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Over Amir Tsarfati 
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 

Samenstelling, voetnoten en vertaling door M.V. 31-5-2022. Update 6-3-2023 
 
 

 
NL-Boeken van Amir Tsarfati, uitgegeven door Het Zoeklicht 

 

Focus vooral op de ‘tekenen’ van de huidige ontwikkelingen 
Voor de komende opname hebben wij geen behoefte aan “tekenen”, want de komst van de Heer 
voor de Zijnen is imminent. Hij kan op dit eigenste moment komen! Geen rampzalige fenomenen 
op aarde, noch in de hemelen; geen politieke, religieuze of economische ontwikkelingen; geen pro-
fetieën moeten vervuld worden vóór Jezus Christus kan terugkeren om Zijn Bruid op te halen (Jo-
hannes 14:1-6; Efeziërs 5:2. Zoals de dagen van Noach waren … (Mattheüs 24:37-38). 
Tsarfati focust veel op de eindtijdprofetieën (zoals in Ezechiël, Daniël, Jeremia) die slaan op de tijd 
van de verdrukking in de 70ste jaarweek. Hij laat die deels passen in het huidige politieke landschap 
en scenario, en vooral ook bij Israël. Dit is een verkeerd uitkijken naar tekenen, terwijl wij ons moe-
ten richten op Christus Jezus alleen. Wij moeten te allen tijde waakzaam zijn met betrekking tot het 
vlees, de verzoekingen en de acties van de tegenstander. “Waak en bid, opdat u niet in verzoeking 
komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak” (Mattheüs 26:41). Dit is ware waakzaam-
heid – zie http://www.verhoevenmarc.be/PDF/voortdurende-waakzaamheid.pdf . Uiteraard zijn de 
eindtijdprofetieën (zoals bv. Openbaring) erg nuttig, maar niet in de zin dat we ze in verband moe-
ten brengen met het huidige politieke scenario. 
Tsarfati legt de focus op een ongezond tekenen zoeken voor Jezus’ komst. Dit leidt af van onze 
ware waakzaamheid. 

Hij houdt zich enkel met profetieën bezig, niet de hele raad Gods 
Met name de profetieën waarin Israël een rol speelt. En ook zijn verklaring van die profetieën loopt 
vaak mank.  

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/voortdurende-waakzaamheid.pdf
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Hij leert over 1948: binnen één generatie vanaf 1948 komt de Opname! Gehoord in sommige van 
zijn toespraken (YouTube). Dit is fout! Zie http://www.verhoevenmarc.be/PDF/dit-geslacht.pdf . 
 

Banden met het erg afvallige Calvary Chapel en Chuck Smith 
https://en.wikipedia.org/wiki/Calvary_Chapel_Association (Charismatisch - Pentecostal) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chuck_Smith_(pastor) – Chuck Smith is de stichter. 
Zie hierbij ook https://en.wikipedia.org/wiki/Amir_Tsarfati . In deze denominatie van Calvary Cha-
pel treedt hij nog regelmatig op. 
 

Tsarfati: Jezus Christus is de aartsengel Michaël 
Nu vertoont deze Tsarfati ook andere eigenaardigheden. Zo leert hij dat Jezus Christus de aartsengel 
Michaël is. Dit is iets wat sekten zoals Jehovah-getuigen, 7de Dags-adventisten en Mormonen ook 
geloven. Maar de aartsengel Michaël is een SCHEPSEL, niet God. Hij is een dienaar van God. 
Het volgende is een e-mailbewijs voor deze dwaling (e-mail van Tsarfati), betrokken van deze site:  

https://harpazo.proboards.com/thread/55842/warning-amir-tsarfati-false-teacher : 

E-mailbewijs  
Onderscheid goed de valse leer die Tsarfati zo misleidend brengt! Maar Michaël is slechts een 
SCHEPSEL, niet God – zie bv. Judas vs. 9! 

“Beste xxxx 
Hilary stuurde je e-mail naar mij door en ik legde je vraag voor aan Amir en dit is zijn reactie 
hieronder. Maar hij wilde ook dat ik je liet weten dat dit geen leerstellige kwestie is, dus het is 
een onderwerp dat mensen (veel goede Bijbelgeleerden) anders geloven, maar het zou geen ver-
deeldheid binnen het lichaam van Christus moeten veroorzaken. 
HET geestelijke schepsel dat Michaël heet, wordt niet vaak genoemd in de Bijbel. Wanneer er 
echter naar hem wordt verwezen, is hij in actie. In het boek Daniël vecht Michaël tegen godde-
loze engelen; in de brief van Judas staat hij in discussie met Satan; en in Openbaring voert hij 
oorlog met de Duivel en zijn demonen. Door Jehovah’s heerschappij te verdedigen en Gods vij-
anden te bestrijden, doet Michael de betekenis van zijn naam eer aan — ‘Wie is als God?’ Maar 
wie is Michael? 
Soms zijn individuen bekend onder meer dan één naam. De aartsvader Jakob staat bijvoorbeeld 
ook bekend als Israël en de apostel Petrus als Simon. (Genesis 49:1, 2; Mattheüs 10:2) Evenzo 
geeft de Bijbel aan dat Michaël een andere naam is voor Jezus Christus, voor en na zijn leven op 
aarde. Laten we eens kijken naar de Schriftuurlijke redenen om die conclusie te trekken. 
Aartsengel. Gods Woord verwijst naar Michaël ‘de aartsengel’. (Judas 9) Deze term betekent 
‘opperengel’. Merk op dat Michaël de aartsengel wordt genoemd. Dit suggereert dat er maar één 
zo’n engel is. In feite komt de term ‘aartsengel’ in de Bijbel alleen voor in het enkelvoud, nooit 
in het meervoud. Bovendien is Jezus verbonden met het ambt van aartsengel. Over de opgestane 
Heer Jezus Christus zegt 1 Thessalonicenzen 4:16: ‘Want de Heere Zelf zal met een geroep, met 
de stem van een aartsengel’. Zo wordt de stem van Jezus beschreven als die van een aartsengel. 
Dit Schriftgedeelte suggereert daarom dat Jezus zelf de aartsengel Michaël is.1 
Legerleider. De Bijbel zegt dat ‘Michaël en zijn engelen vochten tegen de draak … en zijn en-
gelen’ (Openbaring 12:7). Michaël is dus de Leider van een leger van trouwe engelen. 

 
1 Maar Michaël is hier bedoeld als de dienaar van de Hemelse Koning. Vergelijk Daniël 12:1. En zie Judas: 
“Michaël, de aartsengel, echter durfde, toen hij met de duivel redetwistte en een woordenwisseling had over 
het lichaam van Mozes, geen oordeel van lastering tegen hem uit te brengen, maar zei: Moge de Heere u be-
straffen!” - Michaël is duidelijk niet “de Heere” God! 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/dit-geslacht.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Calvary_Chapel_Association
https://en.wikipedia.org/wiki/Chuck_Smith_(pastor)
https://en.wikipedia.org/wiki/Amir_Tsarfati
https://harpazo.proboards.com/thread/55842/warning-amir-tsarfati-false-teacher
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Openbaring beschrijft Jezus ook als de Leider van een leger van getrouwe engelen. (Openbaring 
19:14-16) En de apostel Paulus noemt specifiek ‘de Heer Jezus’ en ‘zijn machtige engelen’. (2 
Thessalonicenzen 1:7) De Bijbel spreekt dus over zowel Michaël en ‘zijn engelen’ als Jezus en 
‘zijn engelen’. (Mattheüs 13:41; 16:27; 24:31; 1 Petrus 3:22). Aangezien Gods Woord nergens 
aangeeft dat er twee legers van getrouwe engelen in de hemel zijn – een onder leiding van Mi-
chaël en een onder leiding van Jezus – is het logisch om te concluderen dat Michaël niemand 
minder is dan Jezus Christus in zijn hemelse rol. 

Amir Tsarfati 
Stichter en president 
… 
Joanne Arnott 
Ministry Coördinator” 

Vergelijk het met dit artikel: https://unravelations.weebly.com/home/is-jezus-de-aartsengel-michael  

Argumenten van complotkraaiers 
Wilde theorieën over Vrijmetselaars, Illuminati, Rotschilds, Rozekruisers, geheime genootschappen 
worden in zijn video’s behandeld op de wijze van de complotkraaiers. Vele vermoedens, weinig of 
geen bewijzen, veel speculaties, gebracht met veel animo, en dat allemaal omwille van ‘profetie’ als 
hedendaagse tekenen voor de toekomende gebeurtenissen, vooral met betrekking tot Israël en een 
aanstaande opname van de Gemeente. 

 
DVD van Amir Tsarfati 

Slot 
Misschien is dit voldoende om de oprechte gelovige een waarschuwing te geven, niet enkel met be-
trekking tot Amir Tsarfati maar ook gezien de talloze valse predikers op het YouTube kanaal en de 
vele bestseller schrijvers. Velen brengen een giftig mengsel van waarheid en leugen, en ze sturen dit 
openbaar de wereld in, met heel veel geestdrift en animo, waardoor velen misleid worden! Daarom 
moeten wij even openbaar als zij doen deze dwalingen ontmaskeren. 

Lees hierbij ook: 
o Pas op voor populaire predikers en schrijvers:  

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/populair.pdf  
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