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hoezo dit onderwerp?

❑ vervolg op de twee eerste studies dit jaar te Urk:

1. het komende decennium (januari):
▪ tien jaar verwijderd van de mijlpaal 2030 (= 

2000 jaar sinds Christus' heengaan)
▪ het herstel van alles waarvan de profeten 

hebben gesproken (= de reconstructie van de 
OT-ische landkaart)



hoezo dit onderwerp?

❑ vervolg op de twee eerste studies dit jaar te Urk:

2. het komende decennium (februari):
▪ de laatste dagen van de christenheid zoals 

voorzegd door Paulus in 2Timotheüs 3
▪ een lijst van morele neergang (b.v. liefhebbers 

van zichzelf, zonder natuurlijke genegenheid, 
enz.) die gecultiveerd (> tot deugden 
verklaard) zijn

▪ Paulus spreekt van "gevaarlijke tijden" - want 
misleidend...
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❑ vervolg op de twee eerste studies dit jaar te Urk:

3. vandaag: misleiding & bedrog
▪ als karakteristiek voor de tijd van het einde
▪ de ervaring van de afgelopen maanden als 

voorproef:
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hoezo dit onderwerp?

❑ vervolg op de twee eerste studies dit jaar te Urk:

3. vandaag: misleiding & bedrog
▪ als karakteristiek voor de tijd van het einde
▪ de ervaring van de afgelopen maanden als 

voorproef:
• paniek die door socia media viraal ging
• hysterie (door angst gedreven waanideeën)

o normaal noemen wat niet normaal is
o 'social distancing' = a-sociaal!

• tunnel-visie
• focus op één aspect (> volle IC's)
• uitschakeling van 'gezond verstand'
• 'dwarsdenkers' monddood gemaakt



❑ een bespreking van een passage in 2Thessalonika 2

❑ Paulus beschrijft daarin de tijd van "de mens der 
zonde" die zich in de tempel Gods zal zetten;



❑ een bespreking van een passage in 2Thessalonika 2

❑ Paulus beschrijft daarin de tijd van "de mens der 
zonde" die zich in de tempel Gods zal zetten;

❑ eerst moet "de afstandneming" plaatsvinden:
▪ gangbaar: de afval
▪ Gr. apostasia > af-staan, vertrek (distancing!)
▪ hier: ons vertrek - "onze vereniging met hem" 

(2:2)



2Thessalonika 2

6 En jullie weten nu wat hem vasthoudt 
om onthuld te worden op zijn tijdstip.

= de mens der wetteloosheid 
om zich in de tempel te zetten



2Thessalonika 2

6 En jullie weten nu wat hem vasthoudt
om onthuld te worden op zijn tijdstip.

= tegenhoudt om onthuld te worden 



2Thessalonika 2

7 Want het geheim van de wetteloosheid
is reeds inwerkende, 
alleen totdat degene 
die op dit moment vasthoudt, 
uit het midden [verwijderd] wordt.

Gr. anomia 
> zonder norm (ab-normaal)



2Thessalonika 2

7 Want het geheim van de wetteloosheid 
is reeds inwerkende,
alleen totdat degene 
die op dit moment vasthoudt, 
uit het midden [verwijderd] wordt.

de wetteloosheid 'gaat los' wanneer satan 
zich op aarde gaat manifesteren (Openb.12)



2Thessalonika 2

7 Want het geheim van de wetteloosheid 
is reeds inwerkende,
alleen totdat degene 
die op dit moment vasthoudt, 
uit het midden [verwijderd] wordt.

= de afstandneming van de ekklesia



2Thessalonika 2

8 En dan zal de wetteloze onthuld worden 
(die de Heer Jezus uit de weg zal ruimen, 
in de adem van zijn mond
en buitenwerking zal stellen 
in het tevoorschijn komen van zijn parousia),



2Thessalonika 2

8 En dan zal de wetteloze onthuld worden
(die de Heer Jezus uit de weg zal ruimen, 
in de adem van zijn mond
en buitenwerking zal stellen 
in het tevoorschijn komen van zijn parousia),

nl. zijn woord
Openb.19:15
"uit zijn mond kwam een scherp zwaard"



2Thessalonika 2

8 En dan zal de wetteloze onthuld worden
(die de Heer Jezus uit de weg zal ruimen, 
in de adem van zijn mond 
en buitenwerking zal stellen 
in het tevoorschijn komen van zijn parousia),

paraousia = aanwezigheid, presentie
• eerst in Israël, daarna daarbuiten 



2Thessalonika 2

9 zijn parousia [daarentegen] is, 
naar inwerking van de satan, 
in alle kracht en in tekenen 
en in wonderen van leugen,

nl. van de mens der wetteloosheid



2Thessalonika 2

9 wiens parousia [daarentegen] is, 
naar inwerking van de satan,
in alle kracht en in tekenen 
en in wonderen van leugen,

> de leugen ondersteund door wonderen, 
krachten en tekenen - Openb. 13:

• opgestaan uit de dood (:3,14)
• vuur uit de hemel (:14)
• misleiding door tekenen (:15)



2Thessalonika 2

10 en in elke verleiding van onrechtvaardigheid
voor hen die verloren gaan, 
omdat zij de liefde van de waarheid 
niet ontvangen, 
waardoor zij gered zouden worden. 

> "de waarheid in ongerechtigheid 
ten onderhouden" (Rom.1:18)



2Thessalonika 2

10 en in elke verleiding van onrechtvaardigheid
voor hen die verloren gaan, 
omdat zij de liefde van de waarheid 
niet ontvangen, 
waardoor zij gered zouden worden. 

= die omkomen



2Thessalonika 2

10 en in elke verleiding van onrechtvaardigheid 
voor hen die verloren gaan, 
omdat zij de liefde van de waarheid
niet ontvangen, 
waardoor zij gered zouden worden. 

> waarheid redt 
• is niet democratisch
• is niet aardig



2Thessalonika 2

11 En daarom zendt God 
hen een inwerking van dwaling
opdat zij de leugen zouden geloven,

inwerking > en-ergeia (= energie)



2Thessalonika 2

12 opdat allen worden geoordeeld 
die niet geloven in de waarheid 
maar een welgevallen hebben 
in de onrechtvaardigheid.



2Thessalonika 2

12 opdat allen worden geoordeeld 
die niet geloven in de waarheid
maar een welgevallen hebben 
in de onrechtvaardigheid.

= de waarheid ten onder houden



2Thessalonika 2

13 Wij echter zijn verschuldigd 
God altijd te danken 
omtrent jullie broeders, 
geliefd door de Heer...



2Thessalonika 2

13 ... omdat God jullie uitkiest
als eerste vrucht van oogst, 
tot redding, 
in heiliging van geest 
en in geloof van waarheid.


