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Matth.24:4,22-24  ZIET TOE DAT NIEMAND U VERLEIDE !  
 

2 KOR.11 : 3 
MAAR IK VREES ....UW GEDACHTEN AFGETROKKEN ZULLEN 

WORDEN.... 
 
Vandaag leven wij in de dagen die voorafgaan aan de wederkomst van Jezus 
Christus op aarde. Wij verlangen naar deze dag, doch de HERE heeft ons bijzonder 
gewaarschuwd voor dwaling en misleiding, manipulatie in onze gedachten en ons 
denken. Satan was erbij om Eva op sluwe wijze te misleiden, door Gods Woord in 
twijfel trekken en slaagde daarin, en de gevolgen zijn tot op heden nog steeds 
zichtbaar. Een wereld vol zonde met gruwelijke taferelen, waarvoor wij vrezen dat 
ze ons niet zullen overkomen ! Gods woorden vervormen gebeurt nog door 
nieuwe en slechte Bijbelvertalingen, welke kunnen leiden tot slechte uitleg. 
 
Deze misleiding is op sluwe wijze gebeurt, namelijk door de gedachten van Eva te 
manipuleren en verkeerd te beïnvloeden ! Ook dit gebeurt vandaag nog steeds. 
jammer velen willen hun misleidingen niet onder ogen zien. 
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ONZE GEDACHTEN. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de christenen is er een gedachtenstrijd. Paulus vreesde voor de Corinthiërs dat 
hun gedachten, hun denken zou afgetrokken worden van Christus ! 
Vandaag is er een groot gevaar dat de mensen in massa misleid worden, dit kan door 
de media, zonder enig probleem. 
HET ZAL GEBEUREN : Openbar.13:3  en de gehele aarde ging het beest 
achterna.....vers 8 allen zullen het beest aanbidden ! 
Televisie en Internet zijn een gevaar voor gelovige of ongelovige. 
 
WARE HET MOGELIJK, OOK DE UITVERKORENEN VERLEID KUNNEN WOR-
DEN...(Matth.24:22-24) Deze tekst gaat over christenen die in alles Gods raad 
opvolgen, en strijden om misleidende opvattingen te onderscheppen. 
( 2.Cor.10:3-5) Het slechten van bolwerken. Voor wij tot geloof kwamen was ons 
verstand verduistert, daar wij de gedachtegang van Christus, het Woord nog niet 
hadden aangenomen. 
 
Paulus zegt : Wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken" 
Dit is het wat christenen soms bedoelen met Jezus in je hart aannemen. De 
H.Geest verandert dat denken als men wil luisteren. Het heeft jaren nodig.Hij heeft 
een sterke invloed, doch demonen proberen ook het denken te beïnvloeden. 
 
Demonische beïnvloeding kan bv : door antichristelijke muziek. 
 
The Beatles zongen destijds een lied "Revolution Nine"...In dit lied zingen zij : 
Turn, me on dead man..." wil zeggen :Activeer mijn geest dode man, zodat jouw 
geest de mijne beheerst !"De terugspoelvermommingstechniek werd door hen 
eerst toegepast. Wie ernaar luistert komt onder deze invloed, onbewust. 
Zij die erdoor verleid worden geven het moeilijk toe. Vandaar dat ook soms onze 
jeugd moeilijker te beïnvloeden wordt met het evangelie ! geslotenheid ! Iedere 
vorm van spiritisme is gevaarlijk ! 
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HOE KUNNEN WIJ ONS TEGEN GEDACHTENBEINVLOEDING  
BESCHERMEN ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er zijn drie maatregelen ter bescherming ! 
 

BEKLEED ZIJN MET CHRISTUS ! 
 
Galaten 3:27 
 
Het gaat hier heel duidelijk dat men de "gezindheid van Christus heeft". Witte 
klederen zijn de rechtvaardige daden der heiligen. (Openbar.19:8) 
 Wij worden omgeven met een "krachtveld" De Here omgeeft ons van voren en 
van achteren; 
 
Het wordt ook " AURA" genoemd. Een uitstraling van elektrische krachten. De rus 
Kirlian ontwikkelde een fotografie waarbij dit kon vastgelegd worden als een 
luminicerende stralenkrans rond de mens. Het is dus een uitstraling van de mens 
Ook Paulus wist ervan en schrijft in 1 Cor.15:40 over de glans van het lichaam ! 
Ons nieuw lichaam zal bestaan uit : Lichaam geest en licht. Mer Ka Bah (zie studie 
Hooglied 6 op https://biblespace.org 
 
Het is voor ons de bekleding met het " pantser der gerechtigheid" 
Zo is dit dus veiligheid met een beschermingskledij voor de christenen tegen de 
verleiding en valse leer.  
 
Negatieve uitstralingen van ongelovigen hebben geen invloed meer op ons, indien 
wij de gezindheid van Christus uitstralen. Mensen zeggen soms er is iets bij u en 
wij kunnen niet zeggen wat ! 
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GEMEENSCHAP MET DE HEILIGE GEEST. 
 
(2 Cor.13:13) De Gemeenschap met de H. Geest. 
Hier vinden wij het gemeenteverband welke zeer belangrijk is. Vanuit deze relatie 
worden wij op de weg geleid, de weg der waarheid. Christen zijn alleen thuis 
geen gemeente hebben en dergelijke zijn een gevaar voor beïnvloeding van 
gedachten die niet uit Christus zijn ! 
Alleen in de gemeente kunnen wij zien of de "beïnvloedende geesten uit God 
zijn of niet ! Het samenzijn van christenen is gezond. 
 
EFEZE 5:6,15-19 Wie zich bedrinkt, stelt zich open voor zware manipulatie in 
zijn gedachten, drugs zijn moordend, omdat de gedachten in satans macht 
komen ! De vervulling van de H. Geest , het veel bezig zijn met de bijbel, gebed 
en zingen stelt ons nog meer open voor de dingen van God en beschermen 
ons denken ! 

 DE GEESTELIJKE WAPENRUSTING. 
 
...Standhouden tegen de verleidingen des duivels...Efeze 6 Hier vinden wij dat wij 
moeten kunnen weerstand bieden aan de sluwe verleidingen van de satan die zich 
voor als een "engel des lichts" Demonen kunnen ook genezen! Dit is een enorm 
gevaar voor hen die geen geestelijke onderscheidingsvermogen hebben, hier 
is Bijbelkennis belangrijk. 
 

EFEZE 6:16 De helm des heils. 
 
Dit is de hoofdbescherming, en hier betekent dit 
bescherming voor onze vele gedachten. 
Matth.4:11 ....er staat geschreven !....Jezus ge-
bruikte het Woord, het zwaard...toen liet de 
duivel Hem met rust ! 
 
1 Petrus 1 : 6,13  

 
Omgordt de lendenen van uw verstand, wees nuchter... 
Bij vele meditaties is er het gevaar dat mensen denken, dat ze moeten hun 
geest vrij maken, en luisteren naar de stemmetjes, ZEER GEVAARLIJK ! Uw 
gedachten zullen zeker beïnvloedt worden. Bv. Alle vormen van Yoga. 
De H.Geest inspireert ons eerst en vooral door de bijbel ! Al onze gedachten 
moeten wij toetsen aan het woord van God! 
Iedere bekering is een verandering van gedachten. 
Het Latijnse woord voor bekering = 
HET HERSTELLEN VAN IEMANDS DENKEN.  
Van zondig denken naar gezond kunnen denken! Dit is een doeltreffende vorm 
van genezen ! Dr. Jezus! 
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