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Misleiding
Die
Di e laa
laaste
ste dae
dae:
I Timotheus
imotheus 4:14:1-3
1
Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en
verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang 2 deur die geveinsdheid van leuenaars wat
gebrandmerk is in hulle eie gewete, 3 wat verbied om te trou en gebied dat die mense hulle moet
onthou van voedsel wat God geskape het om met danksegging gebruik te word deur die gelowiges en
die wat die waarheid ken.
Mattheus
attheus 24:4, 1111 -14, 2323 -24;
24; I Johannes 4:14:1-6

B.

Selfmisleiding
Selfmisleiding
J a kobus
kobus 1:22
22
En word daders van die woord en nie net hoorders wat julleself bedrieg nie.
I Johannes 1:8
8
As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie.
Galasi
alasiër
siërs
ërs 3:1
3: 1

C.

‘n Liefhebber van die Waarheid
II Thessalonice
hessalonicens
cense
ns e 2:82:8-10
8
en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg
en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak, 9 hy wie se koms is volgens die werking
van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen 10 en met allerhande
verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie
aangeneem het om gered te word nie.
II Korinthiër
orinthiërs
4:4
ërs 4:4

D.

Wat is waarheid?
waarheid?
“Being true, sincere, honest, real, correct, accurate or factually established” - Webster’s Dictionary
Johannes 1:14, 17
14
En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon—en ons het sy heerlikheid aanskou, ‘n
heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom—vol van genade en waarheid.
17
Want die wet is deur Moses gegee; die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom.
Johannes 4:234:23-24
23
Maar daar kom ‘n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid
sal aanbid; want die Vader soek ook mense wat Hom só aanbid. 24 God is Gees; en die wat Hom
aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.
Johannes 14:6
6
Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader
behalwe deur My nie.
1

1.

Waarheid in
in die binneste
binneste
Psalm 51:6
6
Kyk, U het ‘n welgevalle aan waarheid in die binneste, en in die verborgene maak U aan my
wysheid bekend.

2.

Waarheid deur die Wo
Woord
Johannes 8:318:31-32
En Jesus sê vir die Jode wat in Hom geglo het: As julle in my woord bly, is julle waarlik my
dissipels. 32 En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak
31

Johannes 17:17
17
Heilig hulle in u waarheid; u woord is die waarheid.
II Timotheus
imotheus 2:15
2:15
15
Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as ‘n werker wat hom nie hoef te skaam
nie, wat die woord van die waarheid reg sny.
3.

Die Gees van Waarheid
Johannes 14:17
17
die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit Hom nie sien en
Hom nie ken nie; maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.
Johannes 16:13
13
Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid
lei; want Hy sal nie uit Homself spreek nie, maar alles wat Hy hoor, sal Hy spreek en die
toekomstige dinge aan julle verkondig.

4.

Die gordel van waarheid
Ef esiër
esiërs
ërs 6:14
14
Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die
geregtigheid aan

5.

Fondasie
ndasie van waarheid
I Timotheus
imotheus 3:15
15
Maar as ek vertoef, dan kan jy weet hoe iemand hom moet gedra in die huis van God, wat
die gemeente is van die lewende God, ‘n pilaar en grondslag van die waarheid.
Spreek
ee k die waarheid in liefde
Ef esiër
esiërs
ërs 4:15
15
Maar, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in Hom wat die Hoof is,
naamlik Christus
I J ohannes 4:14:1-6
1
Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want
baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. 2 Hieraan ken julle die Gees van God: elke
gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God; 3 en elke gees wat nie
bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie; en dit is die gees van
die Antichris waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wêreld. 4 Julle is uit
God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat Hy wat in julle is, groter is as hy wat in die
wêreld is. 5 Hulle is uit die wêreld; daarom praat hulle uit die wêreld, en die wêreld luister na
hulle. 6 Ons is uit God; hy wat God ken, luister na ons; hy wat nie uit God is nie, luister nie na
ons nie. Hieruit ken ons die Gees van die waarheid en die gees van die dwaling.
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