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“Let erop dat niemand u misleidt!” 
Roger Oakland, Radiocommentaar, Understand The Times, www.understandthetimes.org 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of  HSV) 
Vertaling & plaatje door M.V. 

 
 
De Bijbel voorziet in talloze voorbeelden die aantonen hoe God ons waarschuwt 
tegen geestelijk bedrog. Het Woord van God, verkondigd door Gods dienaren, 
verlicht door de Heilige Geest, onthult dat wij grote aandacht moeten schenken 
aan deze waarschuwingen. Maar luisteren wij wel? En indien dat het geval is, wat 
is onze reactie op zulke waarschuwingen? 

———————  
Roger Oakland 

Wij zijn in een tijd aanbeland waarin velen, die eens Gods Woord ernstig namen, anders gaan den-
ken over wat zij eens hebben geloofd. Het Bijbelse geloof, gebaseerd op geloof wat God heeft ge-
zegd in Zijn Woord, is blijkbaar aan een herziening toe gekomen. Een “nieuw soort van christen” 
wordt gecreëerd door mensen die een “Emerging Church” of Opkomende Kerk” promoten die uit-
ziet naar nieuwe definitiemethoden over wat het betekent een christen te zijn. 
Elke dag ontvang ik brieven en e-mails van christenen die ontzet zijn over wat in hun kerken gaan-
de is. Velen hebben mij verteld dat zij in hun streek geen kerk meer kunnen vinden die het Woord 
van God nog onderwijst. Meer en meer “purpose-driven” (doelgerichte) pastors leiden “purpose-
driven” kerken en hebben “purpose-driven” programma’s. 
Kaarsen, wierook, contemplatief gebed, reciteren van mantra’s, samen met cursussen “christelijke 
yoga”, hebben in vele kerken de bijbelstudies vervangen. De evangelieboodschap van de Schrift 
werd vervangen door een sociaal evangelie. Rooms-katholieke mystici worden meer geciteerd dan 
de Bijbel. Deze gedesillusioneerde gelovigen (die een minderheid vormen in hun kerk) weten niet 
wat te doen of waarom dit gebeurt. 
Als ik deze verhalen lees, die vanuit de hele wereld komen, en de omvangrijkheid waarneem van 
wat er aan het gebeuren is, is het duidelijk dat er maar één manier is om dit fenomeen te begrijpen: 
de krachtige dwaling die Paulus voorzei in 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2, is onderweg. Herinner 
u de reden die Paulus opgaf waarom deze grote dwaling zou gebeuren: 

“… omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En 
daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven”.  
(2 Thessalonicenzen 2:10-11).  

In het Oude Testament zond God profeten, zoals Jeremia, om Gods kinderen te waarschuwen. Zij 
bespraken deze dingen met hun generatie … maar weinigen luisterden. Zie bv. Wat Jeremia zei: 

“Voorts zeide de HEERE tot mij: Er is een samenzwering bevonden onder de mannen van Juda, 
en onder de inwoners van Jeruzalem. Zij zijn weergekeerd tot de ongerechtigheden van hun 
voorvaderen, die Mijn woorden geweigerd hebben te horen; en zij hebben andere goden nage-
wandeld, om die te dienen; het huis Israëls en het huis van Juda hebben Mijn verbond gebroken, 
dat Ik met hun vaderen gemaakt heb”. (Jeremia 11:9-10). 

Jeremia zette zich in om de mensen van zijn tijd te waarschuwen. Wij zien vandaag een gelijkaardig 
patroon nu het lichaam van Christus weggeleid wordt van Gods Woord. Merk op hoe Jeremia hen 
waarschuwde die zich op een dwaalspoor bevonden: 

“Daarom zegt de HEERE alzo: Ziet, Ik zal een kwaad over hen brengen, waaruit zij niet zullen 
kunnen uitkomen; als zij dan tot Mij zullen roepen, zal Ik naar hen niet horen”.  
(Jeremia 11:11). 
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Nu, als wij naar de toekomst kijken, herinner u dan wat de Heer Jezus zei wanneer Hem gevraagd 
werd aangaande de gebeurtenissen die de aarde zouden treffen vóór Zijn tweede komst: 

“Let erop dat niemand u misleidt” (Mattheüs 24: 4). 
Volgt u veeleer een mens, zijn methoden, zijn beweging in plaats van de Heer Jezus en Zijn 
Woord? Als dat zo is, let er dan goed op dat niemand u misleidt! 
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