2 Korintiërs 11:13 Want

zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke
arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus.

Wij leven vandaag in de tijd waarvan Jezus ons ernstig waarschuwde, voor allerlei
gevaarlijke valse predikers, met hun listig veranderd evangelie! Het is een teken
kenmerkend voor de jaren die voorafgaan zouden gaan aan Zijn wederkomst op aarde.
(Matth.24:24).

Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote
tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden
verleiden.

Matteüs 24:24

De satan en vele demonen gebruiken
ongelovige en religieuze mensen, om velen te
misleiden. Deze mensen zijn zich niet altijd ten
volle bewust van hun handelen of gedrag. Dit
gebeurt door grote tekenen, wonderen,
genezingswonderen.
Zijn deze tekenen en wonderen van allerlei aard
erg gevaarlijk? Niet gevaarlijk, maar ernstig en
sluw misleidend. Deze soort mirakels krijgen in
de toekomst, meer impact na de opname van
alle wedergeboren christenen op deze planeet.
Iedereen geboren “uit water en geest” kan niet
bedrogen worden.
“zodat zij, ware het mogelijk, ook de
uitverkorenen zouden verleiden.”
Dit wijst op de ernst van de valse doctrines welke men predikt en in de media
worden gebracht onder een schone schijn, soms in engelachtige witte kledij. Zij
spreken met een vleitaal om mensen te behagen en zoeken eer bij mensen!
(1Thess.2:4) Wij vermoeden dat deze wonderen ook door valse evangelisten welke
spreken “in Jezus naam” nog zullen toenemen, en duizenden mensen zullen
meeslepen. Wedergeboren christenen kennen een bijzondere bescherming en
kunnen onderscheiden door de hun zalving, die ze ontvingen, bij de wedergeboorte
en hun doop, en door een grondige Bijbelkennis!
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Jezus laat deze misleiding toe, tot op de dag dat men zal ingaan in het koninkrijk der
hemelen. Dan komen die valse predikers aan het licht, en worden ontmaskerd. Het
waren uiteindelijk kinderen van de satan welke grote geloofsafval en scheuringen
veroorzaakten! (Efeze 5:12,13). Sommige leiders van christelijke organisaties lopen
ook in die val.
Matteüs 7:22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here,
Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw
naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele
krachten gedaan?23En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik
heb u nooit gekend gaat weg van Mij, gij werkers der

wetteloosheid

KENMERKEN VAN sluwe MISLEIDERS
Een van de kenmerken van dergelijke misleiders, is dat ze het oude verbond kenden
maar verlieten. De Thora welke Gods onderwijs en raad is, verlaten ze en brengen
een eigen evangelie, leringen, tradities, lippendienst en geboden van mensen. Deze
misleiders prediken onder invloed van demonen, en komen graag in de kijker.
Verspreiden valse lectuur met de nodige winsten. Zij hebben nooit de autoriteit
van Christus gekregen! (Hand.19:15) Paulus profeteerde over deze activiteiten voor
onze jaren:
1 Timotheüs 4:1 Maar

de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen
afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten
volgen,
Alle on-Bijbelse praktijken en wetten zijn leringen van demonen, en deze willen door
mensen aanbeden worden zoals in het Vaticaan!(Openb.2:9). In de toekomst zullen
sterke demonen regeringsleiders beïnvloeden tot het voeren van oorlog en
uiteindelijk Harmageddon. (Openbar.16:14).
Een ander voorbeeld van demonische praktijken zijn de eeuwenoude zwarte en
witte magie. De zwarte magie om geesten op te roepen om iemand of mensen
kwaad te berokkenen. De witte magie staat in feite met de bedoeling voor het
genezen van alle ziekten of andere grote problemen op te lossen bij de bepaalde
mensen. Doch beide zijn demonisch, duivels!
Genezingswonderen worden door de satan geïmiteerd, en dan begint bij mensen
een sterke gebondenheid door demonisering. Ze werden verleid en verleiden vele
anderen, het werkt als de kanker. (2 Tim.3:13) Mensen zoeken lichamelijke genezing,
en komen in de verleiding om leugenachtige wegen te bewandelen, zoals Yoga,
Magnetisme, Irisscopie, waarzeggerij enz.
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DE Sterkste VERLEIDING was deze TOT WETTELOOSHEID
Lucas 4:10 want er staat geschreven: Aan

zijn engelen zal Hij opdracht geven
aangaande u om u te behoeden,11 en: Op
de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw
voet niet aan een steen stoot.
De satan liet het niet na een Bijbeltekst uit
Psalm 91 te misbruiken, en wilde Jezus
misleiden en op die wijze zou hij de profetieën
over Jezus breken. Jezus zou later sterven aan
het Babels vloekhout van Tamuz, een
zonnegod, als zoenoffer. Jezus sprong niet! Jezus leert ons, ons verstand niet uit te
schakelen maar, God dienen ook met ons verstand! (Psalm 119:73) (Spr.15:21)
Matteüs 22:37 Hij

zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en
met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.38 Dit is het grote en eerste gebod.
https://biblespace.org/2013/01/10/er-staat-geschreven/

De eerste duivelse verleiding had tot doel om de eerste mensen onafhankelijk en
zelfstandig te laten handelen en niet verder naar de wil of geboden van God. Zelf
God spelen en “als God zijn”…Deze leugenachtige belofte ligt diep in het hart van de
aan God ongehoorzame mens, en dit vanaf zijn geboorte.
De verleiding, misleiding tot misbruik van
Bijbelteksten staat op de eerste plaats. Wij
bedenken de sluwe duivelse verleiding van Eva in
Eden, door twijfel te zaaien over Gods woorden.
Satan inspireerde haar door Gods woord te
manipuleren. Er was nog geen wet, maar Gods
woord is wet!
Adam stelde zich geen vragen, deed zijn eigen zin,
hield geen rekening met Gods woorden. Dit wat
men noemt een goddeloos gedrag, en het werd
voor de mensheid. Hij was geschapen naar het
beeld van God met onsterfelijkheid en gezag en
ongehoorzaamheid veroorzaakte vernedering. Zijn
kinderen werden vanaf toen geboren naar het
beeld van een sterfelijke Adam.
Eva begon onafhankelijk van Gods woord te handelen, dat is niets anders dan
de Bijbelse definitie voor “wetteloosheid” (Gr.Anomia).
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De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, Genesis 3:5 maar God
weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God
zult zijn, kennende goed en kwaad.

De mens wil tijdens sinds zijn aardse leven, zelf uitmaken wat goed of kwaad is,
daarom leven wij in wetteloosheid en maakt onze maatschappij zijn eigen
levenswetten, iedere ongelovige vindt dit normaal. De mens werd hoogmoedig en wil
zelf bepalen wat zijn rechten en plichten zijn, religieus of burgerlijk.
2 Tessalonicenzen 2:7 Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in
werking;(wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is
Paulus maakte de christenen duidelijk dat deze bedrieglijke politiek, een systeem is
van wetteloosheid, door Gods wet en raad te verwerpen, dit is al lang en wereldwijd
werkzaam. Paulus schreef over een toenemende wetteloosheid in de eindtijd,
daarom lijkt onze tijd op de dagen van Noach, voor de zondvloed.
Het eerste resultaat voor Adam en Eva, was dat
hun ogen opgingen voor hun naaktheid! Ze
kregen een schaamtegevoel. Zij hadden niet de
kracht en de wil om in deze vernederde situatie
altijd het goede te doen, en het kwade na te
laten. Hun natuur was nu naakt en zondig. Dus
een bekleding met vijgenbladeren was tijdelijk
en niet voldoende. Adam en Eva wisten dat er
een toekomstig herstel zou komen : Witte
klederen! (Gal.3:27) (Openb.7:14) (Openb.3:4)
Openbaring 3:5 Wie

overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen;
en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens,

Bijbelgetrouwe christenen en de H. Geest zijn een hinder, welke dit maatschappelijk
systeem van wetteloosheid beperkt in zijn vrijheid. Zij zoeken gerechtigheid in plaats
van wetteloosheid, dit is de goede strijd.
Efeziërs 6:14 Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed
met het pantser der gerechtigheid,
Ze blijven dit beïnvloeden door hun werking en aanwezigheid, ze zijn het zout der
aarde. (Matth.5:13) Het is een teken aan de wand, wanneer Bijbelgetrouwe
christenen buiten spel worden gezet. Wanneer zij zullen zijn verwijderd, na toelating
van de H. Geest dan kan pas de “wetteloze” zich voor een korte tijd op het
wereldtoneel openbaren.
De antichrist wacht nu ongeduldig om zich met kracht te openbaren. Slechts na de
opname, kan de grote verdrukking starten, dit is de laatste jaarweek van Daniel.
Onder deze verwijdering van christenen begrijpen wij de geheime bliksemsnelle,
opname van allen welke tot de gemeente van Christus behoren. De duivel predikt en
noemt de opname leugens!
Biblespace, 10 febr. 2018
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