
Je kunt ze vinden in Mattheüs 24. Maar liefst viermaal 
in 21 verzen waarschuwt Jezus ons: 

-  Vers 4: Pas op dat niemand u misleidt. 
-  Vers 5: Want velen zullen komen onder Mijn Naam en 

zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden. 
-  Vers 11: En er zullen veel valse profeten opstaan en die 

zullen er velen misleiden. 
-  Vers 24: ...want er zullen valse christussen en valse 

profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen 
doen, zó dat zij - als het mogelijk zou zijn - ook de 
uitverkorenen zouden misleiden. 

Het grootste gevaar in deze eindtijd is mijns inziens niet 
ziekte, armoede of vervolging. Het is misleiding. 

wonderen en tekenen
De waarschuwing in vers 24 spreekt over tekenen en 
wonderen. Er is een heel belangrijke gedachte die we 
goed tot ons moeten laten 
doordringen ten aanzien van 
wonderen en tekenen: ze zijn 
geen garantie voor waarheid. 
Het is absoluut noodzakelijk 
dat te begrijpen. Wonderen en 
tekenen zijn geen bewijs voor waarheid! 

De Bijbel spreekt veel over wonderen en tekenen. Het 
Woord zegt er goede dingen over, maar ook dingen 
die erg beangstigend zijn. In 2 Thessalonicenzen 2 
vanaf vers 9 lezen we: De komst van de wetteloze mens 
(een naam van de antichrist) is het werk van satan en 
gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en 

wonderen, en allen die verloren zullen gaan, zal hij met zijn 
kwaadaardigheid verleiden. Want ze hebben de liefde voor de 
waarheid, die hen had kunnen redden, niet aanvaard. Daarom 
treft God hen met verblinding, zodat ze dwalen en de leugen 
geloven. Zo zal iedereen die de waarheid niet gelooft maar 
behagen schept in onrecht, worden veroordeeld. (NBV)

Paulus zegt hier dat er zoiets bestaat als ‘valse 
wonderen en tekenen’. Er zijn dus ware tekenen en 
er zijn valse tekenen. Ware tekenen getuigen van de 
waarheid. Bedrieglijke tekenen getuigen van leugens. 
Satan is heel goed in staat bovennatuurlijke wonderen 
en tekenen te verrichten. Ongelukkig genoeg zijn er in 
de charismatische beweging velen die denken dat als 
iets bovennatuurlijk is, het wel van God moet zijn. Er 
is geen Bijbelse grond voor die veronderstelling. Satan 
is zeer bekwaam om krachtige wonderen en tekenen te 
produceren om zijn leugens te bevestigen, en de reden 

dat zulke mensen misleid zijn, 
is omdat ze de liefde voor de 
waarheid niet aanvaard hebben. 
Naar zulke mensen zal God 
een dwaling sturen. Persoonlijk 
vind ik dit één van de meest 

indringende en beangstigende waarschuwingen in 
de Bijbel. Als Gód een dwaling stuurt, reken maar dat 
je dan zult dwalen… Ik beschouw dit als één van de 
zwaarste oordelen van God die in de Bijbel beschreven 
staan: God die deze mensen een (krachtige, HSV) 
dwaling zal sturen. En ze zullen onder dit oordeel 
vallen omdat zij de waarheid niet geloofden, maar 
behagen hebben gehad in onrecht. 

Rein en onbeRispelijk tegen de dag van ChRistus 

Met name wanneer de Bijbel spreekt over ‘de laatste dagen’, waarschuwt ze ons dringend voor een 
bijzonder groot gevaar: misleiding. Jezus Zelf noemt een aantal specifieke waarschuwingen tegen 

misleiding, in verband met het einde der tijden, waarin ik persoonlijk geloof dat we leven.
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het woord van God
Wonderen en tekenen zijn dus geen garantie dat iets 
waarheid is. Er is maar één plek waar je absolute 
waarheid kunt vinden: in het Woord van God. Daar is 
waarheid definitief bewezen en vastgelegd. Jezus zei in 
Johannes 8:32: u zult de waarheid kennen, en de waarheid 
zal u vrijmaken. In Johannes 17:17 bidt Jezus tot de 
Vader en Hij zegt: Uw woord is de waarheid. En in Psalm 
119:89 zegt de psalmist: Voor eeuwig, HEERE, staat Uw 
woord vast in de hemel. Niets wat op aarde gebeurt, kan 
zelfs maar het geringste teken of de kleinste letter van 
Gods Woord veranderen. Het is voor altijd en eeuwig 
vastgesteld in de hemel.

Er is geen andere manier om er in deze tijd zeker van 
te zijn dat we aan misleiding ontsnappen, dan door de 
waarheid van Gods Woord, de Bijbel, te kennen en toe 
te passen.
Ik ontmoette ooit een groep christelijke leiders die 
helemaal opgewonden terugkwam van bijeenkomsten 
waar zich allerlei manifestaties hadden voorgedaan. Ze 
vertelden dat ze iets heerlijks hadden meegemaakt en dat 
wij het ook moesten gaan ervaren. Ze zeiden: ,,Je hoeft 
het niet te toetsen. Je hoeft het niet te onderzoeken. Je 
moet je er gewoon voor openstellen en het ontvangen.’’ 
Op dat moment werd ik achterdochtig, want die 
bewering is namelijk lijnrecht in tegenspraak met de 
Bijbel. In 1 Thessalonicenzen 5:21 zegt Paulus immers 
tegen de christenen: toetst alles en behoudt het goede. (NBG) 
Dus als we dingen niet toetsen, zijn we ongehoorzaam 
aan de Bijbel, en ieder die beweert dat we dingen niet 
hoeven toetsen, die spreekt niet in overeenstemming met 
Gods Woord.

je hart
Ons eigen hart is niet betrouwbaar om ons de waarheid 
te doen kennen. Spreuken 28:26 zegt: Wie op zijn hart 
vertrouwt, die is een dwaas. Dus wees geen dwaas! 
Vertrouw niet op je eigen hart. Vertrouw niet op wat je 
hart je vertelt, want het is niet betrouwbaar. Opnieuw, 
in die bekende tekst in Jeremia 17:9 zegt de profeet: 
Arglistig is het hart boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie 
zal het kennen? Het woord arglistig is in het Hebreeuws 
heel interessant. In 1946 was ik gaststudent aan de 
Hebreeuwse Universiteit in 
Jeruzalem en bestudeerde 
de aard van de Hebreeuwse 
taal. Eén van de dingen die 
de hoogleraar op dat terrein 
behandelde, was dit vers: 
Arglistig is het hart boven alles  en door een woordstudie 
liet hij zien dat het woord ‘arglistig’ dat hier gebruikt 
wordt, een actief begrip is en niet passief. Deze tekst zegt 
dus niet dat je hart misleid wòrdt, nee, hier staat dat je 
hart joú (actief) misleidt! Met andere woorden: je kunt 
je eigen hart niet vertrouwen. Vervolgens beschreef de 
professor heel beeldend de zoektocht naar de waarheid 
over je eigen hart. Hij zei: ,,Als je de waarheid zoekt over 
je eigen hart, dan ben je als iemand die een ui pelt. Schil 
na schil haal je eraf, maar je weet nooit wanneer je de 

laatste hebt bereikt - en al die tijd tranen je ogen.” Het 
is een heldere, Bijbelse waarschuwing dat je niet moet 
vertrouwen op je eigen hart - de idee dat je hart jou de 
waarheid zou openbaren. Dit druist lijnrecht in tegen de 
cultuur van onze tijd, die zegt: je moet je hart volgen - als 
het goed voelt, dan ìs het ook goed. Maar er is slechts één 
bron van waarheid: Gods eeuwige Woord, de Bijbel.

liefde
Tegenwoordig wordt veel gesproken over liefde, waarbij 
men echter grote nadruk legt op emotie – een ‘feelgood’-
benadering van het evangelie, waarin het voelen van 
Gods liefde bijna een soort graadmeter is voor je leven 
als christen. Ik ben het ermee eens dat liefde de grootste 
is, maar toch kan dit ook een ingang zijn voor misleiding, 
als men voorbijgaat aan de aard van liefde zoals het 
Nieuwe Testament die beschrijft. De liefde die in ons 
is, wordt mijns inziens tot uitdrukking gebracht door 
gehoorzaamheid aan de Heer. Dit baseer ik op Johannes 
14:15 waar Jezus tot Zijn discipelen zegt: Als je Mij 
liefhebt, houd je dan aan Mijn geboden. (NBV) Met andere 
woorden, wat is de uiting en het bewijs van je liefde voor 
Hem? Dat je Zijn geboden bewaart. Vervolgens zegt Jezus 
in vers 21a: Wie Mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft 
Mij lief.(NBV) En in 1 Johannes 5:3 staat: Want dit is de 
liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen.  Conclusie: 
iedere vorm van liefde die niet leidt tot gehoorzaamheid 
aan de wil van God, die aan ons geopenbaard is door 
Zijn Woord, is geen Bijbelse liefde. Het is een vervalsing, 
een surrogaat voor de echte liefde. 

Kort geleden las ik het commentaar van een Britse 
Bijbelleraar: ,,Sommige christenen nemen de tekst ‘God 
is liefde’ en draaien die om: ‘Liefde is God’. Met andere 
woorden: niets is verkeerd, als de wortel maar liefde is. 
Niettemin is iedere liefde die tussen ons en God in komt 
te staan, een onrechtmatige liefde.’’ Zo is ook iedere 
liefde die ons afleidt van gehoorzaamheid aan Gods 
Woord een onechte, onrechtmatige liefde.

tuchtiGinG
Laten we eens stilstaan bij de manier waarop God Zijn 
liefde aan ons tot uitdrukking brengt. Jazeker, God is 
onze Vader en Hij houdt van ons. Maar omdat Hij een 

echte vader is, is Hij waar 
nodig ook bereid om ons 
te tuchtigen. Van de zeven 
kerken die beschreven staan 
in Openbaringen, denk ik dat 
Laodicea het meest lijkt op de 

hedendaagse Kerk in het Westen. En de boodschap van 
de Heer aan die kerk is: Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en 
tuchtig Ik, wees dan ijverig en bekeer u! (Openbaring 3:19)

Als we van Zijn weg afdwalen en ongehoorzaam 
zijn, dan komt Gods liefde voor ons tot uiting in 
terechtwijzing en bestraffing, en roept Hij ons op ons 
te bekeren. Vaak zien we dit probleem: we proberen te 
krijgen wat God voor ons heeft, terwijl we de basis van 
bekering omzeilen – en dat is een misleiding. 

Bescherm je tegen misleiding

als we dinGen niet toetsen, 
zijn we onGehoorzaam aan 

de bijbel



Ik ben persoonlijk tot de volgende overtuiging 
gekomen: bij God kom je nergens gemakkelijk onderuit! 
Je kunt denken dat je ergens zomaar mee weg bent 
gekomen en God zal je inderdaad vergeven hebben, 
maar je moet toch voorbereid zijn om de consequenties 
van zonde onder ogen te zien. God vergeeft beslist, 
maar Hij bevrijdt ons niet 
altijd automatisch van de 
gevolgen van ons handelen. 
Denk niet aan God als een 
sentimenteel iemand. Hij 
is zeer rechtvaardig en 
zeer liefdevol, maar op een 
bepaalde manier ook zeer 
streng. Hij disciplineert ons.

hoe reaGeer je op tuchtiGinG?
Er zijn twee verkeerde manieren om te reageren op 
Gods discipline en tuchtiging. In Hebreeën 12:5-7 staat:
….. en Gij hebt de vermaning vergeten, die tot u als tot zonen 
spreekt: “Mijn zoon, acht de tuchtiging des Heren niet gering 
en verslap niet als gij door Hem bestraft wordt, want wie 
Hij liefheeft, tuchtigt de Here en Hij kastijdt iedere zoon, die 
Hij aanneemt”. Als tuchtiging hebt gij dit te dragen: God 
behandelt u als zonen. Want is er wel een zoon, die door 
zijn vader niet getuchtigd wordt? Blijft gij echter vrij van 
de tuchtiging, welke allen ondergaan hebben, dan zijt gij 
bastaards, en geen zonen.

Ten eerste worden we hier gewaarschuwd: Schat de 
tuchtiging van de Heer niet gering. Zeg niet nonchalant: 
“Nou en?”. Volgens mij geloven veel volwassen 
christenen niet dat God hen vandaag nog steeds 
disciplineert. Maar de waarheid is dat Hij er nooit mee 
zal stoppen.
Dit werd mij heel duidelijk toen ik het verhaal van 
Mozes las. Op tachtigjarige leeftijd koos God hem en 
gaf hem de opdracht om Israël uit het land Egypte te 
bevrijden. Daartoe zond Hij hem terug naar Egypte. 
Maar onderweg ontmoette de Heer hem en probeerde 
hem te doden (Exodus 4:24-26). Vreemd! Waarom was 
dat? Omdat Mozes zijn zoon niet had laten besnijden. 
Hij was daarmee ongehoorzaam aan het verbond dat 
God met Abraham en zijn afstammelingen had gesloten. 
Dus God had nog liever dat Mozes zou sterven, dan dat 
hij zou doorgaan met zijn bediening terwijl hij leefde 
in ongehoorzaamheid. Soms zeggen we: “Satan werkt 
mij tegen…” Maar vaak is de waarheid dat we niet te 
maken hebben met satan, maar met God! God keert Zich 
tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.
De tweede verkeerde reactie is ontmoedigd te raken, 
wanneer we door Hem bestraft worden. Zeg niet: “Dit 
is meer dan ik aankan. God, waarom laat U dit allemaal 
gebeuren? Ik kan er niet meer tegen! Ik aanvaard 
dit niet”. Dat zijn twee verkeerde reacties op Gods 
tuchtiging en discipline.

Welzalig de man die U bestraft, HEERE, en die U leert uit 
Uw wet. Zo geeft U hem rust voor dagen van onheil, totdat de 
kuil voor de goddeloze gegraven wordt. (Psalm 94:12-13)  

De psalmist toont ons de prachtige beloning die God 
heeft bereid voor de mens die onder Gods tuchtiging 
komt en Zijn onderwijs aanvaardt: Zo geeft U hem rust 
voor dagen van onheil… Hij heeft Zich eraan verbonden 
diegenen te sparen die zich hebben onderworpen aan 
Zijn tuchtiging en onderwijs.

liefde tot de 
waarheid
Hoe zit het met de liefde tot de 
waarheid? Het Griekse woord 
voor liefde kennen we alle-
maal: agapè. Het is een krach-
tig woord. Het is de sterkste 
uitdrukking voor liefde in de 

Griekse taal. Agapè betekent niet dat je iedere morgen 
je Bijbel leest, of een paar keer per zondag naar de kerk 
gaat. Agapè-liefde tot de waarheid is een hartstochte-
lijke toewijding aan de waarheid van God. Als we aan 
misleiding willen ontsnappen, moeten we dàt ontwik-
kelen. God zal een sterke dwaling sturen naar hen die 
niet de (agapè) liefde tot de waarheid hebben aanvaard.

Ik denk dat ik mag zeggen, zonder op te scheppen, dat 
God me die liefde gegeven heeft. Ik denk dat God me 
een hartstochtelijke toewijding heeft gegeven aan de 
waarheid. God kan dat ook voor u doen, maar u moet 
het Hem toestaan. Ontvang de liefde tot de waarheid!

het kruis centraal
Een studie over misleiding is niets waard zonder 
dit zeer belangrijke principe: Stel het kruis in het 
middelpunt en houd het daar. 

We kijken naar het voorbeeld van Paulus in 1 
Korinthiërs 2:1-5:
En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met 
voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis 
van God te verkondigen, want ik had mij voorgenomen niets 
anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd. 
En ik was bij u in zwakheid, met vrees en veel beven. En mijn 
spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende 
woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van 
geest en kracht, opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid 
van mensen, maar in kracht van God.

In Handelingen 17 was Paulus in Athene, een 
intellectuele hoofdstad, de universiteitsstad van de 
antieke wereld. Daar bracht hij een nogal intellectuele 
preek. Hij paste zich aan aan het publiek en citeerde 
zelfs een Griekse dichter. De resultaten vielen echter 
tegen. Slechts enkelen kwamen tot geloof.
Toen ging Paulus naar Korinthe. En ergens tussen Athene 
en Korinthe nam Paulus een radicale beslissing! Hij zou 
in Korinthe niet gaan prediken zoals in Athene. Hij zei 
iets dat voor een Jood opmerkelijk genoemd mag worden. 
Hij zei: Want ik had niet besloten iets te weten onder u… Over 
het algemeen zijn Joden mensen die veel weten en wiens 
vertrouwen ook vaak gesteld is op hun kennis. Maar 

zo is ook iedere liefde 
die ons afleidt van 

Gehoorzaamheid aan 
Gods woord een onechte, 

onrechtmatiGe liefde



Paulus zei: “Ik houd me nog maar met één ding bezig: de 
gekruisigde Jezus Christus - dat is het centrale punt van 
mijn boodschap”. Ik geloof dat het ook het centrale punt 
moet zijn van onze boodschap. Als we ooit het kruis als 
middelpunt loslaten, dan zijn we in onmiddellijk gevaar.

Zwak Zijn
In vers 3 lazen we: En ik was bij u in zwakheid. Gods kracht 
komt ten volle tot uitdrukking in zwakheid. Als we alle 
kracht die we nodig hebben zelf al bezitten, dan hebben 
we Gods kracht niet meer 
nodig. God moet ons naar 
de plaats brengen waar onze 
eigen kracht ophoudt. Ik heb 
dit principe in mijn eigen leven 
en bediening voortdurend 
ervaren. Als God me op een 
bijzondere, effectieve manier gaat gebruiken, dan moet 
Hij me eerst brengen op het punt, dat ik weet dat ik 
het zelf niet kan. De diepe overtuiging dat ik helemaal 
afhankelijk ben van Hem, dat ik van mezelf zwak ben. 
Dan komt Zijn kracht ten volle tot uitdrukking in mijn 
zwakheid. Wanneer we echt opzien naar het kruis, dan 
hebben we niets van onszelf om in te roemen. God 
heeft geen volmaakte mensen om mee te werken. Het is 
verbazingwekkend wat Hij kan doen met zwakke, falende 
mensen die zich oprecht aan Hem hebben overgegeven.

Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op 
het kruis van onze Heere Jezus Christus, door Wie de wereld 
voor mij gekruisigd is, en ik voor de wereld. (Galaten 6:14)

kracht
Paulus schrijft over de demonstratie (het betoon) van 
Geest en kracht. Ik bespeur vandaag in de kerk, dat 
wanneer er gesproken wordt over kracht, iedereen 
opgewonden raakt. Naar mijn persoonlijke overtuiging 
is die nadruk op kracht zeer gevaarlijk. Ik heb door mijn 
hele bediening heen geleerd, dat mensen die ‘kracht’ het 
centrale punt van hun prediking maakten, vaak in een 
valse lering terecht komen. 

De sleutel om de kracht van de Heilige Geest vrij te zet-
ten, is gericht te zijn op het kruis. Paulus zei: “Ik wil 
kracht, maar ik wil het hebben op een andere basis dan 
de wereld het kent. Ik wil al mijn wijsheid, al mijn ken-
nis en al mijn theologische kwalificaties vergeten en mij 
richten op één ding: Jezus Christus en dien gekruisigd”. 

tenslotte
Petrus zegt in 1 Petrus 5:8: uw tegenstander, de duivel, gaat 
rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. 
De duivel is krachtig en zeer actief. Iedere theologie die 
het tegendeel beweert is een misleiding.

Toen ik hier eens over nadacht, kreeg ik de volgende 
gedachte: Stel u eens voor dat er een leeuw was 
losgebroken in het gebouw waar u verblijft. Ik denk niet 
dat u dan rustig en vrolijk neuriënd door het gebouw 
zou lopen. U zou zeer behoedzaam zijn. 

Dat is hoe wij ons moeten gedragen, want onze 
tegenstander, de duivel, gaat rond als een brullende 
leeuw. Daar kunnen we niets aan veranderen. Maar 
weet u waaróm leeuwen brullen? Om hun prooi 

angst aan te jagen, om ze te 
verlammen van angst. Word 
dus niet verlamd door de brul 
van de leeuw. Wees voorzichtig, 
maar geef angst geen kans.

Wonderen en tekenen zijn 
geen bewijs voor waarheid, je eigen hart of je gevoel is 
geen bewijs voor waarheid. Liefde is geen bewijs voor 
waarheid. Waarheid is te vinden in Gods Woord. Dat is 
waar je bescherming vindt tegen misleiding. Ontwikkel 
liefde voor Gods Woord, leer het kennen en gehoorzaam 
eraan, want dat is de ware liefde waar Jezus over spreekt.

Paulus schreef aan de christenen in Filippi: 
En dit bid ik, dat uw liefde steeds meer overvloedig moge zijn 
in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden, 
waarop het aankomt. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn 
tegen de dag van Christus (Filippenzen 1:9,10). 

Dit gebed moeten we juist vandaag veel bidden, voor 
onszelf en voor elkaar.
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God zal een sterke dwalinG 
sturen naar hen die niet 
de (aGapè) liefde tot de 

waarheid hebben aanvaard

Toetsing van 
wonderen en tekenen
Bescherm je hart tegen 
misleiding. Naast een prachtig 
instrument voor Bijbelse toetsing 
van bovennatuurlijke fenomenen, 
bevat dit boek ook een aantal Bijbelse principes die ons 
beschermen tegen misleiding in haar meest brede zin - we 
zullen niet afdwalen van Gods weg met ons leven -maar 
Hem kennen en dagelijks met Hem wandelen. - € 10,- 
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