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De laatste grote Zalving? 
http://www.deceptioninthechurch.com/morris.htm 

Vertaling (en inkorting), voetnoten en afbeeldingen door M.V. 

 

 
 

Recente uitspraken van de Valse Profeet Morris Cerullo:  
“. . .God brengt nu, naar wat ik geloof, de laatste grote zalving over Zijn Kerk. God is ermee bezig 
een volk te hebben in dit eindtijdse uur! Zijn hand zal sterk zijn op hen. Zijn heerlijkheid zal hen 
overdekken. Zij zullen opereren op een nieuw niveau en in een nieuwe spirituele dimensie wat 
hen in staat zal stellen elke natuurlijke grens te overschrijden”. 
Morris Cerullo gaat voort met het spuien van valse leringen over een “zalving” die geen enkele 
bijbelse basis heeft. Laat me een vraag stellen. Wat is de “eerste” grote zalving die de Heer bracht 
over de Kerk? Als we de dag van Pinksteren, de geboorte van de Kerk, de eerste grote zalving wil-
len noemen, wel, het zij zo, maar wat was dan de tweede, de derde, de vierde … en nu de “laatste” 
grote zalving? 
Sinds omstreeks 1947 hebben “Latter Rain”-charismaten geprofeteerd dat God bezig is met het op-
wekken van een superras van christenen. Deze christenen worden met een grote variëteit aan namen 
genoemd, zoals: the Overcomers, the Zion of God, the remnant, The Elijah Company, the 
Manchild Company, Manifest Sons of God, enz… Hun concept is niet alleen onbijbels, het 
brengt ook verdeeldheid en koestert een elitair concept binnen de Kerk. Niets is nieuw, pen-
tecostals1 en charismaten hebben in het algemeen altijd al geloofd dat zij geestelijker waren, meer 
“gezalfd” dan de niet-tongensprekende christenen. 
Morris Cerullo wenst dat u gelooft dat God bezig is een “volk” af te zonderen, binnen de Kerk, dat 
deze “laatste grote zalving” zal ontvangen. Tot wat zal deze mystieke mojo2-kracht hen in staat stel-
len? Zij zullen opereren op een nieuw niveau. Zij zullen opereren in een nieuwe geestelijke di-
mensie die hen in staat zal stellen elke natuurlijke limiet te overschrijden. 
Op welk niveau opereren zij dan tegenwoordig? Wat is die nieuwe spirituele dimensie? Wat is in 
deze kwestie het oude niveau? en hoeveel “niveaus” en “spirituele dimensies” zijn er precies in de 
geestelijke wereld? Geen! De Bijbel beschrijft niets van dit alles, noch detailleert Morris Cerullo 
iets in zijn lering.  
U kan heel wat lezen over de verschillende niveaus van geestelijke dimensies in de theosofie3 en in 
boeken over occultisme4, maar niet in de Kerk. 

 
1 Pentecostals: aanhangers van de Pinksterbeweging. 
2 Mojo is een term uit de Voodoo-magie. 
3 Theosofie: een samenstel van leringen dat op een diepere dan de gewone kennis aanspraak maakt. Men baseert zich 
daarbij op een innerlijk beleven, dat zich niet enkel op God betrekt, maar ook, helderziend, op ijlere werelden. Karakte-
ristiek voor de leringen zijn die over het bestaan van Meesters of Mahatma’s die van tijd tot tijd ‘wereldleraren’ uitzen-
den om godsdienstige impulsen te geven; verder die over het bestaan van ijlere ‘gebieden’ en van fijnstoffelijke licha-
men (het astraallichaam van de mens) en ten slotte de lering over de werkelijkheid van zielsverhuizing. (Encarta 2002). 
4 Occultisme: (v. Lat. occultus = verborgen, geheim), verzamelnaam voor de leerstellingen en praktijken van bepaalde 
personen of groepen die beweren over een geheime, hun adepten of ingewijden alleen toegankelijke leer of wetenschap 
te kunnen beschikken. Dit occultisme vertoonde zich in de oudheid bijv. in de mysteriën met hun inwijdingen en ge-
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Deze “laatste grote zalving” zal de Manchild Company, Elijah Company, The Overcomers, enz. in 
staat stellen elke natuurlijke grens te overschrijden! Dit betekent dat deze super-heiligen van de 
“laatste grote zalving” het volgende zullen overschrijden: dood, tijd en ruimte, honger, armoe, 
alle ziekten en kwalen, mentale zwakten, enz… 
Opnieuw: dit soort van vreemde nonsens is niets nieuws, Franklin Hall [zie verderop] was een van 
de eersten die zulke onzin spuiden. Maar toen Hall deze dingen leerde werd hij afgewezen door de 
hoofdstroom van de pentecostals; men vond hem eigenaardig, iemand met een relatief obscure be-
diening! Maar vandaag, wanneer Morris Cerullo (een klaarblijkelijke volgeling van Hall’s foute 
concepten) die leer brengt, dan luisteren de mensen en geloven ze dat het waarheid is! 

Wat is precies die “laatste grote zalving”? Het is een vorm van superkrachtig, bemiddelend gebed.  
“Het is een bezielende, wereldomvattende roep tot gebed die over het volk van God komt. Als ge-
volg van deze krachtige zalving die over ware gelovigen komt, zullen we de eindinzameling zien 
van de grootste oogst die deze wereld ooit gekend heeft! Zo zeker als ik leef, geloof ik dat wij 
Koning Jezus naar hier terug moeten bidden!” 
Bemerk opnieuw de elitaire kijk die hij heeft, en bij hen die genoeg misleid werden om hem te vol-
gen. Zij zijn de ware gelovigen, hetgeen maakt dat wij allen, die vragen stellen bij zijn leringen, 
“naam-gelovigen” of zelfs “ongelovigen” zijn. 

Hoe zullen mensen hen herkennen die de “laatste grote zalving” hebben?  
“Zij sterven af aan alles van het vlees. Zij sterven af aan alles van het eigen ik. Zij sterven af aan 
elke ambitie … Ontvang deze profetie! God gaat ons in de geestenwereld5 brengen, op een nieuw 
strategisch niveau van gebeds-oorlogvoering. Wanneer u deze openbaring ontvangt dan zal niet 
één kracht van de vijand iets kunnen ondernemen tegen wat God in uw geest en leven zal 
brengen. U zal nooit meer in uw gebeden verslagen worden!” 
Wat is dat voor een valse profetie? Nogal opwindend, niet? Zij die de “laatste grote zalving” heb-
ben, zijn degenen die stierven aan alles van het vlees, het eigen ik, en ambitie. Maar dan wordt me-
neer Morris spookachtig: God gaat deze mensen in de geestenwereld brengen! Dit is occulte taal, 
geen bijbelse taal. De Bijbel zegt niet dat God zijn kinderen ooit in de “geestenwereld” zal brengen. 
Noch onderschrijft de Bijbel de valse leer van een nieuw strategisch niveau van geestelijke oor-
logvoering. En wat meer is: door het ontvangen van deze valse profetie in uw geest, zult u nooit 
meer verslagen worden in uw gebeden … hetgeen betekent dat u alles zult krijgen wat u vraagt! 
Ook houdt hij vast aan de foute leer van een wereldomvattende opwekking & zielenverzamelende 
oogst. Maar het Nieuwe Testament leert zulks niet. In feite laat het NT net het tegenovergestelde 
zien over de laatste dagen6. 
Morris is zo verward dat hij eigenlijk gelooft dat de Manchild Company/Elijah Company/Remnant, 
enz., zullen moeten bidden om Koning Jezus te doen terugkeren! In zijn verduisterde geest denkt 
hij dat de terugkeer van Christus afhankelijk is van de gebeden van deze super-heiligen. Dit is bele-
digend! 
Citeert hij enige Schriftplaats om deze “laatste grote zalving” te bekrachtigen? NEEN! Voert hij 
enig bijbels bewijs aan dat de Kerk Jezus terug moest bidden? NEEN! Hij doet deze beweringen 

 
heime leer. In de middeleeuwen maakten de kabbalisten en alchemisten aanspraak op het bezit van een dergelijke ge-
heime wetenschap, waarvan de praktische toepassing tot bijzondere prestaties in staat zou stellen. Modernere vormen 
van occultisme vindt men in de theosofie, de antroposofie, de astrologie, het spiritisme en bij de Rozekruisers. (Encarta 
2002). 
5 Hier staat: “spirit world” (niet “spiritual world”)! 
6 De laatste dagen van het Kerk- of Gemeente-tijdperk zullen gekenmerkt zijn door groot geestelijk verval. Er is in de 
Schrift geen sprake van een grote opwekking in de laatste dagen, maar van een verval, net iets als dat waar Morris Ce-
rullo nu mee bezig is, en vele andere dwaalleraars met hem. De oogst door engelen in Matt 13 heeft te maken met (het 
oordeel over) de wereld, niet de Kerk: Matt 13:40-43. De Kerk wordt door de Heer Jezus opgenomen vóór de oordelen. 
Na de opname van de Kerk, en in de verdrukking, zal God voor Israël een opwekking brengen: “En alzo zal geheel 
Israël zalig worden” (Rom 11:26). 
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zonder enige ondersteuning van de Bijbel. Het is blijkbaar voldoende dat Morris Cerullo, een zelf-
aangestelde “profeet”, dit zo heeft gezegd. 
Wat nog droeviger is dan deze absurde leer, is dat tienduizenden charismatische christenen 
geloven dat alles wat Cerullo schrijft absoluut waar is! ICCDM7 krijgt vele e-mails van boze 
charismaten omdat wij het hebben aangedurfd te “raken” aan Gods gezalfde, en wij de woorden van 
Zijn “profeet” in vraag stellen. 
Morris Cerullo is een valse profeet en een valse leraar. Hij misleidt een massa bijbels uitge-
daagde charismaten (ik spreek uit mijn vroegere ervaring als een van hen) en is als zodanig 
een gevaar voor het geestelijke welzijn van de Kerk. Bid voor deze man en voor hen die mis-
leid werden om hem te volgen. 

 
Dr. Peter Wagner 

Tenslotte, wij moeten de wijsheid in vraag stellen van hen die zich voegen 
bij de bediening van Cerullo, en dit zijn: Dr. Peter Wagner8, Bill Bright, 
Steve Hawthorne, Graham Kendrick, Ted Haggard, Cindy Jacobs, en ande-
ren, die regelmatig samen met Cerullo te zien zijn, en die zijn nieuwsbrief 
schrijven. Als deze personen geen vlekken kunnen opmerken dan moeten zij 
ook beschouwd worden als blinde gidsen. 
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Franklin Hall 
http://www.discernment-ministries.com/Articles/latter.htm 

 
Omstreeks 1946 stichtte Franklin Hall een groot vasten- en gebedsopwekkingscentrum. Hij onder-
wees dat vasten een opwekking zou brengen en de “restauratie” van de Kerk. Naar verluidt waren 
daar verschijningen van de Heilige Geest, met vuur en rook in het gebouw, zodat de brandweer 
moest komen om hen te redden. Hall verkocht zijn bezittingen en nam een hypotheek op zijn huis 
voor het financieren van de druk en distributie van zijn miljoenen stuks leesvoer over de hele we-
reld. Wat in de late jaren ’40 en vroege ’50 gebeurde schreef hij toe aan zijn expansie. In 1946 
schreef Hall zijn boek Atomic Power with God Through Fasting and Prayer.9 Dit boek had een 
veelbetekenende impact op het neo-Pentecostalisme10 (dat is het nieuwe Pentecostalisme) dat op-
kwam. 
Hall had ook occulte invloed. Hij beweerde dat zelfs de gebeden van heidenen zouden beantwoord 
worden als zij zouden vasten. Hij legde uit dat de Amerikaanse Indiaanse stammen openbaring 
zochten van de Grote Geest door gebeden en vasten. Wanneer de indianen hongersnoden hadden, of 
voedseltekorten, gebrek aan regen, enz., dan werd de Grote Geest gezocht door gebeden en vasten, 

 
7 “Inner-City Christian Discernment Ministry”. 
8 Dr. Peter Wagner is professor in ‘kerkgroei’ aan het “Fuller Theological Seminary School of World Mission”. Hij is 
een van de grootste promotors van charismatische doctrines in niet-charismatische evangelische kringen. Een wolf in 
schapenvacht! 
9 Lett. “Atomische Kracht met God door Vasten en Gebed”. 
10 Pentecostalisme: de leringen die eigen zijn aan de Pinksterbeweging. 
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en hun gebeden werden ook beantwoord. Dit demonstreerde, volgens Hall, dat er kracht was gele-
gen in de daad van bidden en vasten. 
Een later boek, The Return to Immortality11, suggereert dat christenen onsterfelijk kunnen worden 
doorheen fases van geestelijke groei. Door ervaringen met wat hij noemt UFO’s, UHO’s (Unusual 
heavenly objects12), en de IHO’s (Immortal heavenly objects13), is gravitationele14 en levitationele15 
controle mogelijk, en dat leidt tot onsterfelijkheid. Hall stelde ook het “geopende ogen gebed” in. 
Hij zei dat zo “onsterfelijkheidszegeningen” succesvoller binnenkomen, want gesloten ogen vernie-
tigen geloof. 
Franklin Hall was ook erg betrokken bij “christelijke” astrologie. Hij zei dat in 1848 de Aquarische 
Tijd was aangebroken. Hij sprak van het gaan naar Venus of Mars, de kracht achter vliegende scho-
tels, en van een “Onsterfelijke Substantie” die neerkwam op hen die zijn meetings bijwoonden. De-
ze substantie was iets als een bepoedering met fijn goud en zilver dat schitterde op de huid. Dit 
werd voortgebracht door de geloofskracht van “impartation”.16 (Het is belangrijk te noteren dat deze 
term een normatieve uitdrukking is geworden in de hedendaagse kerk17 voor de bediening van de 
Heilige Geest, terwijl het veeleer zijn waarlijke expressie vindt binnen het occultisme. Er is nogal 
wat verwarring tussen het opleggen van handen, als een daad van geloof, of als symbool van de 
bedienende natuur van de Geest, of als aanrakingspunt van transferentie18. Het latere begrip heeft de 
Schriftuurlijke bedoeling getranscendeerd19 en is nu meer verwant aan occultisme). 
In een ander boek, Formula for Raising the Dead20, waarschuwde Franklin Hall dat dit niveau van 
opereren, de doden tot leven terugbrengen, enkel bestemd is voor “geavanceerde” Heilige-Geest-
mensen die zijn andere vier boeken hebben gelezen. 
 

 

 

 

PRAGMATISME versus GELOOF 
Pragmatisme zegt: “Als het werkt, dan zal ik het accepteren en geloven”  

Geloof zegt: “Wat ik aanneem en geloof is geheel gebaseerd op Gods Woord, de Bijbel” 
 

FUNDAMENTELE WET 

Wij moeten nooit toelaten dat onze ervaringen het Woord van God uitleggen,  
maar in plaats daarvan, moet het Woord van God onze ervaringen beheersen 

 

 

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm 

 
11 “De terugkeer naar onsterfelijkheid”. 
12 “Ongewone hemelse objecten”. 
13 “Onsterfelijke hemelse objecten”. 
14 Gravitatie: aantrekking tussen lichamen, en de zwaartekracht. 
15 Levitatie: onttrekking aan de zwaartekracht. 
16 Impartation: het (door handoplegging) verkrijgen van een “zalving”, of een “zegen”, van de Heilige Geest. 
17 In de kerken van de Charismatische Beweging en de Pinksterbeweging. 
18 Transferentie: hier in de betekenis van overdracht van (geestelijke) kracht(en). 
19 Getranscendeerd: te boven gegaan. 
20 “Formule om doden op te wekken”. 
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