd! Maar het is moorden! 
 
Mensen doen aan toverij en brengt demonisering (Radicalisering) 

Door occulte krachten iets tot stand brengen op bovennatuurlijke wijzen. Het gebruik 
van drugs is een open poort. Dus een legalisatie van drugs staat voor de deur!  
Vandaag is de bestrijding ervan, dweilen met een openkraan! 
Satan laat zich aanbidden op de muziekfestivals! Zwarte magie of witte magie komen 
weer aan de orde. Hekserij enz. 
 
Mensen doen aan hoererij, verkrachtingen, kinderhuwelijken…..  
Vandaag zijn bijna alle taboes doorbroken. Pornoboekjes te vinden in elke 
krantenwinkel. Porno op Internet in opmars. 
Liefde en seks zijn geen samengaand geheel meer. Allerlei andere vormen als 
homohuwelijk, welke vandaag door theologen is aangenomen als normaal! 
Overspel noemen als zonde is nu ouderwets.  
 
Mensen gaan meer en meer stelen of roven! 
2  Uw rijkdom is verrot, uw klederen zijn door de mot aangevreten, 
3  uw goud en zilver is verroest, en het roest ervan zal tegen u getuigen en uw vlees verteren 
als vuur. Gij zijt schatten gaan opleggen, terwijl het de laatste dagen zijn. 
4  Zie, het loon, dat door u is ingehouden van de arbeiders, die uw landen hebben 
gemaaid, schreeuwt, en het geroep van hen, die uw oogst hebben binnengehaald, is 
doorgedrongen tot de oren van de Here Sebaot. Jacobus. 

 
Het verschil van het menselijke gedrag voor en na de opname zal nog groter worden, 
want de H. Geest is weg, de hel breekt los op aarde. De oordelen zullen de mensen 
niet veranderen, integendeel ze gaan verder tot ze sterven zonder berouw!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


