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FAKE NEWS!
Introductie => Nep nieuws is van alle tijden. Roddel heeft hele
gemeenschappen uit elkaar gescheurd. Verzonnen verhalen, negatieve
berichtgeving, achterklap, sensatiepers en leugens kunnen veel kapot
maken, mensen beschadigen en desastreuze gevolgen hebben.
Tegenwoordig met de “Multi media” vindt “nep nieuws” nog sneller de
“oren” die heel graag willen luisteren! Wanneer je het nieuws niet zelf op
waarheid onderzoekt en gewoon klakkeloos “voor waar aan neemt” kan
het grote negatieve gevolgen hebben. De impact op families, gemeenschappen, verenigingen, steden, landen en werelddelen is enorm!
Het is tegenwoordig zelfs soms wettelijk toegestaan om leugens en halve
waarheden te verspreiden! Op voedingsetiketten, in nieuwsberichten,
facebookberichten etc.
Dit maakt het zeer moeilijk voor de gemiddelde mens om altijd te weten
of het nieuws echt waar is! Bestaat gewoon nieuws nog wel? Of krijgt
het geen “oor of oog” meer bij het “luisterende, lezende” publiek?
Wij moeten niet “klakkeloos” alles “voor waar aannemen”!
1. Moeilijke balansoefening voor christenen! =>
Kijk o.a. in 1 Korinthiërs 13 waar over “de liefde” wordt geschreven.
Christenen zijn meestal bereid om anderen op hun woord te geloven,
maar door “schade en schande” “wijzer geworden” moeten ook
christenen zich constant wapenen tegen “Fake News”.
1 Kor.13:7 =>”zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij
hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen.”
=>Aan de christenen om er voor te zorgen, dat zij altijd voor hun eigen
woorden kunnen instaan. “Het nieuws” moet altijd “waar” zijn!
=>Aan de christen om te checken, voordat je iets als “waar” door geeft,
wat achteraf gezien totaal niet waar blijkt te zijn en schade berokkent aan
anderen.
1 Thess.5:21 =>”Beproef alle dingen, behoud het goede.”
Spr.2:12 =>””om je te redden van de verkeerde weg, van de man die
verderfelijke dingen spreekt.”
Spr.6:16-19 =>”…17:… een valse tong…”
Spr.8:8;13c =>8:”Alle woorden uit Mijn mond zijn in gerechtigheid
gesproken, er is niets verdraaids of slinks in.”
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13c:”en een mond vol verderfelijke dingen haat Ik.”
Spr.12:22 =>”Valse lippen zijn voor de HEERE een gruwel, maar wie
betrouwbaar handelen, zijn Hem welgevallig.”
Spr.14:5 =>”Een betrouwbare getuige liegt niet, maar een valse
getuige blaast leugens.”
Spr.15:4 =>”Het medicijn van de tong is een boom des levens, maar
verkeerdheid erin is een breuk in de geest.”
Spr.17:27 =>”Wie kennis van zaken heeft, houdt zijn woorden in, en
iemand met inzicht is bezonnen van geest.”
Spr.21:23 =>”Wie zijn mond en zijn tong bewaart, bewaart zichzelf
voor benauwdheden.”
Jak.3:5-10 =>”Zo is ook de tong een klein lichaamsdeel, en roemt toch
van grote dingen. Zie eens hoe een klein vuur een grote hoop hout
aansteekt. Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid.
Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze bevlekt het hele
lichaam, en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam, en ze wordt zelf
door de hel in vlam gezet. Want elke natuur, zowel van wilde dieren en
vogels als van kruipende dieren en zeedieren, wordt getemd en is getemd
door de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens temmen. Ze is
een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif. Door haar loven wij God
en de Vader, en door haar vervloeken wij de mensen, die naar de
gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komen zegen en
vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders.”
=>Laten wij elkaar aanmoedigen om onze tong in bedwang te houden.
=>Wat wij vertellen moet de waarheid zijn!
=>Er mag geen twijfel ontstaan!
=>Het moet controleerbaar zijn!
=>De Heere Jezus zegt tegen zijn discipelen:
Matth.5:13-16 =>”U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn
smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt
nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te
worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg
ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet
die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen
die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij
uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is,
verheerlijken.”
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2. Pas op voor misleidend nieuws. =>
2 Thess.2:1 =>”En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot
de komst van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met Hem,”
=>“DAT U NIET SNEL” =>
=>Aan het wankelen wordt gebracht!(2)
=>Verschrikt wordt!(2)
=>Door een uiting van de geest!(2)
=>Door een woord!(2)
=>Door een brief die van ons afkomstig zou zijn!(2)
=>Laat u niet misleiden!(3)
=>Pas op voor allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen!(9)
=>Pas op voor allerlei misleiding van de ongerechtigheid!(10)
=>God stuurt hen een krachtige dwaling, zodat zij de leugen
geloven!(11)
=>Geloof de misleidingen van de satan niet!
2 Thess.2:3e =>”alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn.”
2 Thess.2:1-12 =>”En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking
tot de komst van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met Hem,
dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet
door een uiting van de geest, niet door een woord, en ook niet door een
brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al
aangebroken zou zijn. Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want
die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de
wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander,
die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt,
zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God
voordoet. Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei, toen ik nog bij u
was? En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd
geopenbaard wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al
werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het
midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De
Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen
door de verschijning bij Zijn komst; hem, wiens komst overeenkomstig de
werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van
de leugen, en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die
verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen
hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun een krachtige
dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen
veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een
behagen hebben gehad in de ongerechtigheid.”
3

Fake news – Maastricht, 3 november 2019 – Ruud Verheijen

3. Pas op voor verzinsels! =>
1 Tim.1:4 =>”zich ook niet bezig te houden met verzinsels en
eindeloze geslachtsregisters, die meer twistgesprekken opleveren
dan door God gewerkte opbouw in het geloof.”
1 Tim.1:3-11 =>”Ik herinner u eraan hoe ik u, toen ik naar Macedonië
reisde, ertoe opgeroepen heb in Efeze te blijven om sommigen te bevelen
geen andere leer te onderwijzen, zich ook niet bezig te houden met
verzinsels en eindeloze geslachtsregisters, die meer twistgesprekken
opleveren dan door God gewerkte opbouw in het geloof. Het einddoel nu
van het gebod is liefde die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten
en een ongeveinsd geloof. Sommigen zijn daarvan afgeweken en hebben
zich gewend tot zinloos gepraat. Zij willen leraars van de wet zijn en
hebben geen inzicht in wat zij zeggen en evenmin in wat zij zo sterk
benadrukken. Maar wij weten dat de wet goed is, als men die wettig
gebruikt, en als men dit weet: dat de wet niet bestemd is voor de
rechtvaardige, maar voor wettelozen en voor opstandigen, goddelozen en
zondaars, onheiligen en onreinen, voor hen die vader of moeder
vermoorden, voor doodslagers, voor ontuchtplegers, voor mannen die met
mannen slapen, voor mensenhandelaars, leugenaars, meinedigen en als
er iets anders tegen de gezonde leer is, overeenkomstig het Evangelie
van de heerlijkheid van de zalige God, dat mij toevertrouwd is.”
=>Andere leer dan door de apostelen onderwezen!(3)
=>Pas op voor verzinsels! Vertel geen verzinsels!(4)
=>Pas op voor eindeloze geslachtsregisters! (stamboom onderzoek)(4)
=>Twistgesprekken!(4)
=>Zinloos gepraat!(6)
=>Geen inzicht hebben in wat zij zeggen!(7)
=>Pas op voor wat zij zo sterk benadrukken!(7)
1 Joh.4:1-6 =>”Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de
geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld
uitgegaan. Hieraan leert u de Geest van God kennen: elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en elke geest
die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God;
maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij
komt, en die nu al in de wereld is. Lieve kinderen, u bent uit God en u
hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld, en de
wereld luistert naar hen. Wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar
ons; wie niet uit God is, luistert niet naar ons. Hieraan herkennen
wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling.”
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2 Kor.13:5 =>”Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, beproef
uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? Of het moet zijn
dat u op enigerlei wijze verwerpelijk bent.”
=>Naar wie, naar wat luister ik?
=>Maak zelf onderscheid tussen “Nep Nieuws” en het “Goede
Nieuws” van God!
Conclusie =>
=>Wat is dan het “goede nieuws”, het “Evangelie”, dat verspreid
moet worden?
1 Tim.1:15 =>”Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming
waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars
zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben.”
1 Kor.15:1-4 =>”Verder maak ik u bekend, broeders, het Evangelie, dat
ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat,
waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u
verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten
eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven
is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij
begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag,
overeenkomstig de Schriften,”
1 Thess.4:13-14 =>”Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten
aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook
de anderen, die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus
gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in
Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem.”
Hebr.3:14 =>”Want wij hebben deel aan Christus gekregen, als wij
tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het
einde toe onwrikbaar vasthouden.”
Hand.4:10-12 =>”laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël
bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die
u gekruisigd hebt, maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat
door Hem deze man hier gezond voor u staat. Deze Jezus is de steen
die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden
is. En de zaligheid is in geen andere Naam onder de mensen gegeven
waardoor wij zalig moeten worden.”
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Joh.17: =>
=>8”Want de woorden die U Mij gegeven hebt, heb Ik hun
gegeven, en zij hebben ze aangenomen, en zij hebben daadwerkelijk
erkend dat Ik van U uitgegaan ben, en hebben geloofd dat U Mij
gezonden hebt.”
=>14”Ik heb hun Uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat,
omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben.”
=>17”Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.”
=>19-20”En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn
in de waarheid. En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die
door hun woord in Mij zullen geloven.”
Joh.14:6 =>”Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het
Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.”
1 Tim.2:3-6 =>”Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze
Zaligmaker, Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de
waarheid komen. Want er is één God. Er is ook één Middelaar
tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Hij heeft Zich
gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de
door God bestemde tijd.”
=>Er is geen andere Middelaar dan Christus en dit is Gods
getuigenis! Laat je niet misleiden door “NEP Verhalen”!
=>De Bijbel is ons door God gegeven en geopenbaard. God
communiceert met ons vandaag door Zijn Zoon, door Zijn Woord.
Hebr.1:1-2=>”Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot
de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste
dagen tot ons gesproken door de Zoon, Die Hij Erfgenaam gemaakt
heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft.”
2 Petr.1:19-21=>”En wij hebben het profetische woord, dat vast en
zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die
schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster
opgaat in uw hart. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie
van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; want de profetie is
destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige
mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.”
Uitdaging => Pas op voor Nep Nieuws! Laat je niet wegleiden van Gods
Waarheid!
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