
 
2 Tessalonicenzen 2:11 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. 

 
 

Vandaag kunnen wij vaststellen dat de meerderheid van de 
bevolking God hebben afgewezen of laat ons zeggen 
vergeten. Deze wereld is terecht gekomen in een tijd te 
vergelijken met de dagen van Noach. Toen waren er nog 
reuzen, schepsels die Gods schepping zochten te 
vernietigen. Er was toen veel geweldenarij. De reuzen, een 
vermenging van mens met gevallen engelen. Vandaag 
zoekt men, de wetenschap, opnieuw een wijziging te 

brengen in de mens, welke is geschapen naar Gods beeld.  
 
De apostel Paulus maakt duidelijk dat voor de komst van de antichrist, de 
wetteloosheid al is begonnen. De antichrist kan zich nog niet bekend maken als 
wereldleider, zolang de “Gemeente” (niet kerk) van Christus nog op aarde aanwezig 
is. Er is een verschil tussen kerk en gemeente!!! De komst van de antichrist zal 
voorbereid worden door het satanisme. (2Th.2:9) Tekenen en bedrieglijke 
genezingswonderen en dergelijke zal velen misleiden. Dit is de tijd waarin wij nu leven. 
 

WAT IS DIE DWALING?  
 
Wanneer wij aan dwaling denken, denken wij meestal aan dwaalleer. De context wijst 
naar de eindtijd met vele antichristen. Anderen zien hierin een sterke misleiding. God 
laat die dwaling toe! Doch wat vinden wij in het Grieks? Daar staat naar de Engelse 
vertaling “a strong delusion”. Het Griekse woord hiervoor mag vertaald worden met: 
“an operation” ! Dit betekent een actie, een plan, een proces of werkzame methode 
in voorbereiding! (The Zondervan Par.vertaling). Het heeft te maken met een 
operational research !  
 
Voila pourquoi Dieu leur envoie une influance qui les égare, qui les pousse a croire 
le mensonge” (Bible de Jerusalem vertaling)  
 
Heeft de Coronavloek hiermee te maken? Het heeft een invloed op de ganse 
wereldbevolking. Wij lezen wel van een “plandemie” en terecht voor wie het 
verzwegen nieuws tracht te volgen, en zich niet laat manipuleren in blindheid door 
reclame tv-zenders, met amateurs journalistiek!  
God laat dit toe opdat mensen zouden gaan nadenken, en een keuze maken. Luisteren 
naar de God van Israël, hun Schepper of geloven in zichzelf en de meerderheid volgen. 
(Marc.4:11,12) (Matth.13:11) 
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