Valse leer, wiens fout is het?
http://www.discernment-ministries.com/wp-content/uploads/2019/04/discernmentapril2019.pdf
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling (ingekort/bewerkt) en voetnoot door M.V.

Als mens willen wij graag de schuld voor foute dingen op anderen leggen. Als het gaat om valse
leer is het is niet anders. Zij die misleid werden tot het geloven van dwaling, willen de schuld plaatsen op de valse leraren en profeten die deze dwaling propageren. Sommigen hebben medelijden met
hen die in de dwaling zitten, omdat zij geloven dat ze onschuldig zijn zoals schapen die misleid
werden door de gladde-praat predikers. Maar wie zal God verantwoordelijk stellen op de dag van
het oordeel?
In de kerk van Thyatira was er een valse profetes (“Izebel”)1 die ketterij leerde. Openbaring 2:22
zegt dat zij, de valse profetes, in grote verdrukking zal worden geworpen. Dus is de valse profetes
verantwoordelijk voor haar ketterij en zal ze uiteindelijk de prijs voor haar zonde betalen, tenzij zij
berouw krijgt. Jezus bevestigt dit in Matteüs 18:6, toen hij zei dat het beter zou zijn voor een mens
in de zee geworpen te worden met een molensteen om zijn nek, dan een van Zijn kinderen tot struikelen te brengen. Dus, valse leraren zullen worden geoordeeld en veroordeeld voor het verspreiden
van valse doctrine en zij zullen verantwoordelijk worden gehouden voor elke ziel die verloren is
gegaan, of geschaad werd, als gevolg van hun onderwijs.
Maar zij die de valse leraren volgen zijn niet te verontschuldigen. Ze zijn 100% schuldig voor het
volgen van de bedriegers. Onthoud: Adam probeerde Eva de schuld te geven, en zij gaf de schuld
aan de slang, maar uiteindelijk werd elk van hen verantwoordelijk gehouden. Openbaring 2:23 zegt:
“En haar kinderen zal Ik door de dood ombrengen ... en Ik zal u geven eenieder naar uw werken”
Dus de kinderen (de volgelingen of discipelen) van valse leraren worden veroordeeld tot de (eeuwige) dood. Zij zijn niet te verontschuldigen omdat zij door de profetes waren misleid. Ieder mens
heeft toegang tot de Heilige Geest en de waarheid, maar zij verkiezen de leugen te geloven (vgl. 2
Thessalonicenzen 2:10-12: “omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om
zalig te worden”) en ze zijn daarom persoonlijk verantwoordelijk.
Niet alleen zijn de valse leraren en hun volgelingen verantwoordelijk, maar ook die kerken en hun
leiders die de valse leraren in hun positie stelden en machtigden (Openbaring 2:20: “Maar Ik heb
enkele dingen tegen u: dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en Mijn dienstknechten te misleiden”). Vandaag de
dag zijn veel valse leraren ingezet, bevorderd, betiteld en ondersteund door kerken en individuelen.
Zij die dergelijke leraren steunen, delen in hun zonden en zullen ook hun oordeel delen (1Timoteüs
5:22: “Leg niemand haastig de handen op en heb geen deel aan zonden van anderen”).
Sommige predikers delen het podium met valse leraren met het excuus dat ze de kans gebruiken om
de waarheid te prediken. Echter, het feit dat zij het podium delen met valse leraren verleent geloofwaardigheid en steun aan de valse leraren. Titus 3:10, 11 zegt: “Verwerp een ketters mens na een
eerste en tweede terechtwijzing …”.
Deze nieuwsbrief bevat de eerste van zeven artikelen die zich bezighouden met de basisprincipes
van onderscheidingsvermogen. In deze vind u artikelen die proberen om de vraag te beantwoorden:
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Izebel was eertijds de heidense, goddeloze vrouw (1 Koningen 16:31) van Israëls koning Achab. Izebel
gebruikte haar invloed om de afgodendienst van Baäl in te voeren. Allen die zich aan de dienst van Jahweh
bleven wijden, vervolgde ze met bittere haat. Zo was er ook in Thyatira een erkende macht die met aanmatigend gezag de gruwelijkste dwalingen als Goddelijke waarheden invoerde en mensen in verbinding met de
duivel bracht. Uit: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/gemeentetijdperk.pdf .
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“Wat kan ik doen om een (betere) onderscheider te zijn om niet te worden misleid door de valse
leringen die zo populair zijn vandaag?”
Volg het hier op: http://www.discernment-ministries.com/newsletter-archive/

Over onderscheidingsvermogen:
o Het beoefenen van onderscheidingsvermogen is een bevel:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/onderscheiden.pdf
o Het verlaten van bijbels onderscheidingsvermogen:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/onderscheiding-gebrek-aan.pdf
o Waar gaat bijbels onderscheiden precies over?:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/onderscheiding.pdf
o Het onderscheiden van goed en kwaad:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/onderscheiden-goed-kwaad.pdf
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