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Hoe kunnen zoveel mensen ongelijk hebben? 

--We hebben allemaal het idioom gehoord: "wat populair is, is niet altijd goed". Dit is vandaag 

buitengewoon duidelijk onder degenen die beweren de gezonde leer vanuit het woord van God te 

onderwijzen. 

--We moeten niet vergeten dat wat waar is, waar is en waar blijft, ongeacht hoeveel mensen geloven 

(zie Romeinen 3:4). Veel mensen volgen de verkeerde leer, vanwege hun onwetendheid over de 

boodschap of misleiding door Satan en zijn dienaren. 

“Rom. 3:4: Dat zij verre. Doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig; gelijk als geschreven 

is: Opdat Gij gerechtvaardigd wordt in Uw woorden, en overwint, wanneer Gij oordeelt. 

--Onbekend bij veel mensen is, hoewel Christus zonde en dood heeft overwonnen, dat hij nog niet is 

teruggekeerd om zijn rechtmatige positie over hemel en aarde op te eisen. We leven in de 

“tegenwoordige boze wereld” waar Satan de “overste van de machten der de lucht” is, zie: Gal. 1:4; 1 

Kor. 2:8, Ef. 2:2: 

“Gal. 1:4: Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze 

tegenwoordige boze wereld, naar den wil van onzen God en Vader; 

“1 Kor. 2:8: Welke niemand van de oversten dezer wereld gekend heeft; want indien zij ze gekend 

hadden, zo zouden zij den Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben. 

“Ef. 2:2: In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de 

macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid; 

--We moeten op onze hoede zijn voor de traditie van mensen die naar de wereld is, en niet op Christus 

is gericht, omdat de loop van de wereld onder satanische invloed staat: 

“Kol. 2:8: Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de 

overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus; 

“Ef. 2:2: In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de 

macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid; 

--In de bedeling der genade Gods is het Gods beleid om te redden uit genade door het geloof, niet 

door werken, zie Efeziërs 2:8-9: 

“8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; 

9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme. 

--Satans beleid is om redding door werken te prediken om het kruis van Christus te bagatelliseren en 

de ziel van de mens te veroordelen, zie: 2 Kor. 4:3-4: 

“3 Doch indien ook ons Evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen, die verloren gaan; 

4 In dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet 

bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is. 

--De traditie van de wereld leert een religieuze verlossing door werken, die in strijd is met Gods genade. 

Zelfs vele predikanten die het Woord van God prediken, doen dat omdat ze onwetend zijn aangaande 

de openbaring van de verborgenheid en kunnen daarom Christus niet prediken naar de openbaring 

van de verborgenheid, zie Rom. 16:25:  



 

2 
 

“Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar 

de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest; 

--Veel zogenaamde dienaren van gerechtigheid zullen elke leerstelling onderwijzen die hun gemeente 

behaagt, maar door dat te doen keren ze zich af van de waarheid: 

“2 Tim. 4:3-4: 3 Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar 

kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; 

4 En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen. 

--Deze mannen zijn ontrouw, huurlingen, een wispelturige demagoog en moeten worden 

terechtgewezen om “vast te houden aan het voorbeeld der gezonde woorden” die Paulus heeft 

onderwezen: 

“2 Tim. 1:13: Houd het voorbeeld der gezonde woorden, die gij van mij gehoord hebt, in geloof en liefde, 

die in Christus Jezus is. 


