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Anne van der Bijl, alias brother Andrew  
en zijn organisatie Open Doors 

Samengesteld door M.V. dd. 23-8-2022  
Uit mijn archief. Update 4-3-2023 

Ter overdenking 
 
Artikel over het boek van dwaalleraar Mattheus van der Steen – Durf te dromen 
Uit http://www.internetbijbelschool.nl/htmldoc/trin2.ongeleid.htm  
Anne van der Bijl: “Al langere tijd droom ik van jongere mannen die durven dromen van een grote 
geestelijke doorbraak in ons land. Mattheus is bij uitstek zo’n dromer”, aldus prof. dr. Willem Ou-
weneel. En Anne van der Bijl, oprichter van Open Doors, meldde: “Echt waar. Ik heb dit in 
een keer uitgelezen; met een lach en een traan”, terwijl Gerard de Groot, voorganger van de Le-
vend Woord-gemeente in Rotterdam het boek een ‘aanrader’ noemde: “Op een ontwapenende en 
boeiende wijze weet Mattheus je hart te raken om in beweging te komen en de wereld te beïnvloe-
den met de kracht en waarden van Gods Koninkrijk”. Geplaatst op: 2009-03-14, Manna-vandaag.nl,  
 
Artikel over de charismatische dwaalorganisatie TRIN  
Uit http://www.internetbijbelschool.nl/htmldoc/trin.htm  

Kopje Warme steun 
Anne van der Bijl, evangelist en oprichter van Open Doors schreef een voorwoord in het boek 
Durf te dromen van Van der Steen. “Ik begeef mij niet in die kringen”, zegt Van der Bijl, die be-
kendstaat als behoudend evangelisch. “Maar het feit dat jonge mensen íéts doen voor Jezus, dat al-
leen al vind ik zo fantastisch dat ik niet aan de kant wil gaan staan met kritische opmerkingen, maar 
dat warm wil steunen”. Van der Bijl heeft ook wel in de gaten dat het er bij TRIN soms extreem 
aan toegaat. “Maar ik heb liever dat jongeren dít doen, dan dat stil blijven zitten. En ach, de Geest 
zal het vanzelf wel corrigeren”.  Bron ND van 30-4-2008. 
 
Boek “Profeten die leugens profeteren in Mijn Naam”, pagina 45 
Uit http://www.verhoevenmarc.be/PDF/PaulWilkinson-ProfetenDieLeugensProfeterenInMijnNaam.pdf  

Brother Andrew ondertekent de giftige, oecumenische “Joint Declaration by Christian Leaders on 
Israel’s 60th Anniversary” dd. 8-5-2008. 
Brian McLaren [valse leraar] was een ondertekenaar van de “Joint Declaration by Christian Leaders 
on Israel’s 60th Anniversary”1, uitgegeven op 8-5-2008. Deze verklaring werd georganiseerd door 
Ben White, auteur van Israeli Apartheid, en Philip Rizk.63 Alhoewel deze verklaring niet open-
lijk antisemitisch/antizionistisch is, is ze theologisch en politiek geladen. De opmaak van zulke 
verklaring zal niet altijd hun onderliggende agenda verraden, maar hun ondertekeningen vertellen 
ons heel wat. Onder de meer dan 140 namen, toegevoegd aan deze verklaring, waren: Desmond 
Tutu, Stephen Sizer, Donald Wagner, Gary Burge, Brother Andrew [dit is Anne van der Bijl!], Jim 
Wallis, Colin Chapman, en Porter Speakman Jr.  
 
Anne van der Bijl geen vriend van Israël maar wel van islamieten en palestijnen.  
https://www.christipedia.nl/wiki/Islam : Anne van der Bijl, de oprichter van Open Doors, een orga-
nisatie die vervolgde christenen helpt, spelt ISLAM als “I Sincerely Love All Muslims” (“Ik heb 
alle moslims oprecht lief”). 

 
1 De complete lijst van de ondertekenaars hier: http://justpeace60.blogspot.com/ - ong. 150 personen waaronder talloze 
afvallige naamchristenen. 
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Hierna een foto samen met terrorist Yasser Arafat, in 1980: 

 

Van der Bijl beveelt het bedenkelijke boek “Verklaar moslims de vrede” aan. Zie artikel B&O: 
https://bijbelenonderwijs.nl/huis-van-islam/verklaar-moslims-de-vrede-kritische-recensie/ . Daarin 
schrijft de recensent: “Vanwaar de aanbevelingen van de broeders Herman Takken en Anne van 
der Bijl? Zij kennen de Bijbel voldoende om te weten dat dergelijk anti-Israël gif niets bijdraagt 
aan het bereiken van onze moslimmedemens maar alleen maar ellende en narigheid brengt. Dit te 
moeten schrijven is voor mij een verdrietige plicht”. 12 juni 2012. 
 
Open Doors, opgericht door Anne van der Bijl, is “big business” 
Zie https://www.billionbibles.com/open-doors-brother-andrew.html  

Alles draait om geld en de leiders laten zich buitensporige salarissen uitbetalen. 
 
Uit “In drie golven”, pagina 12 - kritiek op charismatische uitingen door westerse 
zendingsorganisaties 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/In-drie-Golven.pdf   
Kopje Enkele tegengeluiden  
Vanuit reformatorische en evangelische kringen wordt hier en daar stelling genomen tegen deze 
‘charismatische opwekking’. Een opmerkelijk bericht staat in het Nederlands Dagblad: ‘Leiders van 
christelijke huisgemeenten in China willen dat westerse zendingsorganisaties ophouden met het stu-
ren van “evangelisten” die de Chinese gelovigen proberen aan te zetten tot het “spreken in tongen”, 
“dansen in de geest” en andere charismatische uitingen. Ze verklaarden dat tegenover een vertegen-
woordiger van de evangelische zendingsorganisatie “Open Doors”. (...) De westerse charismatici 
brengen verdeeldheid en scheiding onder de Chinese christenen, aldus de betrokken leiders. Een 
van hen verklaarde dat de christenen in China meer behoefte hebben aan een duidelijke prediking 
van fundamentele christelijke leerstellingen’. 
 
Een aantal van zijn boeken zijn uitgegeven door de pinkster-uitgeverij Gideon 
Zie https://www.gideonboeken.nl/auteurs/anne-van-der-bijl . Spreekt voor zich. 

WAARSCHUWING: Wees altijd sceptisch met betrekking tot erg populaire 
persoonlijkheden (op Tv_/_YouTube, popschrijvers, popsprekers). Een grote 
populariteit is een teken dat valsheid bestaat (Lukas 6:26). 
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