Bent u misleid?

Er loopt hier niets scheef. Alle horizontale lijnen lopen zuiver parallel. Het is gezichtsbedrog!
De dingen zijn niet altijd zoals wij ze zien, of willen zien. Hierna een (mooi) jong meisje, of een
(lelijke) oude vrouw? Wat ziet u het eerst?

Als uw OGEN zo gemakkelijk kunnen misleid worden,
kan dan ook niet uw GEEST misleid worden?
Zie erop toe dat u niet misleid wordt in uw geest! Geestelijke misleiding heeft macht wanneer u de
waarheid niet liefhebt. Wanneer u geen moeite doet om de waarheid te zoeken of te onderscheiden
zal u beslist bedrogen worden.
Er zal een tijd komen dat de mensheid in zijn geheel zwaar misleid zal worden, door toedoen van de
komende Antichrist (de misleider), maar ook door verblinding van Godswege:
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“En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden … wiens toekomst is naar de werking des
satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen; en in alle verleiding der onrechtvaardigheid in hen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden. En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven; opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben,
maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid” - 2 Thessalonicenzen 2:8-12.
Laten wij daarom ervoor waken dat we altijd de waarheid blijven zoeken. Anders zou het wel eens
kunnen gebeuren dat God, overeenkomstig bovenstaand principe, ons verblindt en overgeeft aan het
bedrog, omdat wij niet ernstig de waarheid wilden dienen. Hoeveel schade zouden we dan wel niet
lijden! Dit principe, dus dat God bij wijze van straf de mens kan verblinden, zien we vandaag overal
om ons heen in uitvoering. Niet enkel bij de ongelovigen maar zelfs ook bij vooraanstaande christelijke leiders. Laten we dus waakzaam blijven in het zoeken, onderscheiden en dienen van de waarheid.
Wat is waarheid? De relativist Pontius Pilatus stelde die vraag ook al1. Nu, de Heer Jezus Christus
is het Woord en de Waarheid (Joh 1:14; 14:6; 17:17). Aan dit Woord Gods moeten wij alles blijven
toetsen:
“Beproeft alle dingen; behoudt het goede” - 1 Thess 5:21.
“Geliefden, gelooft niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele
valse profeten zijn uitgegaan in de wereld” - 1 Joh 4:1
Als wij niet voortdurend waakzaam blijven, zullen we beslist bedrogen worden. Niet louter met de
ogen maar in de geest, door:
“de overste van de macht der lucht, van de geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid” (d.i. Satan; Efez 2:2).
“Satan zelf verandert zich in een engel des lichts” (2 Kor 11:14).
“Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof,
zich begevende tot verleidende geesten” (1 Tim 4:1).
Openbaring 20:2-3 leert dat Satan de mis-/verleider is van alle volkeren. Dit is de realiteit!
Indien belijdende christenen niet waakzaam zijn en blijven, zal de Heer hen bij Zijn komst verrassen, als een dief in de nacht2, zoals in de gelijkenis de dwaze maagden (Matt 25:1-13), en zij zullen
niet opgenomen maar verlaten worden (Matt 24:40). Velen die zich beroepen op hun belijdenis en
hun werken, zullen door de Heer afgewezen worden (Matt 7:21-23)!
“Indien gij in Mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen; en zult
de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken” Joh 8:31-32
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Joh. 18:38. Zie http://users.skynet.be/_Relativisme.doc.
De woorden van Jezus “Zie, Ik kom als een dief” lezen we 7 maal in het Nieuwe Testament (Mt 24:43; Lk 12:39; 1Th
5:2, 4; 2Pt 3:10; Op 3:3 en 16:15).
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