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John Hagee’s 2013 boek Four Blood Moons is een
mengeling van bijbelse waarheid en ijdele speculatie.
De thesis is dat een komende reeks maan- en zoneclipsen, die zich aansluiten bij Joodse feesten, een aankomende profetische gebeurtenis te kennen geven die van
groot belang is. De ondertitel van Hagee’s boek is:
“Iets staat op het punt te veranderen”.
Boeken met zo’n thema verkopen goed bij mensen
graag hun gehoor laten strelen.
Zie de volgende dramatische verklaringen in het boek
van Hagee:
“De geschiedenis van de wereld staat op het punt om voor altijd te veranderen, en God zendt
ons boodschappen op zijn high-definition reclamebord om tot ons te spreken vanuit de hemelen,
waarbij Hij gebruik maakt van de Vier Bloedmanen; de vraag is … luisteren wij?” (Four Blood
Moons, Kindle Locations 326-328).
“Blijf lezen, want deze boodschap van God is zo dringend voor Hem dat Hij soeverein de zon en de
maan volmaakt arrangeerde om een tetrade1 te creëren: vier opeenvolgende bloedmanen. Hij heeft
dit niet slechts één keer gedaan, maar tetrades die verband houden met de Joodse geschiedenis zijn
drie2 keer voorgekomen in meer dan vijfhonderd jaar. En dit staat op het punt opnieuw te gebeuren”
(Four Blood Moons, Kindle Locations 498-501).
“De vierde reeks van Vier Bloedmanen komt eraan! Ze zijn extreem zeldzaam, zelfs naar wetenschappelijke standaarden. God schreeuwt het uit tot ons: ‘Iets groots staat er te gebeuren!’ …
Wat ze ons zeggen is dat God gereed staat om de koers van de menselijke geschiedenis nog eens te
veranderen. Hij bereidt de volgende reeks tekenen in de hemelen voor om te verschijnen” (Four
Blood Moons, Kindle Locations 2568-2572).
“De komende Vier Bloedmanen zijn er bijna … bent u er klaar voor?” (Four Blood Moons, p.
244).

Hagee’s positie is gebaseerd op volgende foute premisses:
1. Hagee beweert dat een rood gekleurde maansverduistering overeenkomt met de bijbelse
profetieën van de maan die als bloed wordt en de zon die zwart wordt.
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Tetrade: groep van vier.
Naar verluidt in 1492, in 1949-1950 en in 1967-1968.
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Hagee zegt dat deze profetieën verwijzen naar een tetrade. Dit is een reeks van vier opeenvolgende
maansverduisteringen, die maken dat de maan een rode kleur geeft, met een zonsverduistering ergens middenin deze sequentie, dus de “maan als bloed” en de “zwarte zon”. Hagee beweert dat tetrades die samenvallen met Israëls feestdagen (b.v. pascha, feest van de tabernakelen) bijbelse profetie vervullen.
Dit is de fundamentele dwaling van de theorie. Omdat deze premisse fout is, stuikt de hele voorstelling in mekaar.
Beschouw de volgende profetieën:
“Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde: bloed en vuur en rookzuilen. De zon
zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de HEERE komt, die
grote en ontzagwekkende” (Joël 2:30-31 en Handelingen 2:19-20).
“En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn
schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden” (Mattheüs 24:29).
“En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. En het hart van de mensen zal
bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de
krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden” (Lukas 21:25-26).
“En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en
de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind
wordt geschud” (Openbaring 6:12-13).
Deze profetieën hebben niets te maken met maan- of zoneclipsen. Deze beschrijven adembenemende tekenen aan de hemel die niet gemist kunnen worden en die niet toegewezen kunnen worden aan
een natuurlijke gebeurtenis. Dit zijn tekenen die maken dat mensen uitermate bevreesd worden [zie
Openbaring 6]. Niemand zal een boek over profetie nodig hebben om uit deze verzen te weten dat
er iets wereldschokkends gebeurt. Deze profetische tekenen zullen zich voordoen in de verdrukkingstijd, tijdens de 70ste jaarweek van Daniël, zoals beschreven in Openbaring 6-18. Deze tekenen
zullen niet gebeuren in de kerkbedeling vóór de Opname van de heiligen.
2. Hagee beweert dat gezien drie vorige tetrades in de laatste 500 jaar, die op Israëls feestdagen vielen en getuigenis gaven van dramatische gebeurtenissen, de volgende tetrade in 20142015 ook getuigenis zal afleggen van een dramatische gebeurtenis.
In 1493-1494 werd een tetrade vergezeld door de verdrijving van Joden uit Spanje. De tetrade van
1949-1950 was getuige van de oprichting van de moderne staat Israël en het winnen van de onafhankelijkheidsoorlog. De tetrade van 1967-1968 was getuige van Israëls overwinning in de Zesdaagse Oorlog en de bevrijding van Oud Jeruzalem.
Het is belangrijk te observeren dat deze “tetrades” niet precies op de historische gebeurtenissen vielen die door Hagee benadrukt werden. De uitdrijving van de Joden uit Spanje was veeleer in 1492
dan in 1493-1494; de onafhankelijkheidsoorlog werd gewonnen in 1949 terwijl de tetrade niet eerder compleet was dan in 1950; en de Zesdaagse Oorlog was over in 1967 terwijl de tetrade niet eerder compleet was dan in 1968.
De volgende tetrade die samenvalt met Israëls feestdagen, is 15 april 2014, 8 oktober 2014, 4 april
2015 en 28 september 2015.
Dit is erg interessant, maar er is zero bewijs dat enige van deze tetrades echte tekenen van God zijn.
Na alle pogingen van Hagee om te bewijzen dat de tetrades bovennatuurlijke tekenen zijn, heeft hij
niets anders dan speculatie. En speculatie bezit geen gezag.
3. God zal de huidige wereld een hemels teken geven dat ze verkeerd loopt
“De wereld loopt verkeerd en we hebben een teken van God nodig om terug te keren op het juiste
spoor - de Vier Bloedmanen kunnen dit signaal zijn! Als God aan Jozua en Hizkia een teken gaf in
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de hemel, en als Hij een teken in de hemel plaatste om de wijze mannen naar de geboorteplaats van
onze Verlosser te leiden, waarom zou Hij dan niet doorgaan met te spreken middels tekenen? God
is dezelfde, gisteren, vandaag, voor altijd, en Hij heeft verklaard dat Hij de laatste generatie een
teken zal geven van iets groots - iets wereldschokkends - dat op het punt staat te gebeuren” (Hagee,
Four Blood Moons, Kindle Location 1871).
Er is geen bijbels bewijs hiervoor. De tekenen van de eindtijd zijn overal present voor ieder die zijn
aandacht richt op Gods heilige Woord. De mens heeft geen excuus. Er is het teken van de afval in
de kerken, het teken van oecumenische eenheid om de eengemaakte wereldkerk te bouwen (Hagee
is zelf schuldig aan het promoten hiervan), het teken van globalisme, het teken van de explosie van
homoseksualiteit, enz. Er is voor God niet nodig om een teken aan de hemel te geven vóór de Opname, en er is geen bijbels bewijs dat Hij dat zal doen.3

Conclusie: de ongezonde bron van Hagee
Hagee heeft zijn theorie uit een bedenkelijke bron. Het is een product van zijn ongeoorloofde en
onwijze samenjukken met niet-wedergeboren Joden en de valse “Hebrew Roots” beweging.4 Hij
heeft dat gedaan middels Christians United for Israel, een organisatie die hij stichtte in 2006.
“Dwaal niet: slecht gezelschap bederft goede zeden” (1 Korinthiërs 15:33).
Hagee ontkent pogingen om Joden te bekeren. Hij zegt: “De eerste regel die geadopteerd werd door
Christians United for Israel was dat er geen proselitisering zou zijn op onze evenementen. CUFI
bestaat enkel om het Joodse volk te eren en te ondersteunen, nooit om het te bekeren” (Hagee,
“Why Christian Zionists Really Support Israel”, 13 mei 2010).
Dit was niet het objectief dat de apostel Paulus had. Hij was niet bang Israël te veroordelen voor
hun hardnekkige rebellie tegen God en hun afwijzing van de Messias, en hij hield er zeker niet mee
op om te trachten zijn volksgenoten te bekeren tot Jezus als de Christus.
“… werd Paulus er door de Geest toe aangezet tegenover de Joden te getuigen dat Jezus de Christus
is. Maar toen zij zich verzetten en lasterden, schudde hij het stof van zijn kleren en zei tegen hen:
Uw bloed zij op uw hoofd, ik ben rein; vanaf nu zal ik naar de heidenen gaan” (Handelingen 18:56).
Israël zegenen betekent niet het feit negeren dat zij terug in hun land zijn in de geestelijk dode toestand beschreven in Ezechiël 37. Het betekent niet haar zonde te negeren en haar behoefte aan redding. Inderdaad, de beste manier om Israël te zegenen is hen het Evangelie te verkondigen.
Paulus bezocht synagogen en predikte Christus tot Joden, maar hij jukte niet samen met de farizeeën Christus-afwijzers in enige soort van bediening, inbegrepen een bediening om Israël te zegenen.
In plaats daarvan leerde hij de kerken om de volgende regel te praktiseren:
“Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met
wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? En welke overeenstemming is
er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? Of welk verband is er
tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, zoals God
gezegd heeft: Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij
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De Gemeente is aan geloof onderworpen - geen tekenen. Geloof is geen ervaren, en het steunt ook niet op tekenen,
visioenen of dromen. In Rom 1:17 staat: ‘Want de rechtvaardigheid Gods wordt erin geopenbaard uit geloof tot geloof;
gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven’. En: ‘Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven
en als iemand zich onttrekt, Mijn ziel heeft in hem geen behagen’ (Hebr. 10:38). En: ‘zalig zijn zij die niet gezien zullen
hebben en toch zullen geloven’ (Joh. 20:29). 2 Korinthiërs 5:7; Romeinen 1:17 & Habakuk 2:4; Romeinen 3:21-22;
8:24-25; Hebreeën 10:38; 11:1; Johannes 20:29.
4
Lees over de valse Hebreeuwse wortels - Hebrew Roots beweging :
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/JudaistischChristendom.pdf,
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/HebreeuwsChristendom.pdf,
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/christen-joden.pdf.
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Judaisering.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Michael-Rood.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Hebrew-Roots.pdf
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zullen Mijn volk zijn. Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heere, en raak het
onreine niet aan, en Ik zal u aannemen” (2 Korinthiërs 6:14-17).
Hagee begint in Four Blood Moons met toe te geven dat hij voor het eerst hoorde van de theorie bij
een bezoek in 2012 aan een kerk in het noordwesten van Washington-Staat, geleid door Mark Biltz
van El Shaddai Ministries. De meeting was gesponsord door Christians United for Israel. Sprekers
waren o.a. Daniel Lapin, een politiek conservatieve maar niet geredde Joodse rabbi die Jezus afwijst
als de Messias. Tijdens deze meeting vroeg Biltz Hagee of hij ooit de zon, maan en sterren had bestudeerd als een bron van profetische openbaring, en toen hij terug naar huis ging in Texas onderzocht hij de zaak en werd hij een bekeerling van Biltz positie.
Biltz publiceert een reeks DVD’s met de titel Blood Moons. De eerste in de reeks is “Linking the
Eclipses to the Coming of Messiah”. Het is gedateerd op 2006. Biltz aankomende boek is Blood
Moons: Decoding the Imminent Heavenly Signs. U kan zelfs zijn “official Blood Moon Eclipse Calendar” kopen.
Biltz is niet een man die een bijbelgelovige zou mogen volgen. Hij leert dat christenen de wet van
Mozes zouden moeten volgen. Het volgende komt uit zijn webpagina:
“El Shaddai Ministries is een Resource and Teaching Ministry. Wij willen geen Joden tot het Christendom bekeren, of christenen tot het Judaïsme. De Schrift zegt: “De HEERE zal de Thora groot en
luisterrijk maken. En zij die de Thora liefhebben zullen grote vrede kennen (Jesaja 42:21/Psalm
119:65). Yeshua hield van de Thora, en liefhebben wat Hij liefhad zal ware vrede brengen!”
Biltz leert dat een kerk die elke zondag aanbidt een “dwaze maagd” is, van Mattheüs 25 (“The Hebrew Roots Cult Movement” Part 2, http://www.nowtheendbegins.com).
Biltz verkoopt volgend boek in zijn online boekhandel: Restoration: Returning the Torah of God to
the Disciples of Jesus door Thomas Lancaster. Dit boek beweert dat Jezus’ discipelen “de Thora
vereerden als de kern van de Geschriften” en dringt er bij christenen op aan “de diepzinnige
schoonheid van Thoraleven, de viering van de bijbelse sabbat en de nakoming van Gods heilige
feestdagen” aan te leren.
Dit is de geest van het Judaïsme dat zoveel problemen veroorzaakte in de vroege kerken en dat de
reden was voor het apostolische concilie in Jeruzalem, in Handelingen 15. Dit concilie besloot onder goddelijke leiding dat nieuwtestamentische gelovigen niet verplicht zijn de wet van Mozes te
houden. Jakobus noemde de wet “een juk … dat onze vaderen en ook wij niet hebben kunnen dragen” (Handelingen 15:10).
Jakobus somde de positie van de apostelen als volgt:
“Daarom ben ik van oordeel dat men het hun die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet lastig
moet maken, maar aan hen moet schrijven dat zij zich dienen te onthouden van de dingen die door
de afgoden besmet zijn, van ontucht, van het verstikte en van bloed” (Handelingen 15:19-20).
Paulus breidde deze positie nog uit in zijn brieven in woorden die niet mis te verstaan zijn, tenzij
men zich heeft overgegeven heeft aan ketterij:
“Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd
zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester” (Galaten
3:24-25).
Hier zegt de Bijbel dat het werk van de Mozeswet afgedaan heeft wanneer ze een zondaar tot Christus brengt. Daarna “zijn wij niet meer onder een leermeester”. De nieuwtestamentische gelovige
leert van de wet van Mozes zoals hij leert uit alles van het Oude Testament (Romeinen 15:4; 1
Korinthiërs 10:11), maar de gelovige heeft een hogere wet.
De wet van de gelovige is de wet van de Geest (Romeinen 8:2), omdat de inwonende Heilige Geest
ons leidt en bekrachtigt om God te gehoorzamen. Hij produceert de gerechtigheid van God in ons.
Als wij ons onderwerpen aan de Geest en Hem volgen, vervult God Zijn wet in ons.
De wet van de gelovige is de wet van Christus (Galaten 6:2), omdat wij ertoe bestemd zijn om gelijkvormig te zijn aan Zijn beeld (Romeinen 8:29). Wij zien Christus in de Schrift en worden veran4

derd naar zijn beeld door de kracht van de inwonende Geest (2 Korinthiërs 3:17-18). Dit is wat de
Bijbel bedoelt wanneer hij zegt dat wij de nieuwe mens moeten aandoen “die overeenkomstig het
beeld van God geschapen is” (Efeziërs 4:24).
De wet van de gelovige is de wet van de vrijheid (Jakobus 1:25), niet omdat wij vrij zijn om te doen
wat ons behaagt maar omdat onze veroordeling op Christus viel en wij nu vrij zijn God te dienen
zonder vrees van eeuwige veroordeling. Het is als een vrouw die een slaaf is van een wrede meester
en hem dient in vrees, maar zij is gekocht van de slavernij door een man die haar liefheeft en haar
tot zijn vrouw maakt. Nu werkt ze hard om haar man te dienen, wellicht werkt ze nu wel harder dan
vroeger, maar haar dienst is nu uit liefde en zonder vrees. De wet van de vrijheid is als een mens die
aan het verdrinken is maar die gered wordt door de kapitein van een schip. Eens veilig aan boord,
gaat hij bij de bemanning en dient hij de kapitein in dankbaarheid, en als hij tekortschiet in zijn taken, wordt hij gedisciplineerd, maar hij wordt niet terug in zee geworpen. De wet van de vrijheid is
als een delinquente wees die geadopteerd wordt door een vriendelijke vader. Nu is hij een zoon in
het gezin van die man en hij dient die vader in al zijn zaken, en als hij nalatig is wordt hij gedisciplineerd, maar hij wordt niet uit de familie gezet.
Paulus leerde verder:
2 Korinthiërs 3:6-18:
6 Hij

heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet van
de letter, maar van de Geest; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.
7 Als nu de bediening van de dood, met letters in stenen gegrift, in heerlijkheid was, zodat de
Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, hoewel die tenietgedaan zou worden,
8 hoeveel te meer zal dan de bediening van de Geest in heerlijkheid zijn?
9 Want als de bediening van de verdoemenis al heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening van de gerechtigheid overvloedig in heerlijkheid.
10 Immers, zelfs dat wat verheerlijkt was, is in dit opzicht niet heerlijk geweest, vergeleken met
de allesovertreffende heerlijkheid.
11 Want als wat tenietgedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is wat blijft in heerlijkheid.
12 Omdat wij dan een dergelijke hoop bezitten, gaan wij met veel vrijmoedigheid te werk,
13 en doen wij niet zoals Mozes, die een bedekking op zijn gezicht legde, opdat de Israëlieten
hun ogen niet gericht zouden houden op het einddoel van wat tenietgedaan wordt.
14 Maar hun gedachten werden verhard, want tot op heden blijft diezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament, zonder te worden weggenomen. Die bedekking wordt tenietgedaan
in Christus.
15 Ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun hart.
16 Maar wanneer het zich tot de Heere bekeert, wordt de bedekking weggenomen.
17 De Heere nu is de Geest; en waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid.
18 Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt.
Hier wordt de wet van Mozes “de bediening van de dood” en “de bediening van de verdoemenis”
genoemd, en dat komt omdat zondaars niet kunnen voldoen aan de heilige eisen van de wet. Hier
wordt van de wet driemaal gezegd dat ze “tenietgedaan” werd (verzen 7, 11, 13). Wanneer God iets
herhaalt dan is wat Hij zegt heel belangrijk. We moeten zorgvuldig luisteren. De wet van Mozes is
weggedaan in zoverre dat ze ultiem gezag heeft over de gelovige. De wet is heilig en volmaakt,
maar het is niet de wet van de gelovige. Wij hebben een nieuwe wet. Dit wet is Christus (verzen 17
en 18). We kijken op Hem door de openbaring van de Schrift en we worden gevormd naar Zijn
beeld. Het is een wet van vrijheid (vers 17), omdat heel onze veroordeling op Christus viel op het
kruis, en we zijn daarom vrij van veroordeling en eeuwige straf. Wij zijn dood voor het dienen van
de wet en behoren toe aan een nieuwe Meester (Romeinen 7:1-4).
Meer zou kunnen gezegd worden over Hagee’s theorie van de Vier Bloedmanen, maar dit zou voldoende moeten zijn om te demonstreren dat ze niet Schriftuurlijk is en dat ze geen enkel gezag
heeft.
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Vrienden in Christus, hou u niet bezig met de waanzin van profetische speculatie. We hebben voldoende betrouwbare profetie in de Schrift. Wij hebben geen behoefte aan speculatie en theorieën
gebaseerd op ongezonde premissen.
Loop geen mannen achterna die hun gebrek aan Schriftuurlijke wijsheid en kennis duidelijk gedemonstreerd hebben. Het resultaat daarvan zal verwarring zijn op zijn best, maar met de mogelijkheid van geestelijke schipbreuk.

Lees over dwaalprediker John Hagee:
o “Open brief aan John Hagee”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/JohnHagee.pdf (NL).
o http://truedsicernment.com/2007/10/19/john-hagee-the-heretic-jesus-did-not-come-to-bethe-messiah/.
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