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Laat het voor de lezer duidelijk zijn dat ik (M.V.) eschatologisch wel achter Christelijk Zionisme (de eschatologie van het herstel van Israël) sta, maar dat een christen, in deze kerkbedeling, zich verre moet houden
van politiek (zie http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Christen-en-politiek.pdf) - ook met betrekking tot de
Joodse staat Israël. In de terugkeer sinds 1948 van de Joden naar hun land heeft God wel de hand maar dit
is slechts een prelude op de volle profetische vervulling, waarbij het volk zowel geestelijk (bekering tot hun
Messias - de belangrijkste gebeurtenis, en nog niet gebeurd!) als fysisch (het land van de belofte) zal gerestaureerd worden. Zie http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Herstel-Israel.pdf. Het herstel van Israël zal door
de Messias gebeuren, niet door politieke of menselijke kracht. Het geestelijke herstel van Israël zal pas gebeuren in de “benauwdheid van Jakob” (Jer. 30:7): de grote verdrukking van de 70ste jaarweek.

Telkens als wij, als bijbelgerichte christenen, denken dat het niet nog absurder kan worden in het
Christendom, moeten we ons de Schrift in herinnering brengen die ons vertelt dat de tijd zou komen
dat Christenen geen gezonde leer meer zullen verdragen, en dat velen het Woord van God zullen
verdraaien (2 Timotheüs 4:3; 2 Korinthiërs 2:17; 2 Petrus 3:16).
De apostel Paulus verklaart aan Timotheüs verder dat zij die zulke leringen brengen de mensen zullen doen afkeren van de waarheid door middel van verzinsels, hun eigen uitvindsels (2 Timotheüs
4:4; Titus:1:14). Vandaag nemen zulke leringen en dito praktijken enorm toe, op een schrikbarende
manier - praktijken die gaan van het patent absurde tot het verraderlijke, zelfs bedreigend gevaarlijk, zowel geestelijk als fysisch.
Chrislam? Deze poging om Christendom te combineren met Islam in een gewone aanbiddingsdienst
zou een slechte grap kunnen zijn, als het om een grap zou gaan, maar het is verre van een grap. Zoals ik het begrijp, begon deze lering als een manier om de genocide te helpen stoppen en om vrede
te brengen tussen Moslims en Christenen in Afrika. Oprecht in zijn bezorgdheid, zonder twijfel,
maar oprecht verkeerd. Moslims die waarlijk de Koran volgen, en Christenen die geloven wat de
Bijbel leert, zien Chrislam als een godslasterlijke contradictie van hun respectievelijke geloven.
Waarom? De verschillen, die erg duidelijk zijn, kunnen niet verzoend worden met elkaar. Allah is
een valse god van menselijke makelij en lijkt in niets op de God van de Bijbel, Die Zijn Zoon zond,
Jezus, om de volle prijs te betalen voor de zonden van de wereld (Johannes 3:16). Allah heeft geen
zoon en veroordeelt allen die geloven dat hij een zoon zou hebben (Surah 18:4-6; 23:91). Allah is
een enkele entiteit (Surah 4:171); de God van de Bijbel is een Drie-enige God: één God - drie Personen. Isa (Jezus) van de Koran is niet God; hij is gewoon een profeet van Allah (4:171).
De bijbelse Jezus is God die mens werd (Johannes:1:1-4; Johannes:10:33). Allah denigreert Joden
(Surah 5:59-60), maar de bijbelse God verwijst naar de kinderen van Israël als “Zijn oogappel”
(Deuteronomium 32:9-10).
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De Hadith (uitspraken van Mohammed, zogezegd ontvangen van Allah) verklaart dat de Oordeelsdag van Allah niet zal komen voordat de rotsen en bomen het aan Moslims uitschreeuwen om de
Joden te doden die zich hierachter schuilen (Sahih Muslim Boek 041, nr. 6981-6985). Dat is antisemitisme op zijn ergst! [Zie als bewijs het plaatje/uittreksel hierna:]

De fundamentele leringen van Islam en Christendom staan geen compromis toe. Ieder kan zeker
geloven wat hij zelf wenst over de Islam of het Christendom, maar niemand kan deze twee verenigbaar maken op basis van ieders geheiligde teksten. Niettegenstaande dit weerhoudt dit de menigten
er niet van hun wensen voor werkelijkheid te houden, wars van alle rede. Bovendien wordt zulke
irrationaliteit geëxploiteerd door hen die “gedeeld geloof” in hun agenda hebben.
Het lijkt erop dat de afvalligheid (het ondermijnen van bijbels geloof om de weg voor te bereiden
voor de religie van de Antichrist) zich ontwikkelt op een exponentiële snelheid, en bijdragen worden geleverd door een diversiteit van onbijbelse agenda’s (zie TBC 4/86, 5/90, 8/90, 1/95, 2/00,
2/05, 3/05, 9/08, 4/09, 2/08, 3/10). Eén ontwikkeling die bijzonder agressief en slecht is in zijn aanval, is wat genoemd wordt “Christelijk Palestinianisme” (CP). Deze term werd bedacht door Paul
Wilkinson in zijn boek For Zion’s Sake (zie TBC resources) dat bijbelse redenen aanreikt waarom
christenen de restauratie van de moderne staat Israël zouden moeten steunen, een houding die
“Christelijk Zionisme” wordt genoemd.
De vijand hiervan is het Christelijk Palestinianisme, wat veel meer betekent dan een bezorgdheid
voor het zogenaamde Palestijnse volk (zie Dave Hunt, Judgment Day).
Hierna citaten uit drie bronnen van anti-Christelijk Zionisme welke de beweging karakteriseert:
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Het is … een totaal verkeerd begrijpen van het verhaal van redding, en een perversie van Gods
plan voor de Christen een Joodse natie te willen hersteld zien als een politieke natie … Het
christelijke geweten zou altijd moeten onderscheiden wat de authentieke roeping is van het
Joodse volk en wat de andere kant is van de medaille, namelijk, de racistische staat Israël. (The
Institute for Palestine Studies, 1970).
Wij verwerpen categoriek Christelijk Zionistische doctrines als valse leer die de bijbelse boodschap van liefde, gerechtigheid en verzoening verderft … Dringend waarschuwen wij ervoor dat
Christelijk Zionisme en zijn allianties kolonisatie, apartheid en heerschappijopbouw rechtvaardigen. (“The Jewish Declaration on Christian Zionism”, 2006).
“Nu, helaas, zien we apartheid in Israël”. Dit laatste citaat ten gunste van de Palestijnse zaak is
van Aartsbisschop Desmond Tutu, die de toestand vergelijkt met regimes van “Hitler, Mussolini, Stalin, Pinochet, Milosevic, en Idi Amin…” (Tutu, Foreword, Speaking the Truth , Michael
Prior, ed., 2005).
In een boekje dat wij aanbieden, getiteld: Prophets Who Prophesy Lies in My Name - Christian Palestinianism and the Anti-Israel Crusade, http://www.thebereancall.org/content/prophets-whoprophesy-lies-my-name-free-booklet, [in het Nederlands vertaald als Profeten die leugens profeteren in Mijn Naam -Christelijk Palestinianisme en de anti-Israël kruistocht - hier downloadbaar:
www.verhoevenmarc.be/PDF/PaulWilkinson-ProfetenDieLeugensProfeterenInMijnNaam.pdf] begint Paul Wilkinson met te citeren wat de Heer zei tot Jeremia met betrekking tot hen die tegengesteld aan Zijn Woord profeteerden [Profeten, Inleiding, p. 4]:
“Zo zegt de HEERE van de legermachten: Luister niet naar de woorden van die profeten die tot
u profeteren. Zij geven u ijdele hoop. Zij spreken een visioen uit hun eigen hart, niet uit de
mond van de HEERE. … Hoelang nog? Is er dan een droom in het hart van de profeten die leugen profeteren? Ja, profeten zijn ze van het bedrog uit hun eigen hart. … Zie, Ik zál die profeten
van bedrieglijke dromen! spreekt de HEERE. Zij vertellen die, zij misleiden Mijn volk met hun
leugens en met hun gezwets” (Jeremia 23:16-32).
Het schokkendste aspect van wat Wilkinson schrijft is niet louter het feit dat deze hedendaagse
“profeten” leren “dat God Israël heeft vervangen door de Kerk”, of dat zij overal in de Kerk krachten proberen te mobiliseren tegen Israël, in politieke, economische en theologische zin - het ergste
is dat vele, hooggeachte Christelijke Palestinianisten belijden evangelicals te zijn, d.w.z. bijbelgelovige Christenen!
Voor het grootste deel laten deze valse “profeten” slechts een fineerlaag zien van bijbelse leringen,
maar ze worden zelden uitgedaagd wanneer ze van wal steken, omdat het hedendaagse evangelische
Christendom bijna geheel ontdaan is van bijbels onderscheidingsvermogen, te wijten aan decennialange conditionering door zoekervriendelijke, kerkgroei marketing tactieken. Deze benadering van
het aantrekken van “onkerkelijken” en ongeredden in de kerk, deed bijbelse lering naar de achtergrond of helemaal verdwijnen. Overtuiging en veroordeling van zonde, en andere bijbelse leringen
die de nieuwe bezoekers zouden afschrikken, werden vervangen door “positieve boodschappen” en
entertainment voor jong en oud. De pervasieve onderdrukking van bijbelse onderscheiding (discernment) was daarvan het gevolg, en het lichaam van Christus oogst vandaag hiervan de tragische consequenties.
Een voorbeeld hiervan: Wilkinson presenteert een litanie van bijbelse dwalingen die onderwezen
worden door hen die Christelijk Palestinianisme promoten maar die gemakkelijk zouden moeten
onderscheiden worden en afgewezen door alle gelovigen:
“Alle fundamentele elementen van een Christelijk Zionistische eschatologie zijn omgekeerd,
zodat de Bijbel als Christelijk wordt gezien, niet Joods, het land van de Bijbel is Palestina, niet
Israël, de Zoon van God is een Palestijn, niet een Jood, de Holocaust is storend en niet herdacht,
1948 is een catastrofe, niet een wonder, de Joden zijn illegale bezetters, geen rechtmatige eigenaars, Bijbelse profetie is een moreel manifest, geen seinpost voor de Tweede Komst” (Wilkinson, Profeten, Conclusie p. 54).
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Niet elke christelijke leider die het Christelijk Palestinianisme ondersteunt houdt noodzakelijk vast
aan alle geloofspunten die hierboven genoemd worden, maar zij allen promoten dit in het algemeen
en in oppositie met wat de Bijbel profetisch verklaart. De onofficiële raddraaier van deze beweging
is een Anglicaanse priester met de naam Stephen Sizer (foto hieronder1) wiens kerk een lid is van
de Evangelical Alliance en de Willow Creek Association of Churches
(Lynne Hybels, de vrouw van Willow Creek Community Church’s
pastor, is een supporter van Sizer. Zij wijst de moderne staat Israël als
vervulling van bijbelse profetie af). Sizer’s eerste boek, Christian Zionism: Road-map to Armageddon?, kreeg talloze onderschrijvingen
van evangelische leiders. Wilkinson noteert dat de ontvangers het
boek loofden als: “belangrijkste en meest uitgebreide boek over het
onderwerp tot op vandaag”, en dé “academische behandeling om de
dolzinnige profetie-meute tegen te gaan”. Zij hebben het Christelijk
Zionisme veroordeeld als “verderfelijk”, een “totaal onbijbelse bedreiging”, een “krachtige macht die de verwoesting aanmoedigt van
miljoenen mensen”, en “een van de meest gevaarlijkste en ketterse
bewegingen in de wereld die het Arabisch-Israëlische conflict aanwww.stephensizer.com/photos/
stookt”. (Profeten, p. 13).
Stephen Sizer somt in Christian Zionism op wat hij gelooft:
“Er is slechts één volk van God geweest doorheen de geschiedenis: ‘de Kerk’. Alle bijbelse verbonden zijn opgenomen in één verbond van genade. Het Joodse volk, als een etnische natie,
heeft in de geschiedenis zijn rol vervuld, namelijk dat van voorbereiden van de weg voor de
Kerk / Christendom. De Kerk is het nieuwe Israël, uitgebreid door Christus om alle volken te
omvatten”.
Sizer’s tweede boek, Zion’s Christian Soldiers?, bevat een preek van de evangelisch geleerde John
Stott, die het Christelijk Zionisme karakteriseert als “bijbels anathema [= vloek] voor het Christelijk
geloof”.
Alhoewel Sizer’s boeken slechts een deel vormen van de zich vermenigvuldigende werken die Israel, Christelijk Zionisme en Zionisme tegenstaan, zijn ze het uithangbord van het geloof van dié erg
invloedrijke evangelicals die Sizer’s positie hebben onderschreven. Wie zouden ze kunnen zijn?
Hank Hanegraaff is door de duizenden gekend als het hoofd van het bijbels apologetische bediening
“Christian Research Institute” (CRI), en hij leidt ook het nationale radioprogramma: the Bible Answer Man. Hij schrijft:
“Sizer’s Christelijke Zionisme toont dramatisch aan hoe een gepolitiseerde religieuze beweging
met een dubieuze afkomst een voorschrift is voor een ramp. Van het karikaturiseren van Arabieren tot het katalyseren van Armageddon, zijn de geloofspunten en gedragingen van Christelijke
Zionisten de antithesis van bijbels Christendom” (Profeten, p. 14).
Hanegraaff’s visie is nauwelijks recent te noemen. Hij was voormalig verbonden met D. James
Kennedy en de Coral Ridge Presbyterian Church. Hun eschatologie werd duidelijk in 2002 toen de
faculteit, samen met zijn stichter, president en professor Evangelisme (Kennedy) “Een open brief
aan Evangelicals en andere belanghebbende partijen: Het volk van God, het land van Israël en de
onpartijdigheid van het Evangelie” uitvaardigde. Deze verklaring ontkent dat de fysische afstammelingen van Abraham, Izaäk en Jakob (d.w.z. de Joden) enige bijzondere zegeningen of plaats hebben in de profetie, laat staan een claim op het land van Israël. Dit werd ondertekend door 71
evangelische leiders, met onder hen R.C. Sproul en Michael S. Horton. Dit document verklaart:
Sectie VI: De erfenisbeloften die God gaf aan Abraham … zijn niet van toepassing op enige
etnische groep, maar op de kerk van Jezus Christus, het ware Israël. ...
Sectie IX: De betiteling door enige etnische of religieuze groep van het gebied in het MiddenOosten, als het “Heilige Land”, kan niet ondersteund worden door de Schrift. In feite werden de
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Merk op dat de ronde foto vóór Stephen Sizer, deze is van Ayatollah Khomeini (1900-1989), de Sjiitische moslimleider die aanzette tot de val van de Sjah en Iran transformeerde in een Islamitische ramp in 1979.
4

landbeloften specifiek voor Israël [hij bedoelt de Kerk] in het Oude Testament vervuld onder
Jozua.
Gilbert Bilezikian was een van de stichters (met Bill Hybels) van de Willow Creek Community
Church. Dit is zijn onderschrijving van Sizer’s boek:
“Sizer’s werk voorziet in een actuele waarschuwing dat, volgens het Nieuwe Testament, Gods
volk geïdentificeerd moet worden op de basis van genade, niet van ras”. (Profeten, p.14).
Tony Campolo is een welgekende Baptistenpastor, evangelische jeugdconferentie spreker, en sociologieprofessor aan de Eastern University in Pennsylvania. Hij looft Sizer’s boek als:
“Een uitgebreid onderzoek dat beschrijft hoe Christenen een theologisch perspectief hebben
omarmd dat gerechtigheid voor de Joden heeft aangemoedigd maar dat geleid heeft tot de verdrukking van het Palestijnse volk en extreme vijandigheid tussen Christenen en Moslims wereldwijd”.
Op een andere plaats schrijft hij:
“De belangrijkste bedreigingen voor het welzijn van de Palestijnen in het algemeen, en voor de
Christelijke Palestinianisten in het bijzonder, komt niet van de Joden, maar van Christelijke Zionisten hier in de Verenigde Staten. Zij zijn gewapend met een theologie die gecreëerd werd in
het midden van de 19de eeuw door een afvallige Anglicaanse geestelijke, genaamd John Nelson
Darby in Plymouth, Engeland. Met deze theologie, genaamd ‘dispensationalisme’, argumenteren zij dat volgens hun interpretatie van Genesis 15:18-21, het Heilig Land exclusief aan de Joden zou moeten toebehoren. Zij beweren dat dit gehele land beloofd werd aan ‘het zaad van
Abraham’ …” (Profeten, p. 48).
Brian McLaren, de invloedrijkste schrijver van de Emerging Church Movement, wiens achtergrond
die van de Plymouth Brethren is, heeft blijkbaar het geloof verlaten in zijn vroege jaren, want hij
vindt het nodig:
“De noodzaak om de verschrikkelijke, dodelijke, verdraaide, maar populaire theologieën, geassocieerd met Christelijk Zionisme en deterministisch dispensationalisme te confronteren” welke
“een vals eind-van-de-wereld scenario gebruiken om een soort van ‘death wish’ voor Wereldoorlog III te creëren, dat - tenzij het door de anderen van ons veel robuuster geconfronteerd
wordt - te gemakkelijk een zelfvervullende profetie kan creëren” (Profeten, p. 45).
Voormalig president Jimmy Carter lijkt niet te behoren tot de groep evangelische theologen die hier
gepresenteerd worden als diegenen die Christelijk Palestinianisme ondersteunen, maar dat is niet
het geval. Zijn boek Palestine: Peace Not Apartheid, belichaamt alles waar de anderen hierboven
voor staan in hun oppositie van Israël en het Woord van God. Bovendien heeft hij de opportuniteit
om zijn valse visies te verspreiden onder nog meer evangelicals, gezien hij recent een drie-boekencontract tekende met de evangelische uitgever Zondervan.
Deze valse leringen zijn niet onbekend, noch nieuw. Mannen zoals Augustinus (354-430 nC),
Maarten Luther (1483-1546), en Johannes Calvijn (1509-1564) hebben substantiële bijdragen geleverd aan zulke onbijbelse overtuigingen. Wat nieuw is, is de ongelofelijke snelheid waarmee ze
vandaag ontvangen worden. Toen de discipelen Jezus ondervroegen aangaande de dagen net voor
Zijn wederkomst, karakteriseerde Hij deze als een tijd van grote misleiding (Mattheüs 24). Dat zien
wij vandaag precies gebeuren, en daarom moeten we aan Zijn woorden aandacht schenken. Paulus’
waarschuwing aan de Efezische oudsten (Handelingen 20:28-31) is ook van toepassing:
“Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners
aangesteld heeft om de gemeente van God te weiden, die Hij verkregen heeft door Zijn eigen
bloed. 29 Want dit weet ik: dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de
kudde niet sparen; 30 en dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. 31 Daarom: wees waakzaam, en bedenk dat ik drie jaar lang, nacht en dag, niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te
wijzen”
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De belangrijkste preventieve maatregel tegen dit “wegtrekken” in de toenemende deceptie van onze
dagen, is een gedisciplineerd leven vanuit het Woord van God. Heer help ons hiertoe!

Voor verdere lezing:
• Gratis boek over Christelijk Palestinianisme en de anti-Israël kruistocht (Paul Wilkinson):
www.verhoevenmarc.be/PDF/PaulWilkinson-ProfetenDieLeugensProfeterenInMijnNaam.pdf
• Wat aan Israël moet hersteld worden: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Herstel-Israel.pdf.

Nuttige links aangaande dit thema:
http://apprising.org/2011/02/22/the-rise-of-chrislam/ + YouTube Video
http://apprising.org/2011/06/23/chrislam-and-the-gospel-of-islam/
http://apprising.org/2011/06/24/evangelical-churches-promoting-islam/
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