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Vandaag zullen we enkele dingen bespreken die terug te vinden zijn

in 2 Petrus en Judas. We nemen dit onderwerp door in precies de tijd

dat deze dingen heel belangrijk zijn en plaatsvinden. Laten we eerst

naar enkele Schriftgedeelten kijken om daarna naar 2 Petrus te gaan.

Eerst naar 2 Timotheüs 3:13. Dit vers is een sleutelvers en absoluut

belangrijk, omdat we leven in een tijd waarin meer misleiding zal

plaatsvinden; er zullen meer leugens zijn; er zal meer met dubbele

tong gesproken worden dan ooit tevoren. Daarbij zullen wij

verantwoordelijk moeten zijn om de waarheid te onderscheiden van

de dwalingen en de dwalingen die met de waarheid verweven zijn

daaruit los te maken.

2 Timotheüs 3:13 Maar slechte mensen en bedriegers …

Bedriegers, ook wel verleiders, zijn mensen die binnenkomen om je

te verlokken met fraai klinkende praatjes. Deze verleiders dringen de

Gemeente binnen om te misleiden.

2 Timotheüs 3:13 … zullen van kwaad tot erger komen; …

We zouden ook kunnen zeggen: worden steeds stoutmoediger, of

werken steeds minder bedekt.

2 Timotheüs 3:13 …; zij verleiden en worden verleid.

Let erop dat hij Timotheüs daarna zegt wat hij moet doen om dat te

voorkomen. Hij verwijst rechtstreeks naar de Schriften! Er is een

Schriftgedeelte in Openbaring 12:9 waar staat dat de duivel er actief

opuit is 'de hele wereld te misleiden'. En hij doet dit met grote kracht

en op een grondige manier; en dit heeft zijn invloed op de Kerken

van God.

                                                          
1
 Gebaseerd op de Bijbelstudie 'Epistel of Second Peter V' gegeven op 18

november 1995 door Fred R. Coulter.
2
 Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBG-vertaling 1951.
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We zullen zien hoe belangrijk en diepgaand dit is. Ik denk, ge-

meente, dat we in het verleden vaak een Schriftgedeelte hebben

gelezen of op basis daarvan iets hebben gezegd, waarop we 'ja, ja, ja'

zeiden, waarbij we allemaal het hoofd schudden om aan te geven dat

we het eens waren met wat er ter sprake kwam, maar ik denk dat we

de absolute diepgang van de dingen die in de wereld plaatsvinden en

rechtstreeks hun invloed op de Kerk van God hebben, niet begrepen,

en allerminst wat er van binnenuit plaatsvond.

Het volgende vers gaat over de vrouw die het Beest berijdt:

Openbaring 17:5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven,

EEN GEHEIMENIS: HET GROTE BABYLON, MOEDER VAN

DE HOEREN EN VAN DE GRUWELEN DER AARDE.

Momenteel ben ik een boek aan het lezen met de titel Leiden alle

wegen naar Rome? En als ondertitel Het ongedaan maken van de

Reformatie. Enige tijd geleden concentreerde ik me nogal op de

misleiding van de Zionisten, maar er is ook een terugslag vanuit de

Katholieke Kerk op komst – wees waakzaam, die komt eraan, en die

zal ontzagwekkend sterk zijn! Ik zal daar later nog meer op ingaan.

Dit geheimenis is niet alleen de moeder in Rome, maar het zijn ook

al haar dochters, zij kwamen allemaal voort uit Babylon. Een van de

grote identificerende factoren ervan is, zoals we hebben gezegd, elke

vorm van de drie-eenheid – of dat nu één God is met drie verschi-

jningsvormen of drie Personen die één zijn. Voor elke vorm of

variatie daarop moeten we oppassen. Zelfs het Judaïsme vat de let-

ters YHVH op als één:

• Y – de Vader

• H – de moeder

• V – de Zoon

• H – ze zijn allemaal één

De drie in één. En dat komt voor binnen het mystieke Judaïsme. Kijk

dus uit voor dat teken van de drie-eenheid, omdat het heel, heel be-

langrijk is, het is iets dat we echt grondig moeten begrijpen.
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Laten we nu naar Mattheüs 24 gaan om iets te zien dat belangrijk is

voor ons om te begrijpen en te beseffen om te zien wat er gaande is.

Het is één van de eerste dingen die Jezus zei toen ze wilden weten

wat er aan het einde van het tijdperk zou gebeuren. Als wij niet leven

in het einde van dit tijdperk dan weet ik niet voor wie het dan wel zal

gelden. Hoelang het zal duren voor dan echt het einde aanbreekt weet

ik niet, maar ik weet dit wel: Het zal ons elke inspanning kosten die

we kunnen opbrengen om staande te blijven onder wat er gaande is.

De discipelen wilden dus weten wanneer deze dingen zouden pla-

atsvinden.

Mattheüs 24:4-5 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat

niemand u verleide! Want velen [niet slechts enkelen!] zullen komen

onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen

verleiden.

Mattheüs 24:24 Want er zullen valse christussen …

Het Grieks is pseudochristos. Pseudo betekent een namaak, een ver-

vanger of iemand die in de plaats gesteld wordt van.

Mattheüs 24:24 … en valse profeten opstaan …

Hoe overtuigen ze je van hun autoriteit? Zelfs al weet je dat ze

liegen?

Mattheüs 24:24 … en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, …

Zien is geloven! Maar niet alles wat je ziet is de waarheid. Begrijp

dat alstublieft. Goochelaars weten dat heel goed – dat de hand sneller

is dan het oog. Hier hebben we een waarschuwing voor ons; omdat

het ook op ons zijn invloed zal hebben, en ik denk dat we niet be-

seffen hoe groot die invloed zal zijn!

Mattheüs 24:24 …, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverko-

renen zouden verleiden.



De tweede brief van Petrus, deel 54

In Mattheüs 7 vinden we iets wat Jezus zei over de manier waarop

we kunnen weten. Daarna zullen we naar een aantal andere dingen

gaan kijken die samenhangen met valse profeten, onder andere wat

voor soorten valse profeten er zijn.

Mattheüs 7:12 Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij

hun ook aldus: want dit is de wet en de profeten.

• Wilt u dat mensen u laten zien wie de ware God is? Zeer zeker!

• Wilt u dat ze u de juiste informatie over God geven? Zeer zeker!

• Wilt u dat ze u laten zien wat de juiste dag is om God te dienen?

Zeer zeker!

U wilt zeker niet dat ze moorden en doden en overspel bedrijven en

al die dingen, en liegen en bedriegen en stelen. Let op wat Hij dan

zegt. Van daaruit gaat Hij verder met pas op voor valse profeten.

Mattheüs 7:13-14 Gaat in door de enge [moeilijke] poort, want wijd

is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er,

die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten

leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.

Als er dus velen in de naam van Jezus Christus worden misleid, dan

is het gebruiken van de naam van Jezus Christus een van de mid-

delen die zij gebruiken! Degenen die echt het leven zullen vinden,

zijn maar weinigen.

Mattheüs 7:15 Wacht u voor …

Het hele Nieuwe Testament is gevuld met waarschuwingen als deze:

Wees op je hoede, kijk uit, wees ijverig!

Mattheüs 7:13-19 … de valse profeten, die in schapevacht tot u

komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven. Aan hun

vruchten zult gij hen kennen: men leest toch geen druiven van dorens

of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten

voort, maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een

goede boom kan geen slechte vruchten dragen, of een slechte boom
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goede vruchten dragen. Iedere boom, die geen goede vrucht voort-

brengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.

We zullen gaan zien dat er enig hakwerk gaande is geweest. We

zullen gaan zien dat ze tot stoppels worden gemaakt om in het vuur

te worden geworpen.

Mattheüs 7:21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het

Koninkrijk der hemelen binnengaan, …

Dat zijn degenen onder de velen die de valse profeten in schapevacht

zijn, die de verkeerde weg leerden in de naam van Christus. En ze

deden heel wat! Zij zullen het Koninkrijk der hemelen niet binnen-

gaan.

Mattheüs 7:21 …, maar wie doet de wil mijns Vaders, …

Let op dat woord doen. Dat is de vertaling van het Griekse woord

poieo, waarover we het in vorige preken hebben gehad. Dat woord

betekent in de praktijk brengen, uitvoeren, volgen.

Mattheüs 7:21-22 …, die in de hemelen is. Velen …

De velen van de brede weg; de vele valse profeten, de velen die in

Mijn naam komen.

Mattheüs 7:22 … zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here,

hebben wij niet in uw naam geprofeteerd …

Kijk eens naar de vele programma's die ik heb uitgezonden. Kijk

eens naar hoeveel artikelen ik heb geschreven. Kijk eens naar

hoeveel boeken ik heb geschreven. Kijk eens naar alle mensen die

mij volgden. Kijk eens naar hoeveel geld ik voor u heb bijeenver-

zameld, Heer. Kijk eens naar alle bezittingen die wij in Uw naam

hebben gekocht, o Heer.
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Mattheüs 7:22-23 … en in uw naam boze geesten uitgedreven en in

uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen:

Ik heb u nooit gekend; …

Neem notitie van het volgende. Bestudeer nog eens alle drie de

brieven van Johannes. Daar ziet u dat het allemaal draait om het ken-

nen van Christus, het kennen van God, weten wat je doet, begrijpen

wat je doet.

Mattheüs 7:23 …; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

Wetteloosheid is de vertaling van anomia, wat tegen wet betekent.

Daarom is het houden van de geboden zo heel belangrijk.

Deuteronomium 12:29-30 Wanneer de HERE, uw God, de volken,

naar wier gebied gij trekt om hen te verdrijven, uitgeroeid heeft, en

gij hun gebied in bezit genomen hebt en in hun land woont, neem u

er dan voor in acht, …

Alweer een kijk uit. Als u zich bij uw Bijbelstudie eens echt verveelt,

ga dan eens alle plaatsen opzoeken waar woorden als wacht u ervoor,

neem u in acht, waakt worden gebruikt, of woorden van deze strek-

king.

Deuteronomium 12:30 …, dat gij u niet laat verleiden na hun ver-

delging hun voorbeeld te volgen, en dat gij hun goden niet zoekt,

zeggende: hoe dienden deze volken hun goden? zo wil ik het ook

doen.

We weten dat dat alle heidense praktijken omvat zoals Kerstmis en

Pasen. Maar er zijn er veel meer zoals u kunt lezen in The Two

Babylons van Alexander Hislop. Ik veronderstel dat u het gelezen

hebt en dit weet. Als dat niet het geval is, lees het dan eens.

Deuteronomium 12:31-32 Niet alzo zult gij de HERE, uw God,

dienen; …
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Is dat niet even sterk uitgedrukt als elk ander gebod van God? Zeer

zeker! Het is even sterk uitgedrukt als enig ander gebod van God!

Hier volgen enkele andere:

• Gij zult GEEN andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

• Gij zult GEEN gesneden beeld maken noch enige gestalte van

wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde is,

noch van wat in de wateren onder de aarde is.

• Gij zult u voor die NIET buigen, noch hen dienen.

• Want Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig God, die de on-

gerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde

en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten.

Dit zijn het eerste en tweede gebod, gemeente. Het gebod hier in

Deuteronomium 12 is in dezelfde mate van kracht. Dit is een uit-

breiding op die twee geboden.

Deuteronomium 12:31 Niet alzo zult gij de HERE, uw God, dienen;

want al wat de HERE een gruwel is, wat Hij haat, …

God heeft een actieve haat jegens die dingen.

Deuteronomium 12:31 …, doen zij voor hun goden; …

En dan somt Hij de allerergste op.

Deuteronomium 12:31 …; zelfs hun zonen en hun dochters ver-

branden zij voor hun goden met vuur.

Als ze daarmee klaar waren, aten ze ze op omdat zij het offer aan de

goden waren. Als zij ze niet opaten dan deden de priesters dat wel.

Daarom heetten de priesters van Baäl kannibalen – omdat ze

menselijk vlees aten.

Deuteronomium 12:32 Al wat ik u gebied, zult gij naarstig onder-

houden; gij zult daaraan niet toedoen, noch daarvan afdoen.

Naarstig onderhouden moet worden opgevat als zeer zorgvuldig zijn

in het onderhouden ervan.
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Wat was de laatste waarschuwing van Johannes in Openbaring? U

zult er niets aan toevoegen of van afdoen! Hier hebben we dezelfde

waarschuwing.

Laten we weer teruggaan naar 2 Petrus 2. Lees dat thuis eens in één

adem door. Ik stond absoluut sprakeloos toen ik dit deed, gemeente!

Ik zag dat Judas en 2 Petrus 2 parallel aan elkaar liepen, waarbij Ju-

das dingen toevoegt die Petrus niet heeft en andersom voegt Petrus

dingen toe die Judas niet heeft. Het is verbazingwekkend. Laten we

dus eerst Judas lezen en dan pas naar 2 Petrus gaan.

Judas 1 Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en een broeder

van Jacobus, aan de geroepenen, …

In de King James staat voor geroepenen geheiligden. Er zijn Neder-

landse vertalingen die het daar hebben over uitverkorenen. Inderdaad

als je geroepen bent en die roeping beantwoordt, ben je een heilige

en heeft God je lief.

Judas 1-3 …, die in God, de Vader, geliefd en voor Jezus Christus

bewaard zijn: barmhartigheid, vrede en liefde worde u ver-

menigvuldigd. Geliefden, daar ik mij in alle opzichten beijver u te

schrijven over ons gemeenschappelijk heil, zie ik mij genoodzaakt

het te doen met de vermaning tot het uiterste te strijden voor het

geloof, …

En dat zullen ook wij moeten doen!

Judas 3-4 …, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. Want er zijn

zekere mensen binnengeslopen …

Die mensen zijn moedwillig op heimelijke wijze binnengedrongen,

met kwade opzet.

Judas 4 … (reeds lang tevoren tot dit oordeel opgeschreven) godde-

lozen, die de genade van onze God in losbandigheid veranderen en

onze enige Heerser en Here, Jezus Christus, verloochenen.
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Dat zijn vrij krachtige bewoordingen! Let op wat Petrus schrijft en

hoe dat helemaal overeenkomt met wat Judas schrijft.

2 Petrus 2:1 Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest,

zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke

ketterijen zullen doen binnensluipen, …

Zij zullen leerstellingen van buiten binnenbrengen!

2 Petrus 2:1 …, zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verlooch-

enende …

Dat betekent dat het bloed van Christus op een bepaald moment op

hen van toepassing was geweest.

2 Petrus 2:1-2 … en een schielijk verderf over zichzelf brengend. En

velen zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door hun schuld de

weg der waarheid gelasterd zal worden;

Ik hoorde een dienaar in de Worldwide Church of God op een tape

die me werd toegestuurd, zeggen: 'We hoeven het komende Feest

van Ongezuurde Broden niet te houden, omdat dit niet geboden

wordt. Maar we zullen het gaan doen als onze traditie. Als u onge-

zuurd brood wilt eten dan is dat oké. Als u gezuurd brood wilt eten,

dan is dat ook oké. U hebt hierin de volledige vrijheid.' Let op die

woorden dat is oké. Deze zijn rechtstreeks afkomstig uit het New

Age boek Ik ben oké, u bent oké, en dit maakt deel uit van 1-wereld

religieuze filosofie om alle religies bij elkaar te brengen.

Enkele jaren geleden deed ik voor de grap een uitspraak, maar ik zie

nu in dat die feitelijk juist is. Ik zei toen in de geest van Job 1:6 – 'Op

zekere dag nu kwamen de zonen Gods om zich voor de HERE te

stellen, en onder hen kwam ook de satan. En de Here zeide: Hebt u

gezien hoe Mijn dienaar Herbert Armstrong zich bekeert van al het

kwaad waartoe u hem hebt aangezet? (En hij werd aangezet tot het

doen van heel wat kwaad, gemeente, maar hij bekeerde zich.) En

Satan zei: Zeker, maar geef de Kerk in mijn hand en binnen tien jaar

zal ik er een New Age kerk van maken.' En gemeente, dat is ge-
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beurd, op een geweldig grondige, goed voorbereide en vastberaden

manier!

2 Petrus 2:2 …, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelas-

terd zal worden;

'Het houden van de sabbat is geen vereiste. Het is echter wel onze

traditie. Als u de sabbat wilt houden, dan zullen we op sabbat bi-

jeenkomen. Maar het is volkomen in orde om een eredienst te

houden op zondag. In het verleden hebben we gezegd dat Kerstmis

verkeerd was. Er is echter niets verkeerds aan als u Kerstmis viert.'

Enzovoort, enzovoort! Dat is precies wat ze aan het doen zijn.

2 Petrus 2:3 en zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u

als koopwaar behandelen; …

Met verzonnen redeneringen die zeer aanlokkelijk en verleidelijk zijn

opgebouwd.

2 Petrus 2:3 …; maar het oordeel houdt zich reeds lang met hen be-

zig en hun verderf sluimert niet.

Laten we nu beginnen om een beetje hiervan aan elkaar te knopen

om te zien wat er precies is gebeurd. Er zijn veel verschillende types

valse profeet en er zijn veel verschillende variaties binnen de ware

profeten of leraren (daar zullen we later op terugkomen).

Deuteronomium 13:1-2 Wanneer onder u een profeet optreedt of

iemand, die dromen heeft, en hij u een teken of een wonder aankon-

digt, en het teken of het wonder komt, waarover hij u gesproken

heeft met de woorden: laten wij andere goden achterna lopen, die gij

niet gekend hebt, en laten wij hen dienen;

Dat is precies wat er in deze tijd gebeurt.

Deuteronomium 13:3 dan zult gij naar de woorden van die profeet

of van die dromer niet luisteren; want de HERE, uw God, stelt u op

de proef …
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En momenteel wordt het Huis van God (de Kerk) op deze manier

beproefd!

Laten we even naar 1 Petrus 4 gaan, om te begrijpen dat wat er vol-

gens Petrus in zijn tijd plaatsvond, nu in deze tijd ook plaatsvindt,

zodat we niet alleen zien en begrijpen welk ellendig verderf er

gaande is, maar dat we ook begrijpen waarom het gebeurt en waar

dat vandaan komt. Dit vond in zijn tijd plaats en is tevens een pro-

fetie voor onze tijd, zodat we begrijpen wat er in deze tijd binnen de

Kerk van God plaatsvindt.

1 Petrus 4:17 Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het

huis Gods; …

En het oordeel gaat in deze tijd over de Kerk van God!

1 Petrus 4:17-18 …; als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van

hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods? En indien de

rechtvaardige ternauwernood behouden wordt, waar zal dan de god-

deloze en zondaar verschijnen?

Er vindt dus een test plaats, er is een oordeel actief. Bent u zo over-

tuigd en bekeerd in uw weg van God dat u de waarheid van de

dwaling kunt onderscheiden, dat u het verschil kunt zien tussen de

waarheid en vernuftig gevonden verdichtsels? Is dat niet precies

waar Petrus het hier over had? Hij zei: ´We hebben geen vernuftig

gevonden verdichtsels gevolgd´, waarvan de nu rondgaande verhan-

delingen over hupostasis en de natuur van God voorbeelden zijn.

Deuteronomium 13:3 …; want de HERE, uw God, stelt u op de

proef om te weten, …

Hoe vaak heb ik de volgende woorden niet aangehaald?

Deuteronomium 13:3 …, of gij de HERE, uw God, liefhebt met uw

ganse hart en met uw ganse ziel.
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Daar draait het allemaal om, gemeente. Als hier iemand is die alleen

maar een beter iemand in de wereld wil worden, dan bent u hier aan

het verkeerde adres! Omdat de wereld ons zal gaan haten! Die haat

zal meer en meer ervaren gaan worden. Ik zal u een oorlogsverklar-

ing tegen de Kerk van God voorlezen; deze komt uit de mond van

een van de samenzweerders die hielp om de Worldwide Church of

God van binnenuit te ontmantelen.

God wil dat u dit weet! Liefde is een keus! Liefde is iets waarvoor

we moeten kiezen om te doen! En liefde is niet voorwaardelijk.

'Heer, ik zal U liefhebben als U me zegent. En als U dat niet doet,

dan zal ik U niet liefhebben.' Dat is het omgekeerde van wat het

moet zijn. Ons liefhebben van God moet volledig zijn – er mag ab-

soluut niets tussen komen! Daarom, gemeente, is de verkeerde

structuur van kerkorganisatie, die die liefde tussen u en God afsnijdt

zo schadelijk geweest voor de Kerk van God. Ik wil dat geen

Kerkregering (of –bestuur) noemen omdat dat een verkeerde ben-

aming is.

Deuteronomium 13:4 De HERE, uw God, zult gij volgen, Hem

vrezen, zijn geboden houden en naar zijn stem luisteren: …

Hoe vaak zijn we die woorden Luister naar Zijn stem niet tegenge-

komen?

Deuteronomium 13:4-7 …: Hem zult gij dienen en aanhangen. Die

profeet of dromer zal ter dood gebracht worden, omdat hij afval

gepredikt heeft van de HERE, uw God, die u uit het land Egypte ge-

leid en uit het diensthuis verlost heeft; om u af te trekken van de

weg, die de HERE, uw God, u geboden heeft te gaan. Zo zult gij het

kwaad uit uw midden wegdoen. Wanneer uw broeder, de zoon van

uw moeder, of uw zoon, uw dochter, uw eigen vrouw of uw boezem-

vriend u in het geheim wil verleiden en zegt: laten wij andere goden

gaan dienen, goden die noch gij noch uw vaderen gekend hebben,

behorende tot de goden der volken rondom u, dichtbij of veraf, van

het ene einde der aarde tot het andere;
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Dat is nogal alomvattend zou ik zeggen! En dit wordt gezegd door de

Persoon die Jezus Christus werd en zei: Ik ben de Weg, en de Waar-

heid, en het Leven. Dat moeten we echt begrijpen.

Deuteronomium 13:8 dan zult gij hem niet ter wille zijn noch naar

hem luisteren; gij zult hem niet ontzien, noch hem sparen en zijn

schuld bedekken,

Met andere woorden we moeten dit over hem duidelijk naar alle

kanten openbaar maken.

Laten we zien dat er nog een ander soort valse profeet is. Dit is een

valse profeet die ervoor zorgt dat er iets gebeurt. Er zijn ook valse

profeten die spreken in de naam van God en iets zeggen wat niet ge-

beurt. Het betreft dus allemaal de boodschap, niet slechts het werk of

het teken of het wonder.

Deuteronomium 18:20 Maar een profeet, die overmoedig genoeg is

om in mijn naam een woord te spreken, dat Ik hem niet gebood te

spreken, of die in de naam van andere goden spreekt, die profeet zal

sterven.

Denk aan 1 Petrus 4:17 – het oordeel begint bij het huis Gods; en dat

vindt momenteel plaats. En denk eraan dat in september 1995 twee

sleutelgebeurtenissen plaatsvonden:

• Joseph W. Tkach die plotseling stierf.

• Vernietiging van een van de andere Kerken van God vanwege

corruptie.

God zegt de Kerk dat Hij meent wat Hij zegt. Als u kerkje wilt spelen

ga dan ergens anders heen. Dat zegt God. Ik zeg niet dat mensen van

onze bijeenkomsten moeten wegblijven, maar ik breng gewoon de

boodschap van God over – want u zult God niet kunnen bedriegen!

Deuteronomium 18:21-22 Wanneer gij nu bij uzelf mocht zeggen:

Hoe onderkennen wij het woord dat de HERE niet gesproken heeft?

Als een profeet spreekt in de naam des HEREN en zijn woord wordt

niet vervuld en komt niet uit, dan is dit een woord, dat de HERE niet
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gesproken heeft; in overmoed heeft de profeet het gesproken, gij zult

voor hem niet vrezen.

Hier hebben we dus een van de dingen die niet plaatsvinden. We

hebben twee soorten:

• Teken of wonder – het gebeurt, dus laten we achter andere goden

aan gaan.

• De Heer zegt dit – het gebeurt niet; dit is de andere kant van de

medaille.

Hoe moeten we hier mee omgaan? We zullen gaan zien dat het

Woord van God op iedereen van toepassing is: ware profeten, valse

profeten, zondaren, rechtvaardigen, iedereen! Is het Woord van God

niet op iedereen van toepassing? Zullen we niet door het Woord van

God geoordeeld worden? Zeer zeker! Zij die weten goed te doen en

het niet doen zullen vele slagen ontvangen. Zij die niet weten goed te

doen en het niet doen, zullen weinige slagen ontvangen. Maar het

oordeel is steeds hetzelfde, ongeacht of iemand wel of niet wist goed

te doen.

Jeremia 14:13 Toen zeide ik: Ach, Here HERE: zie, de profeten

zeggen tot hen: Gij zult geen zwaard zien en geen honger zal u tref-

fen, maar een ongestoorde vrede zal Ik u geven te dezer plaatse.

Gemeente, pas dat toe op de wereld van vandaag, evenals op de

wereld van toen. Jeremia was de enige die zei: Kijk, de Babyloniërs

komen eraan en zij zullen u wegvoeren. En als u tegenstand biedt

zult u sterven. Maar als u zich laat wegvoeren, dan zal God u in die

ballingschap behoeden. En zij zeggen: Nee, dat zal niet gaan ge-

beuren!

Jeremia 14:14 Maar de HERE zeide tot mij: Leugenachtig profe-

teren de profeten in mijn naam, …

Dat is heel duidelijk, er wordt niet omheen gedraaid.
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Jeremia 14:14 …, Ik heb hen niet gezonden, hun geen opdracht ge-

geven, en niet tot hen gesproken; een leugengezicht, ijdele waarzeg-

gerij …

Zij hebben geestelijke hulp – demonen.

Jeremia 14:14-15 … en bedriegerij van hun eigen hart profeteren zij

u. Daarom, zo zegt de HERE van de profeten die in mijn naam pro-

feteren, zonder dat Ik hen gezonden heb, en die zeggen: Zwaard noch

honger zal in dit land zijn, door het zwaard en de honger zullen die

profeten aan hun eind komen.

Gods oordeel komt! Waarom hebben valse profeten zoveel succes?

Men wil ze horen, men wil bedrogen worden! Met vleierij bereik je

alles! In het volgende Schriftgedeelte lezen we waarom dat zo is,

waarom deze dingen gedaan kunnen worden. Dit is een heel oud

vers, talloze malen aangehaald, maar het is nog springlevend omdat

het vandaag de dag gebeurt!

Jeremia 17:9-10 Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is

het; wie kan het kennen? Ik, de HERE, doorgrond het hart en toets de

nieren, en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de

vrucht zijner daden.

Daarom hebben ze zoveel succes! Nu een sleutelvers qua belan-

grijkheid om te zien dat het Woord van God groter is dan de valse

profeten en dat God achter Zijn Woord staat.

Jeremia 23:21-22 Ik heb die profeten niet gezonden, toch hebben zij

gelopen; Ik heb tot hen niet gesproken, toch hebben zij geprofeteerd.

Maar als zij in mijn raad hadden gestaan, dan zouden zij mijn volk

mijn woorden hebben doen horen, …

Het Woord der Waarheid is groter dan wat maar ook; zelfs groter dan

de valse profeten!

Jeremia 23:22 …, dan zouden zij hen hebben doen terugkeren van

hun boze weg en van de boosheid hunner handelingen.
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Dat is me nogal wat!

Jeremia 23:31-32 zie, Ik zal de profeten! luidt het woord des

HEREN, die hun tong gebruiken en godsspraken verkondigen; zie, Ik

zal de profeteerders van leugenachtige dromen! luidt het woord des

HEREN, die zij vertellen om mijn volk te misleiden door hun

leugens en woordenkramerij; Ik heb hen niet gezonden en hun geen

opdracht gegeven; zij zijn dit volk niet van het minste nut, luidt het

woord des HEREN.

Laten we nu naar het Nieuwe Testament gaan. We zullen al deze

valse profeten straks in categorieën onderbrengen. Laten we naar 1

Johannes 2 gaan. Hier hebben we een soort die weggaat. Maar dit is

ook een profetie voor onze tijd. Begrijp alstublieft dat als we iets

over deze dingen lezen in Jacobus, 1 en 2 Petrus, 1, 2 en 3 Johannes

en Judas, dat dit allemaal profetieën voor deze tijd zijn.

1 Johannes 2:18 Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord

hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen op-

gestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is.

Zij zullen komen! En gemeente, dat is iets waar we ver weg van

moeten blijven!

1 Johannes 3:4-8 Ieder, die de zonde doet, doet ook de wette-

loosheid, en de zonde is wetteloosheid. En gij weet, dat Hij geopen-

baard is, opdat Hij de zonden zou wegnemen, en in Hem is geen

zonde. Een ieder, die in Hem blijft, zondigt niet [uit gewoonte]; een

ieder, die [uit gewoonte] zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft

Hem niet gekend. Kinderkens, laat niemand u misleiden. Wie de

rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is; wie

de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den be-

ginne. …

Dat maakt alles heel duidelijk. Laten we zien wat ze deden.
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Efeziërs 4:14 Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en

weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het

valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt,

Als we de NBG lezen, lezen we dat hun sluwheid tot dwaling ver-

leidt. Als we de Statenvertaling lezen, lezen we dat de mensen met

bedriegerijen en arglistigheden komen om anderen op listige wijze

tot dwaling te brengen. Hierin komt boos opzet tot uiting. Het Grieks

geeft ook aanleiding om te stellen dat zij een heel leerstellig systeem

hebben opgebouwd dat op dwaling is gebaseerd.

Efeziërs 4:15 maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende,

in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus.

In de eindtijd zullen we met al deze dingen gecombineerd te maken

krijgen. We zullen ontzagwekkende dingen gaan zien.

Efeziërs 5:6 Laat niemand u misleiden met drogredenen, …

Er doen momenteel heel wat drogredenen (Statenvertaling: ijdele

woorden) de ronde.

Efeziërs 5:6-7 …, want door zulke dingen komt de toorn Gods over

de kinderen der ongehoorzaamheid. Doet dan niet met hen mede.

Dat is de boodschap voor de Kerk in deze tijd.

Wat er aan dwalingen verkondigd zal worden, zal heel krachtig zijn,

heel diepgaand, echt ontzagwekkend! Gemeente, zelfs onze wildste

verwachtingen betreffende 2 Thessalonicenzen 2 zijn qua vervulling

nog niet eens in de buurt gekomen. Het zal zo spectaculair worden

dat de wereld gewoon absoluut meegezogen zal worden. Ik zal hier

enkele dingen samenvatten:

2 Thessalonicenzen 2:2 dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of

in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een

prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof

de dag des Heren reeds aanbrak.
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We zullen te maken krijgen met geesten, met woorden – dat wil zeg-

gen boodschappen – per brief, dat is in geschreven vorm.

2 Thessalonicenzen 2:3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze

ook, …

Dat betekent op geen enkele manier – en ze kijken voortdurend uit

naar nieuwe manieren.

2 Thessalonicenzen 2:3 …, want eerst moet de afval komen …

Dat is de grote afval – en dat is binnen de Kerk gebeurd en het ge-

beurt in de wereld, omdat alle wegen naar Rome leiden – en we zul-

len zien dat de Worldwide Church of God op weg begint te gaan naar

Rome, geloof het of geloof het niet!

2 Thessalonicenzen 2:3 … en de mens der wetteloosheid zich open-

baren, de zoon des verderfs,

En hij zal zich boven alles verheffen.

2 Thessalonicenzen 2:4 de tegenstander, die zich verheft tegen al

wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel

Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.

Waarom zal dit gaan gebeuren met tekenen en wonderen en het

bedrog van ongerechtigheid? Zij hadden de waarheid niet lief! – de

waarheid van God!

Lees ook Openbaring 13 waar gesproken wordt over de valse profeet

die vuur van de hemel zal doen neerdalen. Er zullen heel veel

onwerkelijke dingen plaatsvinden.

1 Johannes 4:1 Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft

de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de

wereld uitgegaan.
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Vermenigvuldig dat vele keren, met iedere fax, met iedere computer,

met iedere drukpers.

1 Johannes 4:2 Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest,

die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God;

Ik wil nogmaals uw aandacht vestigen op de series die we besteed-

den aan 1, 2 en 3 Johannes. Als u die niet heeft, schrijf er dan

alstublieft om – het is allerbelangrijkst voor u die te hebben en te be-

grijpen.

1 Johannes 4:3-5 en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit

God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt,

dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld. Gij zijt uit God,

kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is

meerder dan die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld; daarom

spreken zij uit de wereld …

Dit is heel belangrijk!

1 Johannes 4:5-6 … en hoort de wereld naar hen. Wij zijn uit God;

wie God kent, hoort naar ons; wie uit God niet is, hoort naar ons niet.

Hieraan onderkennen wij de Geest der waarheid en de geest der

dwaling.

Nooit tevoren is dat meer de werkelijkheid geweest; we moeten nu,

op dit moment, de Geest van de Waarheid kennen of de geest van de

dwaling of misleiding!

Laten we naar Lucas 6:26 gaan – heel belangrijk! Dit hangt hier

rechtstreeks mee samen.

Lucas 6:26 Wee u, wanneer alle mensen wel van u spreken; immers,

op dezelfde wijze hebben hun vaderen met de valse profeten gehan-

deld.

Denk daar over na! Als dit een Psalm was zou ik zeggen 'Sela' – laat

dit diep tot u doordringen!



De tweede brief van Petrus, deel 520

2 Johannes 6-9 En dit is de liefde, dat wij naar zijn geboden wan-

delen. Dit is het gebod, gelijk gij het van den beginne gehoord hebt,

dat gij daarin moet wandelen. Want er zijn vele misleiders uitgegaan

in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het vlees niet beli-

jden. Dit is de misleider en de antichrist. Let op uzelf, dat gij niet

verliest wat wij verricht hebben, maar uw loon ten volle ontvangt.

Een ieder, die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, heeft

God niet; wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de

Zoon.

Laat me hier even iets tussenbeide brengen. Als hij het hier had over

de Heilige Geest dan zou hij dat duidelijk hebben gezegd. Hij deed

dat niet. Hij had het nooit op deze manier over de Heilige Geest.

2 Johannes 10-11 Indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt,

ontvangt hem niet in uw huis en heet hem niet welkom. Want wie

hem welkom heet, heeft deel aan zijn boze werken.

Er zijn andere plaatsen die laten zien dat we deze dingen vanaf het

dak van het huis moeten verkondigen. Nu is reeds de tijd aangebro-

ken om dat in bepaalde mate te doen.

Opmerking vertaler: En dan volgt een verslag van de escapades van

Garner Ted Armstrong en andere ten hemel schreiende zaken die

toen plaatsvonden binnen de Worldwide Church of God. Dit verslag

heb ik niet vertaald.

In aansluiting op dat verslag gaat hij verder met;

2 Petrus 2:13-14 onrecht ontmoetende tot loon voor hun onrecht. Zij

achten het een genot op klaarlichte dag te zwelgen; schandvlekken en

smetten zijn zij, die in hun bedriegerijen zwelgen, als zij met u

feesten; zij hebben ogen, die altijd uitzien naar een overspeelster en

nooit ophouden met zondigen; zij verlokken onstandvastige zielen,

hun hart is volleerd in hebzucht; kinderen der vervloeking zijn zij.
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Hier staat het; hun ogen zijn vol overspel, ze kunnen niet ophouden

met zondigen. Zij beloofden hen vrijheid.

Gemeente, wie zou hebben gedacht dat het zo erg zou worden. Ik wil

een ander commentaar dat ik ooit maakte, herhalen. Dat was: Als je

begint compromissen met de duivel te sluiten, dan zal hij je niet

laten gaan voordat hij je helemaal heeft! Niet een kleine verander-

ing hier en een kleine verandering daar. Wat ik nu ga lezen is de of-

ficiële verklaring van berouw van de Worldwide Church of God

jegens Satan de duivel. Dat kan een beetje hardvochtig klinken,

maar dat is precies wat het is.

Opmerking vertaler: Die verklaring niet vertaald. Daarin wordt spijt

betuigd over en vergeving gevraagd voor alles wat in het verleden

volgens hen verkeerd werd onderwezen op basis van verkeerd be-

grip, en het leed dat daardoor werd aangericht.

Dat maakt allemaal deel uit van de terugkeer naar Rome. Alle lei-

dende evangelisten op televisie, Pat Robertson, Charles Colson, Billy

Graham, enz., stemmen daarmee in. Op 29 maart 1994 tekenden zij

met katholieken een gezamenlijke verklaring. Dat document herroept

in feite de reformatie en zal ongetwijfeld verreikende consequenties

hebben binnen de christelijke wereld.

Volgens de Rooms-katholieke Kerk maakt het actief deelnemen aan

de Katholieke Kerk iemand tot christen. Als dat inderdaad het geval

is dan is de reformatie een tragische vergissing. Dan stierven de

miljoenen martelaren tevergeefs. Als de hervormers het bij het rechte

eind hadden dan is deze nieuwe overeenkomst tussen evangelischen

en katholieken de sluwste, dodelijkste klap voor het Evangelie in de

hele geschiedenis van de Kerk.

Eén evangelische leider zei: 'Onze beste vrienden in deze culturele

taak en in de fundamentele, theologische taak zijn de Rooms-

katholieken.' Denk daar eens over na! Wat zal er gebeuren als een

Paus die wonderen doet zegt dat abortus oké is en dat gehuwde

geestelijken oké zijn?
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Het document legt uit dat zowel katholieken als evangelischen achter

de Apostolische Geloofsbelijdenis staan, maar die begint met: Wij

geloven in de heilige Katholieke Kerk. Die geloofsbelijdenis brengt,

evenals andere geloofsbelijdenissen, niet het Evangelie dat behoud

brengt, dat Christus voor onze zonden stierf, tot uitdrukking. De

Mormonen stemmen in met die geloofsbelijdenis, toch zijn zij geen

bijbelse christenen. Ook worden katholieken en protestanten door die

geloofsbelijdenis te omarmen geen christenen.

Terwijl de evangelischen een wapenstilstand tekenden neemt de

evangelisatie van de Protestanten door Rome toe. Voor evan-

gelischen betekent evangelisatie het leiden van mensen tot Christus.

Voor Katholieken echter betekent dit het brengen van mensen binnen

de Rooms-katholieke Kerk. De mensen moeten uitgenodigd katho-

liek te worden, want er zijn zeven belangrijke punten die alleen maar

binnen de Katholieke Kerk worden gehanteerd!

1. Op onze altaren hebben we het lichaam van Christus. [Als er ooit

iets godslasterlijk is dan is dit het wel.]

2. Wij drinken het bloed van Jezus.

3. Jezus is in leven op onze altaren als offer.

4. Wij worden één met Christus in de Eucharistie; als katholieken

hebben we Maria, koningin van het paradijs, die voor ons al-

lemaal blijft bidden totdat zij ons in heerlijkheid ziet.

5. Als katholieken hebben we ook het pausdom, de geschiedenis

van pausen van Petrus tot Johannes Paulus II.

6. Wij hebben de rots waarop Christus Zijn kerk bouwde.

7. [Dit vindt Fred een mooie.] Wij hebben het vagevuur. [De

katholieke spreker die deze punten bekendmaakt voegt hier aan

toe:] God zij dank. Ik ben één van die mensen die nooit tot het

zaligmakend visioen zou komen zonder dat vagevuur. Het is de

enige weg om te gaan.

Gemeente, er is een OORLOG verklaard tegen de waarheid. En die

is ook binnen de Worldwide Church of God binnengedrongen. De

oorlog is verklaard aan allen die niet geloven in de drie-eenheid, aan

allen die Christus willen aanvaarden en de waarheid en het Woord

van God. Dit is me nogal wat! Ik ben helemaal verbaasd! Maar u ziet

dat het kan gebeuren! De waarheid kan omvergehaald worden! We
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zien dit pal voor onze ogen gebeuren. Gemeente, dat is een grote,

grote schande!

Ik weet niet precies hoe ik deze preek moet beëindigen, behalve door

te zeggen dat er zware tijden in het verschiet liggen, heel zware ti-

jden! En daarin zullen we aan de waarheid van God moeten

vasthouden. Daarom is het belangrijk dat wij ons aandeel doen:

• onze neus in de Bijbel steken, de Bijbel kennen

• het Woord van God begrijpen

• echt een relatie hebben met Jezus Christus en God de Vader

• weten wat we geloven en waarom we dat geloven

• en weten waarom het de waarheid is

Het niet alleen maar met de mond belijden!

We zijn nu zover gekomen dat we kunnen gaan begrijpen hoe de

wereld ons zal gaan haten. Laten we afsluiten met:

1 Timotheüs 4:1-2 Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere ti-

jden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaal-

geesten en leringen van boze geesten volgen, door de huichelarij van

leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn,

2 Petrus 2:1-2 Toch zijn er ook valse profeten onder het volk ge-

weest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke

ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen ge-

kocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf

brengend. En velen zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door

hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden;

Tot slot zeg ik in samenhang met de eerder genoemde verklaring van

berouw van de Worldwide Church of God: Berouw tonen jegens

Satan en zich tot hem bekeren is godslastering!


