Schriftplaatsen over Valse Predikers
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)

De Schriftplaatsen hieronder “verbeteren en voeden ons op” (2 Timotheüs 3:16), want de Bijbel is het inerrante Woord van God. We kunnen niet het stilzwijgen bewaren. We worden
door Gods eigen Woord verplicht ons uit te spreken tegen valse predikers en leringen. We
moeten anderen waarschuwen!
Ezechiël 33:6
Als de wachter echter het zwaard ziet komen en niet op de bazuin blaast, zodat het volk niet gewaarschuwd wordt, en het zwaard komt en neemt een leven onder hen weg, dan is dat leven wel in
zijn ongerechtigheid weggenomen, maar zijn bloed eis Ik van de hand van de wachter.
Mattheüs 7:15
Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van
binnen roofzuchtige wolven zijn.
Mattheüs 7:21-23
Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar
wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen:
Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en
in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg
van Mij, u die de wetteloosheid werkt!
Mattheüs 24:4-5
En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen
onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden.
Markus 13:21-23
En als dan iemand tegen u zal zeggen: Zie, hier is de Christus; of zie, Hij is daar; geloof het niet.
Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen tekenen en wonderen doen
om – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen te misleiden. Maar past u op; zie, Ik heb u
alles van tevoren gezegd!
Handelingen 20:28-31
Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te weiden, die Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed.
Want dit weet ik: dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet
sparen; en dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Daarom: wees waakzaam, en bedenk dat ik drie jaar lang,
nacht en dag, niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen.
Romeinen 16:17-18
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En ik roep u ertoe op, broeders, hen in het oog te houden die onenigheden teweegbrengen en struikelblokken opwerpen tegen het onderricht dat u hebt ontvangen, en keer u van hen af. Want zulke
mensen dienen niet onze Heere Jezus Christus, maar hun eigen buik, en door fraaie woorden en
mooie praat bedriegen zij de harten van de argeloze mensen.
Galaten 1:8-10
Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat
wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu
weer: Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt.
Want ben ik nu bezig mensen te overtuigen, of God? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn.
2 Petrus 2:1-3
Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen
zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij
zelfs de Heere, Die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf. En velen zullen
hen, door wie de weg van de waarheid gelasterd zal worden, op hun verderfelijke wegen navolgen.
En zij zullen u door hebzucht met verzonnen woorden uitbuiten. Het vonnis over hen is reeds lang
in werking en hun verderf sluimert niet.
2 Petrus 2:18
Want door zeer hoogdravende woorden vol onzin te spreken, verlokken zij met de begeerten van het
vlees en met losbandigheden mensen die daadwerkelijk ontvlucht waren aan hen die in dwaling
verkeren.
2 Korinthiërs 11:13-15
Want zulke lieden zijn valse apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van
Christus. En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Het is dus
niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Hun einde zal
zijn naar hun werken.
2 Timotheüs 3:1-7
En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig,
wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot
dan liefhebbers van God. Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af. Want tot hen behoren zij die de huizen binnensluipen en vrouwtjes in hun macht krijgen die met zonden beladen zijn en door allerlei begeerten gedreven worden,
die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen.
2 Timotheüs 4:2-5
Predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle
geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar
dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u, wees nuchter in alles. Lijd verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul
uw dienstwerk ten volle.
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1 Johannes 4:1
Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse
profeten in de wereld uitgegaan.
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