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Inleiding 
Dwaalleraren komen om ons denken met hun verdraaide leer te vertroebelen en 
ons daarmee bij de Heer weg te leiden. 
 De dwaalleraars en hun oordeel   2Petr.2:1-5, 9-12 
 Dwaalleer wordt door dwazen verkondigd. Jes.32:6 

6  Want een dwaas spreekt dwaasheid en zijn hart brengt ongerechtigheid voort: het bedrijven van goddeloosheid, 
 en het prediken van afval tegen de Here; het onverzadigd laten van de hongerige, en het onthouden van een 
 dronk aan de dorstige.7  En de listen van de bedrieger zijn slecht; hij beraamt schandelijke plannen om de  
ellendigen door leugentaal in het verderf te storten, zelfs wanneer de arme zijn recht bepleit. 

 
In 1Joh.4: 2  staat een vraag rondom:  
   hoe weet je nu wie uit God zijn en wie niet? 
Het antwoord is: je bent van de antichrist wanneer je niet geloofd dat Jezus in het 
vlees is gekomen. 
 
Lezen: 1Joh.4: 1 t/m 3 Dit is zo verduidelijkend!! 
Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn 
in de wereld uitgegaan.  Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het 
vlees gekomen is, is uit God;  en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de 
antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld. (1 Johannes 4:1-3 NBG51) 

Pas op ! Dit gaan we meer en meer horen. 
- Jezus is niet in het vlees gekomen; 
- Vers 3; 
- Jij kunt niet worden als Hem. 
 
Dit is waarom de geest van de antichrist dit rond bazuint: Hij wil niet hebben 
dat je gaat weten wie je bent, zodat zij het hier op aarde lekker makkelijk 
hebben.  
De bijbel zegt ook dat hij probeert om ons denken te vertroebelen, te verblinden. 
Laat het toch niet zo zijn dat het licht van het geweldige evangelie over 
hen zal gaan schijnen. Vandaag de dag nog meer dan ooit tevoren al is 
gebeurd. 
 
Daarom is het belangrijk om alert te zijn op fantasieën en niet zomaar alles 
aan te nemen. Weet wat er in de bijbel staat en zorg dat je het ook begrijpt. 
Zodat je goed en fout meteen van elkaar kunt onderscheiden. Bijv. je hoort in 
een preek Jezus kwam als God of niet in het vlees. 

Attentie – antennes op – bingo die heeft zich zojuist verraden. 
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Waarom komen zij? 
 Omdat zij van het rechte spoor zijn afgedwaald    1Tim.1:6,7 
6 Door dit spoor te verlaten zijn sommigen vervallen tot ijdel gepraat; 7  zij willen leraars der wet zijn, zonder 

ook maar tebeseffen wat zij zeggen of waarover zij zo stellig spreken. 

 Doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen  1Tim.4:1 
 1  Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij 

dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, 

 Doordat hun geweten is vertroebeld door leugens   1Tim.4:2 
      2  door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn, 

 Doordat zij vol trots zitten, opgeblazen en niet corrigeerbaar zijn 
1Tim.6:2b,3 

Indien iemand een andere leer verkondigt en zich niet voegt naar de gezonde woorden van onze Here Jezus  
Christus en de leer der godsvrucht, 4  dan is hij opgeblazen, hoewel hij niets weet, en heeft hij een zwak voor  
geschillen en haarkloverijen, een bron van nijd, twist, lasteringen, kwade vermoedens, 5  en geharrewar bij  
mensen die niet helder meer zijn van denken en het spoor der waarheid bijster geraakt zijn, daar zij de godsvrucht  
als iets winstgevends beschouwen. 

Titus1:10 
10  Want velen willen van geen tucht weten: het zijn ijdele praters en misleiders, 

 Omdat hun gehoor verwend is en hun eigen begeerte de baas zal zijn 
2Tim.4:3,4 
3  Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor  
verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, 4  dat zij hun oor van de waarheid  
zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. 

 Zij zullen komen met grote tekenen en wonderen   Matt.24:24 
 
Wanneer komen zij? 
 Wanneer wij gevaarlijk gaan worden voor de Satan 

o Waarom dan pas? Omdat wij voor die tijd geen gevaar vormen, 
sterker nog voor onze bekering waren wij het bezit van Satan. 

 Wanneer wij gaan leren, zien en ook gebruiken:  
o De wapenrusting van God 
o Het tweesnijdend zwaard 
o De kracht van het bloed en de naam van Jezus Christus 

 Dus gaan zien wat onze positie in Christus is. 
o Onze veiligheid is in Christus en hier zijn wij geplaatst door God de 

Vader.  Ef.1:6 
o De duivel regeert niet langer over mij, tenzij ik het hem toesta.  

Waarom? Omdat ik niet langer meer uit deze wereld ben.   Joh.17:14 
o Ik ben een inwoner van de hemel. Ef.1:3 
o Het bloed van Jezus heeft mij vrijgekocht en gerechtvaardigd.   

  1Petr.1:18,19;  Rom.5:9;  Hand.20:28 
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o Ik ben bevrijd van de gevangenschap door Satan, vanwege de keuze 

om te komen onder de discipline van de Heilige Geest. 2Tim.2:26 
 Dus gaan zien wat onze autoriteit in Christus is. 

o Dat wij de dingen gaan doen die Jezus deed en meerder nog dan deze 
o Onthoudt goed: Satan is een engel en de naam van Jezus (ons schild) 

staat ver boven engelen.  Hebr.1:2-4 
o Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoon-

gesteld en zo over hen gezegevierd. Daarmee hun kracht en legaal 
recht om het menselijk ras te blijven kwellen afgenomen.  Kollos.2:15 

o Het grootste wonder van bevrijding is onze bekering en redding. 
Hiermee zijn wij van het koninkrijk der duisternis in het koninkrijk van 
het Licht gekomen. 

o Wij zijn teruggebracht door Zijn eeuwige verlossing. Hebr.9:12 
o Omdat alle autoriteit nu Jezus toebehoort, en wij in Hem zijn, bezitten 

wij nu ook dezelfde autoriteit. Matt.28:18;  Luc.10:19;    Hand.1:8 
o De enige autoriteit die de Satan nog heeft is dwaling, bedrog en 

misleiding.    Hebr.2:14;  Luc.11:21;  2Cor.11:3 
 
Wij staan nu op overwinningsgrond. Met daarbij alle autoriteit die wij nodig 
hebben. 
Wij zijn nu onder een nieuwe autoriteit. De Satan heeft geen legale rechten meer. 
 
Wat gebeurt er met dwaalleraren? 
 Zij ontvangen een dubbelvoudige vloek  Gal.1:6-12 
 Zij zullen het Koninkrijk der hemelen niet binnengaan  

Matt.5:17-20 

17  Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden,  
maar om te vervullen. 18  Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet een jota of een  
tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. 19  Wie dan een van de kleinste dezer geboden ontbindt en  
de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot  
heten in het Koninkrijk der hemelen. 20  Want Ik zeg u: Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die  
der schriftgeleerden en Farizeeen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. 

Matt.7:21-23 
21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de 
 wil mijns Vaders, die in de hemelen is. 22  Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in  
uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? 23  En dan  
zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid. 
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Hoe mee om te gaan? 
 Bestudeer het woord van God en gebruik dit als een tweesnijdend zwaard.  

Wanneer wij ons vasthouden aan het Woord en de betrouwbare leer, dan zijn wij 
ook in staat om te vermanen en tegensprekers te weerleggen. (Titus1:9) 
 Zorg dat je vervult bent met de Heilige Geest en dicht bij Hem leeft. 

Hierdoor zul je ook de diepte van het Woord kunnen begrijpen. 
Matt.16:11,12 
11  Hoe begrijpt gij niet, dat Ik u niet van broden sprak? Maar wacht u voor de zuurdesem der Farizeeen en  
Sadduceeen. 12  Toen zagen zij in, dat Hij hun niet gezegd had zich te wachten voor de zuurdesem der broden,  
maar voor de leer der Farizeeen en Sadduceeen. 

 Laat je niet meeslepen in bedrog en vreemde leringen 
Kollos.2:8 
Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de  
overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus, 

Hebr.13:9 
8  Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. 9  Laat u niet medeslepen door allerlei  
vreemde leringen; want het is goed, dat het hart zijn vastheid vindt in genade en niet in spijzen: wie het hierin  
zochten, hebben er geen baat bij gevonden. 

 Blijf nuchter en doe het werk van een evangelist 2.Tim.4:5 
 Blijf doen wat de Here Jezus deed. Matt.4:23,24     Luc.4:18-19 

 Hand.8:7 Blijf omzien naar weduwen en wezen, etc. 
 Wij dienen hen te waarschuwen   1Tim.1:3-5 en 8-11 

3  Doe, zoals ik u bij mijn reis naar Macedonie aangeraden heb: blijf nog te Efeze, om sommigen te bevelen geen  
andere leer te brengen, 4  noch zich bezig te houden met fabels en eindeloze geslachtsregisters, die veeleer  
moeilijkheden ten gevolge hebben dan door God gegeven leiding in het geloof. 5 En het doel van alle vermaning is  
liefde uit een rein hart, uit een goed geweten en een ongeveinsd geloof.  
 
8  Wij weten, dat de wet goed is, indien iemand haar wettig toepast, 9  wel wetend, dat de wet niet gesteld is voor 
de rechtvaardige, maar voor wettelozen en tuchtelozen, voor goddelozen en zondaars, voor onverlaten en  
onheiligen, voor vadermoorders en moedermoorders en doodslagers, 10  hoereerders, knapenschenders,  
zielverkopers, leugenaars, meinedigen, en al wat verder ingaat tegen de gezonde leer, 11  in overeenstemming 
met het evangelie der heerlijkheid van de zalige God, dat mij is toevertrouwd. 

 Te leren en vermanen    1Tim.6:1,2; 2.Tim4:1,2 
1 Allen, die onder een slavenjuk zijn, moeten hun meesters alle eer waardig achten, opdat de naam Gods en de  
leer geen smaad lijden. 2  Zij, die gelovige meesters hebben, moeten hen niet geringschatten, omdat zij broeders  
zijn, doch des te betere slaven wezen, omdat hun meesters gelovigen en geliefden zijn, die zich beijveren wel te  
doen. Leer en vermaan in deze zin. 
 
1 Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met beroep zowel op  
zijn verschijning als op zijn koningschap: 2 verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg,  
bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. 

 De mond snoeren    Titus1:11-13 
11  Men moet hun de mond snoeren, daar zij gehele gezinnen ondersteboven keren en, om oneerlijke winst te  
maken, onbehoorlijke dingen leren. 12  Iemand uit hun kring, hun eigen profeet, heeft gezegd: Leugenaars zijn de  
Kretenzen altijd, beesten en vadsige buiken. 13  Dit getuigenis is waar. Daarom, weerleg hen kortweg, opdat zij  
gezond mogen zijn in het geloof, 
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 Vergeven en lief hebben 

Het woord van God leert ons om te vergeven. 
Het woord van God leert ons om lief te hebben, zelfs onze vijanden. Dus 
afgedwaalde en/of gevangen mensen moeten wij ook lief kunnen hebben. 




