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Doe niets aan Zijn woorden toe, opdat Hij u niet terechtwijze en gij een 

leugenaar bevonden wordt. Spr.30:6 

Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien 

iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek 

beschreven zijn; Openbar.22:18 

Vandaag leven wij in de laatste jaren die voorafgaan aan de wederkomsten van 

Jezus Christus, een geheime opname in de lucht, en de wederkomst welke zichtbaar 

zal zijn voor iedereen. Jezus leerde zijn discipelen dat de tijd welke voorafgaat aan 

zijn wederkomst zal gekenmerkt worden door valse leringen.  

Dit zijn de leugenaars, zoals wij weten dat er een “valse profeet” velen zal verleiden 

met schijnbare wondertekenen. Andere leugenaars die mensen als “heilig” of 

martelaar te verklaren.  (Openbar.20:10). Deze geesten kunnen wij enkel beproeven 

aan de hand van Gods woorden in waarheid. (1 Joh.4:1). Wedergeboren christenen 

zullen die schijnwonderen opmerken, maar er niet inlopen! (Marc.13:22) Petrus 

waarschuwde voor valse leraars en sekten welke leugens verkondigen en Christus, 

die hen had gekocht, verloochenen! (2 Petr.2:1). 
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Er bestaat een grondige misvatting aangaande ons bestaan. Alles wat God schiep 

was zeer goed, de mens en de natuur was normaal vooraf aan de zondeval. De 

hedendaagse tijd waarin de schepping zichtbaar is, is een abnormaal vergankelijk en 

afstervend aards leven, door de zonde van Adam. De leugenaar verleidde Eva om 

Adam te doen vallen. Daarom mang aan vrouw geen gezah hebben over een man! 

(1 Tim.2:12) Jezus kwam in feite om alles te” normaliseren”, zoals in den beginne. 

Daarom is Hij duidelijk de tweede adam. 1 Korintiërs 15:45 Aldus staat er ook 

geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een 

levendmakende geest. 
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Er komt in de nabije toekomst opnieuw een normaal leven als in het paradijs, enkel 

voor allen die hun vertrouwen hebben gesteld op Jezus, beschreven in de Bijbel. Zij 

zijn de mensen van de toekomst.  

LEUGENS VEROORZAKEN  

TELEURSTELLING EN DEPRESSIVITEIT! 

 

 

Genesis 3:4 De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven 

Satan: Heeft God wel gezegd, niet van de 

boom te eten of aan te raken? Hij zaaide 

twijfel. Eva had onvoldoende kennis van 

Gods woorden, want God had niets gezegd 

over het aanraken. Eva had dus onvoldoende 

Bijbelkennis. Het lijkt hier wel het 

hedendaags probleem onder de christenen, 

geen tijd meer voor Bijbelstudie, of vast 

geankerd in tradities.  De grondtekst maakt 

duidelijk dat Eva door de satan, voorkomend 

als een wild dier, namelijk een sluwe en 

listige slang, door angst werd gedwongen, in 

de richting van de verboden boom, om in 

aanraking te komen. Hij ontzenuwde haar 

angst en twijfel voor Gods waarschuwing, 

voor Gods oordeel. Nog steeds geloven de 

mensen niet in Gods oordeel na de dood. De 

duivel loopt deur aan deur met zijn valse leer: 

Er bestaat geen hel! Een leugen die mensen 

graag geloven. Een andere leugen kwam later, door het Babels christendom: het 

vagevuur. 

Eva was al onsterfelijk geschapen!  
Ze wandelende met God en zag Hem! Zij wist dat. De duivel trok Gods woorden in 
twijfel, en vertaalde met nuances Gods woorden tegen Eva, door toevoegingen. 
Vandaag neemt dit item nog toe, door slechte Bijbelvertalingen.  
  
Hun ogen zullen worden geopend predikt de satan, wanneer je op je zelf gaat 
vertrouwen op uw eigen wijsheid en wetenschap, om een keuze te maken. Ze 

zouden verlicht worden: uw ogen geopend zullen worden. (Gen. 3:5) Wat een 

grondige leugen, een andere theologie! 
Zij hadden al geopende ogen kennis en wetenschap, ze konden alles aan God 
persoonlijk vragen, wat ze niet konden weten. (Gen.3:22) Er was een dagelijkse 
communicatie met hun God. Door ongehoorzaamheid werden ze geestelijk blind, 
zoals ieder geboren mens vandaag. Na het verlaten van het paradijs kregen ze een 
ander lichaam, dat zou bestand zijn tegen koude en warmte.  
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Ze waren niet blind maar satan liet hen weten dat ze meer konden weten dan wat 
God leerde. Het lijkt de wetenschap van vandaag? God zelf zorgt voor herstel, voor 
hen die geloven in Jezus en die de Geest hebben ontvangen. (Ef.:1:18) Een 
aangenomen kind van God krijgt een gezond denken, in plaats van een zondig 
denken. 

 
2 Korintiërs 4:6 Want de God, die gesproken heeft: 
Licht schijne uit het duister heeft het doen 
schijnen in onze harten, om ons te verlichten met 
de kennis der heerlijkheid Gods in het 
aangezicht van Christus.  
 

Satan beloofde een andere leugen, als God zijn. 

Ze zouden nu kennis krijgen van goed en kwaad. In 

werkelijkheid hadden ze die kennis al bij hun schepping. Een sluwe list en leugen om 

door ongehoorzaamheid die kennis te verliezen en Gods grenzen te overschrijden. 

Ze waren al geschapen naar Gods beeld, doch konden dit verliezen door 

ongehoorzaamheid. 

Wij stellen vandaag vast dat het onderscheiden van goed en kwaad een enorm 

obstakel is geworden bij de goddelozen. Ook misleide christenen hebben last om 

goed onderscheid te kunnen maken, en brengen zich onder een vloek: 

Jesaja 5:20 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. :21 Wee hun 
die in eigen oog wijs zijn en in eigen oordeel verstandig. 
 
Christenen met het lauwe karakter van Laodicea, in de eindtijd, zullen zich laten 

vangen door dezelfde strik als Eva. (Hebr.5:12,14). Ze twijfelen. Ze kijken naar de 

boom, wat een lust is voor de ogen.  Ze hebben geen inzicht noch begrip, ze hebben 

oogzalf nodig. Ze volgen verdichtsels en filosofie. (Tit.1:14) 

2 Timoteüs 4:3 Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet 
(meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte 
zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen,4  dat zij hun oor van de waarheid zullen 
afkeren en zich naar de verdichtsels keren. 
 
De enige weg om te ontglippen aan de leugens van de satan, is grondige 

Bijbelkennis!  De Emmaüsgangers, hadden onvoldoende Bijbelkennis, Jezus opende 

de schriften voor hen. Hun ogen werden geopend bij het breken van het brood.  

Kerkelijke wetten kunnen een instrument zijn om velen in de duisternis 

(onwetendheid) te laten. 

Handelingen 13:10 Zoon des duivels, vol van allerlei list en streken, vijand van alle 
gerechtigheid, zult gij niet ophouden de rechte wegen des Heren te verdraaien? 
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Efeziërs 4:25 Legt daarom de leugen af en spreekt waarheid, ieder met zijn naaste, omdat 
wij leden zijn van elkander.:26 Geraakt gij in toorn, zondigt dan niet: de zon mag niet 
over een opwelling van uw toorn ondergaan;27 en geeft de duivel geen voet. 
 

WEES OP UW HOEDE   

   

De apostel Petrus schreef dit, opdat niemand zich zou laten meeslepen door 

dwalende evangelisten, predikers, wonderdoeners! (2 Petr.3:17,18).  Laat uw 

Bijbelkennis groeien! Het is bijzonder belangrijk in onze dagen de rechte kennis 

van Gods wil te kennen! (Kol.1:9). Kennis mag niet leiden tot hoogmoed, maar om 

broeders en zusters te helpen in liefde. (1 Cor.8) Let op voor kerkleiders die de 

“sleutel” der kennis, de Bijbel hebben verboden, vervalst, of weggenomen! 

(Luc.11:52) 

 

 

 

 

 

 

 

Wie op Gods woord vertrouwt, is 

beschermd tegen alle kwaad. (2 sam.22:31) 

Hij laat zich niet misleiden. Het is belangrijk te weten wat de satan kan en wat hij niet 

kan!  

Satan kan uw gedachten niet kennen of weten, dit kan alleen God. (1 King 8:39). 

Zijn beproevingen zijn beperkt, zijn uitdagingen met misbruik van Gods woord, kan 

men door Bijbelkennis onderscheppen zoals Jezus deed. (Matth.4:1,3).   

Hij kan u niet dwingen om te zondigen! Een kind van God kan weerstand bieden, 

heeft de macht daartoe, maar heeft nog steeds een vrije wil. (Jac.4:7). Excuses als: 

Satan heeft mij doen zondigen, zijn uit den boze. Laat u niet verleiden door 

ongelovigen of religieuzen, welke niet gehoorzaam zijn aan het Woord. (Efez.2:2). Ze 

zijn als slaven, slaven van een levenslange geldzucht, slaven van wereldse macht en 

eer, verslaafd aan allerlei aardse begeerten.  

De macht van satan is beperkt. Hij is tenslotte ook maar een schepsel van God. Hij 

kan enkel doen voor zover het God toelaat. Hij is onttroond. (Hebr. 2:14) Wij leren dit 

duidelijk uit Job. (Job.1:12). Wie beproefd wordt kan weten dat God met hem bezig 

is. 



 
5 

 

Satan kan geen overwinning maken op de kinderen van God, zolang zij luisteren 

en handelen naar Zijn stem, Zijn woorden, de Bijbel. (Joh.10:28). 

Satan kan de wederkomst van Christus, de Messias, niet imiteren, wat hij wel al 

bezig is. De Here leert zijn discipelen op te letten voor de media leugens welke zullen 

voorafgaan aan Zijn wederkomst op aarde. Vandaag worden wij meer en meer 

geconfronteerd met leugenachtige berichtgeving.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matteüs 24:26 Indien men dan tot u zegt: Zie, Hij is in de woestijn, gaat er 
niet heen; zie, Hij is in de binnenkamer, gelooft het niet. 
Matteüs 24:27 Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het 
westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. 
Matteüs 24:28 Waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen. 
Matteüs 24:29 Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de 
maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten 
der hemelen zullen wankelen. 
Matteüs 24:30 En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en 
dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des 
mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. 
 
De woestijn is een schuilplaats voor demonen. Jezus werd ook verzocht in de 

woestijn. “Binnenkamer” a.v. beveiligde plaats of afgesloten ruimte. De meest 

besproken Islamitische Messias, de Mahdi. Velen geloven vandaag in deze fabel 

Biblespace, 2 december 2017 
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