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Inleiding
De Dwaling is een preek over het bedrog en de strik die over de wereld zullen komen.
 

1. {II Thess. 2:11} En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden 
geloven;

Dit is een van de meest vreesachtige Schriftgedeelten van de Bijbel, want God Zelf zal dit bewerkstelligen.  

2. {Jes. 66:4} Ik zal ook verkiezen hun dwalingen, en hun vreze zal Ik over hen doen komen, omdat Ik 
geroepen heb, en niemand antwoordde, Ik gesproken heb, en zij niet hoorden, maar deden dat kwaad 
is in Mijn ogen, en verkoren hetgeen waartoe Ik geen lust had.

Dit is op zijn zachtst gezegd beangstigend. Dit is in Gods gedachten en hij heeft er een plan mee. De vraag is waarom,  
wanneer  en  wie  zijn  de  mensen  die  door  dit  alles  getroffen  zullen  worden?  Sommige  van  de  getroffenen  zullen 
ongelovigen zijn die niets over God, Jezus Christus willen weten. Anderen zijn degenen die over God gehoord hebben,  
maar er niet bij stil staan of denken dat hij belangrijk is, of die er nu geen tijd voor hebben of die denken dat het allemaal  
leeg gepraat is of die geloven in filosofie, wetenschap, technologie of die denken dat ze zelf ook god zijn. Tot slot zijn er  
degenen die God kennen, maar met de duivel in conferentie zijn; ze denken dat ze in staat zijn om Gods volgende zet te  
kunnen berekenen, dat ze voordat God de deur van de ark sluit nog net naar binnen zullen kunnen springen, ze zijn tot  
lauw zijnde uitgegroeid en dineren met de vijand in de naam van “laten we samenkomen.” Sommige zijn door de zorgen  
van dit leven meegesleept en hebben hun eigen sociale evangelie, de god van een tweede kans excuses. Dit soort  
mensen hebben zich er op ingesteld om door de krachtige dwaling getroffen te worden.

3. {Openb. 18:4} Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en 
opdat gij van haar plagen niet ontvangt.

Zal God dit doen? (een krachtige dwaling zenden)? Er zijn hier twee belangrijke redenen voor:

{a.} 
4. {Jes. 66:4} Ik zal ook verkiezen hun dwalingen, en hun vreze zal Ik over hen doen komen, omdat Ik 

geroepen heb, en niemand antwoordde, Ik gesproken heb, en zij niet hoorden, maar deden dat kwaad 
is in Mijn ogen, en verkoren hetgeen waartoe Ik geen lust had.

{b}
5. {II Thess. 2:10b} Daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te 

worden.
Dit zijn de redenen waarom God Zelf hun een enorme dwaling zal zenden. Zij aanvaarden de liefde der waarheid niet.  
Denk er eens over na. Jezus zei: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. 

6. {Joh. 3:16} Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft.
Voor en uit liefde had Hij Zijn leven voor zijn vrienden gesteld, voor u – en mij – en dat is liefde – en ook liet hij ons  
onvoorstelbare en dierbare beloften indien wij geloven. De waarheid geeft u, indien u het aanvaard, redding. Wanneer u  
de  waarheid  niet  aanneemt,  met  de  waarheid  beuzelt,  gokt  met  de  waarheid,  compromitteert  met  de  waarheid,  uw 
evangelie met de waarheid specialiseert – de waarheid van God verkoopt, bent u op die wijze alleen maar de liefde dat de  
waarheid is – dat verlossing geeft – dat bij het kruis van Jezus Christus op Golgotha voleindigd was, aan het negeren,  
afwijzen, vernederen, er afbreuk aan te doen en het in gevaar aan het brengen.

7. {Matth. 24:24} Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en 
wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden.

8. {Spr. 14:14} Die afkerig van hart is, zal van zijn eigen wegen verzadigd worden. 
Afvalligheid duidt altijd op een zeker probleem in de relatie tussen een christen en Jezus Christus. Is er een christen die  
zich er niet bewust van is als hij een zonde begaat of zijn geloof compromitteert – ik dacht het niet, behalve als u er niet  
een van de Zijnen bent. Overeenkomstig aan Jesaja 66:4 riep en sprak de Heer tot u maar antwoordde en luisterde u niet,  
maar u deed kwaad en hetgeen uzelf voldoening gaf maar niet de Heere.



Wanneer zal dit gebeuren? – Terwijl we de komst des Heeren naderen, de opname, de grote verdrukking en Armageddon  
plaats vinden en het nieuwe millennium aanvangt. De Satan zal in kracht toenemen gedurende de laatste week van 
Daniels 70e week waarvan niemand weet wanneer het begint, maar wanneer hij, de Satan (en de antichrist) in de Joodse  
tempel verschijnt zijn er nog slechts drie en een half jaar over. Zo ziet u dat aangezien u niet echt in staat bent om Gods  
zet te kunnen calculeren, uw beste zet dus is om de waarheid van nu af aan lief te hebben, te veranderen en uw relatie  
met  de  Heere  te  verbeteren.  Begin  te  wandelen en te  werken met  de  Heere,  verbeter  uw gebedsleven,  het  geven,  
aanbidden, vasten en getuigleven – anders zal deze kracht der dwaling die door God Zelf gezonden is u te pakken krijgen  
– Vlucht tot Jezus Christus voor uw veiligheid en leven. Amen

9. {II Thess. 2:9} Zelfs hem, wiens komst is naar de werking des Satans, met alle kracht, en tekenen, en 
wonderen der leugen;

10. {Rom. 10:14} Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in Welken zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij  
in Hem geloven, van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt? 
15.) En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is: Hoe liefelijk 
zijn de voeten dergenen, die vrede verkondigen, dergenen, die het goede verkondigen!

11. {Jes. 52:7} Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten desgenen, die het goede boodschapt, die den vrede 
doet horen;


