
Vandaag kunnen wij meer en meer vaststellen 
dat het geloof in de Bijbel en in Jezus Christus 
zoals de Bijbel over Hem leert, sterk is 
verminderd. Het is slechts nog een kleine 
minderheid die nog Bijbelgetrouw is. De apostel 
Paulus schreef over geloofsafval, en het werk 
van de duivel. De antichrist staat voor de deur, hij 
wil zich openbaren aan de mensheid, maar God 
houdt hem nu nog tegen.   Het laatste wereldrijk 
is zich aan het vormen met een federatie van tien 
staten. Dit zijn de tien tenen beschreven in het 
boek Daniel, over de wereldrijken. 
 

zijn verschijning zal geschieden als een werk van den Satan, met allerlei 
valse kracht, tekenen en wonderen, 10 en met allerlei misdadige misleiding voor 

hen, die ten verderve gaan, omdat ze de liefde voor de waarheid niet hebben 
aangekweekt tot hun redding. 11 En daarom zendt God hun een kracht ter 

misleiding, waardoor ze de leugen geloven; 2 Thess.2 (Can.vert.) 
 

God zendt een misleiding, omdat men de waarheid niet wil geloven. Daarom komt er 
een leugen waarbij een heel grote meerderheid daarin zullen geloven. Toch 
eigenaardig dat God op die wijze reageert. Maar dat deed Hij ook al in het Oude 
verbond. God liet toe dat daar een leugengeest optrad bij de profeten van Achab.  
(1 Kon.22:22,23) Men wilde ook niet geloven in de profeet Micha!  
 

GELOOFSAFVAL KOMT VOOR DE WEDERKOMST 
 
Vandaag zien wij dat de liefde tot de waarheid, de Bijbel, bij velen sterk is afgenomen. 
De wetsverachting neemt toe voorafgaand aan de wederkomst! (Matth.24:12)   Wij 
lezen over een “misdadige misleiding”.  Dit kan best worden vergeleken met het 
volksbedrog vandaag via de medische wereld. God zendt “een kracht ter misleiding”. 
Dit is in feite een werking, een activiteit, zodat men de leugen gaat geloven. Misdadig 
bedrog (GNB).  
 

WONDERLIJKE LEUGENS 
 

Waar staat voor: Tekenen en wonderen, staat in het 
Grieks: “symeion”. Dit woord mag vertaald worden 
volgens de beste vertaler, Dr.Chris Fahner als : 
merk-teken ! Dit brengt nog meer licht voor wat wij 
opmerken in onze dagen met het toedienen van iets 
wat gelijkt op een vaccin? Toegebracht onder 
wetteloze dwang!  Uw rechterhand of arm is in het 
Hebreeuws hetzelfde woord: Yad.  
 

 



Wij vinden een merkwaardige vertaling in de Franse “ Bible de Jerusalem” :  
 
Voilà pourquoi Dieu leur envoie une influence qui les égare, qui les pousse à 
croire le mensonge, en sorte que soient condamnés tous ceux qiu auront réfuse 
de croire la vérité et pris parti pour le mal… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laten wij even nadenken wat hier staat “als dwingen om de leugen te geloven” 
“pousser” is duwen, dwingen! Dat is precies wat vandaag wordt gedaan achter de 
schermen van de wereldpolitiek, en daarna voorzichtig gedwongen naar het publiek.  
De vaccins een leugen? Je maakt een keuze: waarheid of leugen heel eenvoudig. Kijk 
naar de realiteit en de gevolgen onder de mensen. Statistieken zijn een 
manipulatiemiddel, de geschiedenis toonde dit reeds lang aan. Churchill : Ik geloof de 
statistieken die ik zelf heb gewijzigd 
 
De Franstalige Bijbel van “Les moines de Maredsous” ook opmerkzaam vertaald: 
 
C’est pourcela que Dieu leu envoie une faculté d’illusion qui les fera croire au 
mensonge. 
 
Een illusie is een schijnbare werkelijkheid of een verkeerde interpretatie. Wie niet wil 
geloven lijdt aan geestelijke blindheid. Denk maar aan de wetteloze mensen welke 
Jezus aan het kruis lieten brengen. Jezus die Lazarus nog uit het graf tot leven riep. 
(Hand.2:23) 
Bijbelgetrouwe christenen die volharden zullen de stem van Jezus herkennen, of ze 
nu zijn gestorven of vandaag nog in leven zijn. Ze zijn op weg naar eeuwig leven!  
The complete Jewish Study Bible :  
 
This is why God is causing them to go astray, so that will believe the lie! 
 
Men is op een dwaalspoor gekomen, de menselijke GPS faalde. De GPS van God, 
de Bijbel, blijft op het rechte pad, en loopt niet tot de dood! 
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