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Hillsong organiseert Alpha-conferentie 
Bron : https://www.wayoflife.org/friday_church_news/20-50.php, 13-12-2019 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling en voetnoten door M.V. 

 
 

 
 
Verscheen eerder als nieuwsitem op 3-12-2019: “Alpha conferentie (januari 2020) met RKK-mis en 
een reeks ketters”  - https://www.nowtheendbegins.com/hillsong-church-alpha-conference-2020-
mass-roman-catholic-priest-james-mallon-promote-one-world-religion-antichrist-chrislam/  

------------ 

Hillsong Phoenix organiseert de Alpha Conference 2020 op 30-31 januari, compleet met een katho-
lieke mis.  
Sprekers zijn onder andere Sarah Shin van Intervarsity Christian Fellowship, Francis Chan, Kelvin 
Walker van de Christian & Missionary Alliance, de katholieke priester James Mallon en de con-
temporaine aanbiddingsleider Matt Redman.  
De conferentie opent op vrijdagochtend met een katholieke mis waarin een broodje (hostie) en wijn 
het eigenlijke lichaam en bloed van Jezus wordt en door de deelnemers als Jezus wordt aanbeden, 
zoals de officiële katholieke leer dat stelt.  
Alpha is een interkerkelijk evangelisatieprogramma dat in de jaren (19)90 werd geboren in de Holy 
Trinity Brompton Anglican Church in Londen, Engeland, vanuit een charismatische “opwekking”, 
waarbij mensen een “sterke elektrische stroomstoot ervaarden”, en door spirituele krachten door de 
kamers werden geworpen, huilend, lachend als hyena’s, en met hun voeten in de lucht op de vloer 
lagen en “dronken” waren.  
De Alpha-cursus omvat een “Heilige Geest-dag” met als doel de deelnemers een charismatische 
ervaring te geven, inclusief het aanleren hoe ze in “tongen” moeten spreken.  

Alpha helpt bij het bouwen van de eindtijdse Eengemaakte Wereldkerk.  
Ontwikkelaar Nicky Gumble, “vicar” van Holy Trinity Brompton, zegt: “Alpha loopt in elke arm 
van de kerk. Het groeit het snelst in de katholieke kerk. ... Wat ons verenigt is oneindig veel groter 
dan wat ons scheidt. ... In elk ander deel van het lichaam van Christus - Presbyteriaans, Baptistisch, 
Luthers, niet-denominationeel, Katholiek, Pinkstermensen, Bulgaars-orthodox, Koptisch Orthodox - 
Alpha doorkruist het alle scheidslijnen” (“The Alpha Course: An International Phenomenon”, Wil-
lowCreek.org, maart 2012).  
Hillsong is een netwerk van kerken en een invloedrijke producent van hedendaagse aanbiddingsmu-
ziek. Het begon in Hills Christian Life Centre in Sydney, Australië, en is vertakt om kerken te star-
ten in Londen, New York City, Los Angeles, Phoenix en andere steden.  

https://www.wayoflife.org/friday_church_news/20-50.php,
https://www.nowtheendbegins.com/hillsong-church-alpha-conference-2020-
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Populaire Hillsong-nummers zijn “Oceans”, “Shout to the Lord”, “Stronger”, “This Is Our God” en 
“Mighty to Save”. 
 

 

Lees verder over Hillsong: 
o Rubriek “Hillsong”: http://www.verhoevenmarc.be/muziek.htm#hillsong  

Lees verder over Alpha: 
o Rubriek “Alpha”: http://www.verhoevenmarc.be/#alpha  
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