Handout
Aflevering 02 – het werkterrein van de verleider
•

In Efeziërs 6 vs.16 lezen we dat satan heel wat pijlen op zijn boog heeft.
Hieronder volgen verschillen de pijlen die hij op ons afvuurt, waarop we in de
komende aflevering dieper in zullen gaan:

•
1. Theologische verleidingen (Galaten 1 vs.6-10 en 2 Timotheüs 3 vs.14
- 4 vs.5). Een ‘ander evangelie is bv. het ‘welvaartsevangelie’, het
‘kingdom-now evangelie’ en de vervangingstheologie. Vrijzinnige
theologen geloven wel in de boodschap van de Bijbel maar niet in de
letterlijke tekst, zeggen wel dat de Bijbel Gods Woord bevat maar niet
dat de Bijbel Gods Woord is, vinden de Bijbel wel waar, maar niet
waargebeurd!
2. Maatschappelijke verleidingen. Men vind de Bijbel steeds meer een
ouderwets boek, niet meer richtinggevend voor onze tijd. Bijbelse
richtlijnen voor huwelijk en gezin zijn niet meer van deze tijd.

3. Morele verleidingen. Door het laslaten van de Bijbel is Nederland in
een morele, vrije val terechtgekomen. De seksuele losbandigheid,
drugsverslaving en muziekcultuur heeft grote invloed op onze
samenleving gekregen. Euthanasie, abortus en genderverwarring is
hiervan het gevolg.
4. Godsdienstige verleidingen. Door het laslaten van de Bijbel ontstond
er een zingevingscrisis. Het ontstane vacuüm werd al snel ingevuld
door Oosterse godsdiensten met hun meditatie technieken zoals TM,
Mindfulness, Hypnotherapie en Yoga.

5. Wetenschappelijke verleidingen. De wetenschap blijkt nog al eens op
gespannen voet te staan met de inhoud van de Bijbel. De vraag is,
moet de wetenschap haar theorieën aanpassen aan de Bijbel of
moeten we de Bijbel aanpassen aan de wetenschap? Kunnen
bijvoorbeeld schepping en evolutie samengaan?
6. Medische verleidingen. De medische wetenschap heeft de laatste tijd
grote stappen gemaakt. In het DNA- en embryo onderzoek is men de
laatste tijd steeds meer bezig in het veranderen van het menselijk DNA.
In dit zogenaamde DNA knip- en plakwerk zien we steeds meer dat de
mens de positie van God inneemt.
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7. Charismatische verleiding. Er is veel onkunde en onduidelijkheid over
de persoon en het werk van de Heilige Geest. Vandaar dat we hier vier
uitzendingen aan wijden.
8. Occulte verleidingen. Vanaf de zestiger jaren is een occulte
zondvloed over West Europa gespoeld. Via de media, muziek,
literatuur, internet, onderwijs en paranormale geneeswijzen krijgen we
steeds meer met occultisme te maken.

•

Vragen:
1. Hoe kun je het beste deze vurige pijlen van de boze doven?
2. Met welke van deze pijlen heb je al eens te maken gehad en hoe ben je
hiermee omgegaan?
3. In hoeverre hebben genoemde verleidingen te maken met de
openingsvraag van de duivel in de hof van Eden aan Eva? (zie vorige
aflevering)
4. Hoe zal onze levenshouding moeten zijn, temidden van al deze
verleidingen?

-2Handout | Bijbelse Toekomstverwachting, Geestelijke verleiding in de eindtijd | Ds. Theo Niemeijer
© 2021 Family7

