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VERLEIDING EN VALSE PROFETEN. 
 

 
 

Wij  leven vandaag in een tijd welke voorafgaat aan de oordeelstijd, waarbij God 
Deze oordeelsrijpe wereld zal bestraffen. Alle onrechtvaardigheid zal een einde nemen, 
wanneer Jezus terugkomt om Zijn vrederijk te stichten en uit Jeruzalem zal regeren. Ezra 
schreef dat de eeuw van Ezau bijna voorbij is, en de “eeuw” van Jacob zal beginnen. 
In alle tijden zijn er valse profeten geweest welke de ware Bijbelgelovigen hebben willen 
verleiden. Ook vandaag zullen er vele misleid worden of zwaar vervolgd worden wanneer 
men Christus alleen wil volgen. 
 

Wij lezen 2 Petrus 2. 
 
Wij kunnen deze valse predikers vast stellen door enkele bijzondere kenmerken: 
 

 Hun valse leer 

 Hun persoonlijke kenmerken 

 Hun verderfelijke invloed 

 Hun verdiende straf 
 
Vers 1 

 
Het binnensluipen welke wij lezen, toont de manier waarop dit gebeurt. Heel voorzichtig 
gaat men te werk. Het mag niet direct opvallen. Men zoekt om mensen aan hun gedachten 
te onderwerpen en zo ook anderen te besmetten. 
 
Ze verloochenen Christus uiteindelijk. Ze nemen in feite  andere goden ook aan. Ze staan 
open voor andere gedachten en andere leringen. Ze willen vrede, een valse vrede onder 
de mensen brengen. De God van Israël, Schepper van hemel en aarde, mag geen 
oorzaak vormen om ruzie of scheiding te brengen onder de mensen. Licht en duisternis 
moet er niet meer zijn! Waarheid en leugen moet men niet meer leren! 
De Bijbel is een boek als de anderen zo wil men de mensen leren en misleiden. 
Ze spreken naar hun eigen hart: 
 
Jer.23 
16  Zo zegt de HERE der heerscharen:  Hoort niet naar de woorden der profeten , die u profeteren; 

zij maken, dat gij u aan een ijdele waan overgeeft, zij spreken het gezicht van hun eigen 
hart, niet uit des HEREN mond.   17  Zij zeggen voortdurend tot wie Mij verachten: De HERE 
heeft gesproken: gij zult vrede hebben; en tot ieder die wandelt in verstoktheid van hart, zeggen zij: 
geen kwaad zal u overkomen. 18 Wie toch heeft in de raad des HEREN gestaan en zijn woord 
vernomen en gehoord? Wie heeft zijn woord beluisterd en gehoord? 
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Kenmerken van wolven in schapenvacht: 
 

Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals 
ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke 

ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen 
gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over 

zichzelf brengend. 
2 Petrus 2:2 En velen zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door hun 

schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden; 
 
 

 
 

Want er zijn zekere mensen binnengeslopen - reeds lang 
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 

 
2 Petr.2:3 Hebzucht 

 
Ze behandelen de gelovigen als koopwaar. Koopwaar is iets waar men probeert winst op 
te maken en voordeel uit te halen. Valse profeten zoeken naar de voordelen inzake het 
bezit en dergelijke. Het eigenbelang, en niet dat van anderen. 
Bedenk maar de grote boekhandel van de jehova getuigen. 
 

Veranderen de gezonde leer om toe te geven aan de mensen. 
 
2 Tim. 
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.  Blijf gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk 
van een evangelist, verricht uw dienst ten volle. 
 
VERS 10-13  ( Petrus) 
 
De begeerten van het vlees volgen. Met andere woorden het zijn verkondigers van het 
evangelie, maar ze doen dagelijks als een ongelovige. 
Ze brengen jonge christenen ten val. Ze blijven geldgierig en doen als judas uit 
geldzuchtigheid. Ze leven uit het vlees, en niet naar de geest. 
Ze hebben niet de christelijke hoop in zich. Uiteindelijk zal het uitkomen dat ze de Heer 
niet verwachten, want ze geloven dit niet. Ze wijken af van wat de Geest leert. 
  
Vers 17/19 

Bronnen zonder water! 
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De bijbel is het levende water. Het zijn predikers die gelijken op echte predikers, (bronnen) 
maar  met hun eigen evangelie hun eigen waarheid. Filosofie hebben ze geleerd en 
humanisme vinden ze voldoende. Veel grote theologische woorden, maar geen water of 
geest, dus droog en verwekken geen geestelijk leven! Ze weten en begrijpen eigenlijk niet 
wat een echte bekering is! 
 
 

een valse vrijheid  of liberalisme! 
  
Zelf zijn ze niet vrijgemaakt, ze zijn nog steeds verslaafd aan de boze.  
Ze zijn nog steeds overwonnen van de duivel, en zo handelen ze dan ook. 
 

Vers 20/22    Indien zij toch een tijd Jezus volgden.. 
 
 20  Want indien zij, aan de bezoedelingen der wereld ontvloden door de erkentenis van 
de Here en Heiland Jezus Christus, toch weer erin verstrikt raken en erdoor overmeesterd 
worden, dan is hun laatste toestand erger dan de eerste.   
21  Het zou immers beter voor hen geweest zijn, geen kennis verkregen te hebben van de 
weg der gerechtigheid, dan met die kennis zich af te keren van het heilige gebod dat hun 
overgeleverd is.   
22 Hun is overkomen, wat een waar spreekwoord zegt: Een hond, die teruggekeerd 

is naar zijn uitbraaksel, of: een gewassen zeug naar de modderpoel. 
23  

 
 
Petrus maakt duidelijk dat indien ze het een tijd goed meenden, en terug de wereld ingaan 
is het slechter als tevoren! Ze worden vergeleken met een hond en een zwijn. Een 
walgelijk vertoon een hond naar zijn braaksel. 
Ze zoeken hun eigen lusten te bevredigen en zoeken de zonde zelf op. Het gaat hier over 
de dwaalleraars. 
 
Wanneer wij valse profeten, evangelisten ontdekken, dan is dit jammer. Dat kan ons 
enorm ergeren.  Dan weet de Here dat , Hij wist het ook van Lot dat hij zijn ziel ergerde, en 
redde hem daaruit! Wij moeten dit bij de Here brengen die zal oordelen. Zoals de engelen 
deze dingen boodschappen aan God.  
 Broeder en zusters moeten dit tezamen doen om een oplossing te krijgen. 
 


