Misleiding in de Kerk
http://www.gksa.org.za/
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977 of HSV
Vertaling/bewerking en voetnoten door M.V. Update 15-4-2018 (links)

Hierboven vier verschillende sterkten arseen1 (gif) in de oplossingen 1%, 5%, 20% en 50%. Elk
flesje brengt de dood, de hoge dosissen sneller maar de andere wat trager.
Vroeger was dit gif populair onder de vrouwen die op min of meer langere termijn hun man wilden
vermoorden. Zij deden dat door het dagelijks toedienen van een kleine hoeveelheid arseen, gemengd in hun eten. Die mannen gingen uiteindelijk allemaal dood, en pas nadat er onraad vermoed
werd, werden hun lijken opgegraven. De nodige pathologische testen, de neerslag van het gif in de
nagel- en haarwortels, hebben dan de bewijzen geleverd en het gerecht is zijn gang gegaan.
Net zoals het innemen van een klein beetje gif, samen met gezond voedsel, uiteindelijk zal leiden
tot de lichamelijke dood, zo leidt het innemen van valse leer, samen met gezonde leer, uiteindelijk
tot de geestelijke dood.
Valse leraars in de Kerk zullen niet openlijk met een in het oog lopende valse leer de mensen misleiden. Nee, zij gaan subtiel tewerk en vermengen telkens kleine hoeveelheden valsheid (de 1%
arseen) met ware leer (schoon water). Als een mens daar niet achterkomt loopt hij het risico zo misleid te worden dat hij er geen erg in heeft dat de valsheid steeds meer toeneemt. Hij raakt mettertijd
gewoon aan de valse leer en wordt langzaam aan geestelijk blind, en hij beseft het niet wanneer de
valsheid zich stevig verankert, en …uiteindelijk ‘sterft’ hij.
De ironie van de zaak is dat deze leraars door hun valse leer (evangelie) zelf misleid zijn, en in veel
gevallen doodserieus zijn met wat zij verkondigen. Zij geloven dat zij mensen naar Jezus toe leiden.
Maar wij lezen in de Bijbel dat er sprake is van een “andere Jezus”, en bijgevolg kunnen mensen
naar een “andere Jezus” en zijn “ander evangelie” toe geleid worden. Dit is mogelijk doordat er ook
een “andere geest” is, als opponent van de bijbelse Heilige Geest:
“Doch ik vrees, dat niet enigszins, gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft,
alzo uw zinnen bedorven worden, om af te wijken van de eenvoudigheid, die in Christus is. 4
Want indien hij, die komt, een andere Jezus predikte, die wij niet gepredikt hebben, of indien
gij een andere geest ontvingt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander Evangelie, dat gij niet
hebt aangenomen, zo verdroegt gij hem met recht … 13 Want zulke valse apostelen zijn bedrie1

Arseen of arsenicum: chemisch element, in zuivere vorm een staalgrijze, brosse metaalachtige stof. De witte arseen is
een arseenoxide. Acute arseenvergiftiging wordt gekenmerkt door ernstige maag-darmklachten (hevige buikpijn, braken, diarree), spierkrampen, hevige dorst, snelle pols, hevige hoofdpijn, enz. Bij grote doses treedt de dood binnen het
uur in, bij geringere meestal na 24 uur. (Encarta 2002).
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gelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. 14 En het is geen wonder; want
de satan zelf verandert zich in een engel des lichts” (2 Kor. 11:3, 4, 13, 14)
Het zijn deze leraars die gewoonlijk ook zeggen: “Tast Gods gezalfden niet aan, en doet Gods profeten geen kwaad” (1 Kron. 16:22; Psalm 105:15). Net zoals deze valse leraars deze Schriftgedeelten misbruiken en ze foutief op henzelf toepassen, omdat zij in de waan verkeren dat zij boven verdenking en kritiek verheven zijn, zo verwijzen ook hun aanhangers en vele christenen naar de
woorden in de Bijbel die zeggen dat je niet mag oordelen (Zie Matt. 7:1; Luk. 6:36; Joh. 7:24).
Wanneer deze Schriftplaatsen echter in hun context bestudeerd worden is het duidelijk dat ze helemaal niet betekenen wat ze toegedicht worden.
Duizenden mensen, van alle kanten, stromen naar de vermakelijkheidsopvoeringen van mannen
zoals Benny Hinn, Kenneth Hagin, Kennet Copeland, Rodney Howard-Browne, enz. Hun boeken
verkopen ook enorm en de misleiding daarin wordt door honderdduizenden gretig opgeslokt, en zo
geven zij zich over aan het “arseen” dat door die mannen opgedist wordt, en worden vergiftigd, tot
de dood erop volgt.

Lees over hetzelfde thema:
o Een gevaarlijke mengeling: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/gevaarlijke-mix.pdf
o “Eet de vis en laat de graten liggen”?: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/visgraten.pdf
o Wolven in schaapskleren: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Wolven-Schaapskleren.pdf
o Bijbelse afscheiding, afzondering, heiliging: http://www.verhoevenmarc.be/afzondering.htm
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