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De echte of denkbeeldige bedreiging van een 
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Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of  HSV) 
Vertaling (hier en daar ingekort), weblinken en voetnoten door M.V. Update 7-2-2009 

 
“Want alzo heeft de HEERE tot mij gezegd, met een sterke hand, en Hij onderwees mij 
om niet te wandelen op de weg van dit volk, zeggende: Gij zult niet zeggen: Een sa-
menzwering, van alles, waar dit volk van zegt: Het is een samenzwering; en vreest gij 
hun vrees niet, en verschrikt niet. De HEERE der heerscharen, Die zult gij heiligen, en 
Hij zij uw vreze, en Hij zij uw verschrikking” (Jesaja 8:11-13). 

Sommigen die nog nooit gehoord hebben van de term Illuminati zullen zich afvragen: “Wat is me 
dat voor iets?” De letterlijke definitie van het woord Illuminati betekent “de verlichten”. Het is een 
term die verschillende groepen aanduidt, sinds het midden van de 18de eeuw. In onze tijd zijn er 
nogal wat mensen in de evangelische en pinksterkerken die geïnteresseerd en geobsedeerd zijn ge-
raakt door het Illuminati-idee.  
Het is best over de Illuminati te spreken als over een idee omdat er dozijnen conflicterende theorie-
en zijn over wie de groep is en wat zij vandaag doen. Mensen die intensief verwikkeld raken in het 
onvindbare streven van de elusieve1 Illuminati lijken diep overtuigd te worden van een “imminente2 
takeover” en een “geheime wereldwijde samenzwering”, die ten grondslag liggen van alles wat 
vandaag gebeurt. Uiteraard komen en gaan de daarbij soms vooropgezette datums zonder dat er een 
takeover plaatsvindt! 
In het schema dat we hier presenteren is er soms ook een poging om de Antichrist toe te wijzen aan 
een bepaald persoon of bepaalde beweging. Om kort te gaan, aan de Illuminati werd en wordt van 
alles en nog wat toegeschreven, van het uitlokken van de Franse en Amerikaanse revoluties, het 
brein achter het communisme, het controleren van alle banken en het geld, tot het beramen van een 
takeover van de wereld, op elk moment. 
Niet ieder die zulke ideeën aanhangt en promoot wordt aanzien als een duistere extremist of cultlid. 
Sommigen hebben aanzien gekregen binnen christelijke kampen. Bijvoorbeeld, tele-evangelist Pat 
Robertson schrijft in zijn boek The Nieuwe Wereld Orde, dat de Illuminati van plan zijn de nieuwe 
wereldorde te installeren. Maar dat is folklore en een mythe die gewoon weigert uit te sterven. 
Brooks Alexander, van het Spiritual Counterfeits Project, heeft het over een echt gebrek aan gedo-
cumenteerd bewijs voor de wereldwijde samenzweringstheorie: 

“Geruchten en speculaties vullen de kloven tussen de schaarse gegevens. Een net van sug-
gestieve (maar niet gestaafde) omstandigheden kunnen bedacht worden zo ver de geest 
kan reiken. … Sommige theoretici zijn ernstige, gekwalificeerde geleerden, maar zij moeten 
tegen de stroom in worstelen om credibiliteit te halen in een gebied dat gedomineerd wordt 
door gekken, extremisten en verborgen agenda’s. Samenzweringsenthousiastelingen heb-
ben spectaculaire sprongen gemaakt om zogezegd ‘achter de schermen’ te geraken”.[1] 

Het Illuminati-idee of -concept werd nieuw leven ingeblazen in de jaren (19)20 door niemand min-
der dan Henry Ford (met een hatelijke antisemitische aanval). In de drie volgende decennia werd dit 
bestendigd door zekere mannen als Gerald Winrod en Myron Fagin. Maar de premisse werd niet 
populair en breed geaccepteerd dan door de 1960-generatie met de opkomende afwijzing van over-

 
1 Elusief: (van het Frans élusif), ontwijkend; onvatbaar, ontglippend aan nauwkeurige omschrijving. (Van Dale). 
2 Imminent: boven het hoofd hangend, naderend, dreigend: een imminent gevaar. (Van Dale). 

http://www.pfo.org/illumint.htm
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heid en gezag, en in het bijzonder door de brede verspreiding van het John Birch Society materiaal 
en de literatuur van de anti-zionistische Liberty Lobby. Dit veroorzaakte een mainstream van de 
Illuminati-waan en het accepteren van een illusoire alziende “big brother”. De details van de ta-
keover werden nu bijkomstig, zelfs betekenisloos - enkel het idee bleek van belang te zijn. 
Enkele decennia geleden werd de Illuminati de schuld gegeven voor de energiecrisis en de Waterga-
te-affaire, in de jaren (19)70. Zij werden beschreven als een ondergronds geheim, die de duivel aan-
baden, en die op verschillende manieren terug te voeren waren tot de tempeliers, gnostische culten 
en Egyptische zonaanbidders. 
Alhoewel geen twee onderzoekers die de Illuminati bestuderen geheel overeenstemmen over de 
details (er is ruimte voor veel speculatie), vindt men in het algemeen in de huidige Illuminati-
literatuur van het antisemitische uiterst-rechts, het idee van internationaal communisme en interna-
tionaal bankieren in interactie met vrijmetselarij, hekserij en satanisme. Zelfs de val van het com-
munisme doet het engagement van ware “believers” niet bekoelen. Zij blijven beweren dat het in-
ternationaal communisme opnieuw zal opstaan, of gewoon een nieuwe, gewiekstere gedaante zal 
aannemen. 
Er bestaan ook griezeliger concepten die de elusieve Illuminati linken aan buitenaardse wezens. Met 
de verjaardag van de beweerde Roswell-waarneming3 (New Mexico), genieten UFO’s een her-
nieuwde belangstelling, en de verwachtingen liggen voortdurend hoger. Er zijn enorme, groeiende 
bibliografieën van alleen nog maar de UFO-piste in de samenzweringsliteratuur. De rariteiten zijn 
eindeloos, met alles inbegrepen van visitaties tot ontvoeringen. Science fiction floreert welig. Men 
kan vandaag op het internet vele honderden UFO-sites vinden. 
De eerste echte historische link die met enige zekerheid kan gesteld worden is die van de Bava-
rische Illuminati. Op 1 mei 1776 vormde in Beieren dr. Adam Weishaupt, een professor in de rech-
ten en voormalig Jezuïet, een geheim genootschap, met de naam de Orde van de Illuminati, binnen 
de vrijmetselaarsloges van Duitsland. Het was eigenlijk een geheim genootschap binnen een geheim 
genootschap. 
In 1785 werden de Bavariaanse4 Illuminaten neergeslagen en door de overheid verboden, voor het 
plannen van een omverwerping van de koningschappen van Europa. Over dit scenario zijn alle his-
torici het eens. De zwakste schakels in de ketting zijn voor de Illuminologen echter de beginscha-
kels. Men heeft beweerd dat de Rothschilds Weishaupt financieel gesteund hebben. Maar het histo-
rische verslag laat blijken dat de Rothschilds niet eerder dan ongeveer 1800 met een bankzaak zijn 
begonnen, en dat is na het opheffen van de eerste Illuminati. [2] De Rothschild-schakel bestaat hier 
niet, en evenmin later. 
Er wordt beweerd dat Edmond Rothschild het Zionisme financieel steunde (in de lijn van de Illumi-
nati-theorie, die antisemitisch is, en beweringen doet over een Joodse wereld-takeover). Rothschild 
steunde inderdaad vroege kolonisten in Israël maar wilde helemaal niets te maken hebben met de 
vader van het Zionisme, Theodor Herzl en de vroege politieke Zionisten. Dit kan bewezen worden 
middels de dagboeken van Herzl en het indrukwekkend bewijsmateriaal in het Herzl-archief in Je-
ruzalem. [3]  
De andere gebroken Rothschild-schakel is de bewering dat Adolf Hitler financieel gesteund werd 
door de Rothschilds. [4] Maar de bankfirma van de Rothschilds werd in Duitsland geliquideerd in 
1901. Hun overblijvende bezittingen in Duistland en Oostenrijk werden door Hitler geconfisqueerd 
in de jaren ’30, en de familie ontsnapte met enkel het bezit van hun levens. Enkele familieleden die 
door Hitler waren gevangen genomen werden tegen hoge kost teruggekocht. 
Alles wat verder ligt dan Weishaupt en de Bavariaanse Illuminati is een kwestie van verhitte specu-
latie, mythologie en controverse, zonder echte historisch gedocumenteerde bewijzen. 

 
3 Roswell geniet internationaal vooral bekendheid vanwege het zogenaamde Roswell-incident in juli 1947, waarbij 
vlakbij de plaats volgens vele diehards een buitenaards ruimteschip is neergestort. De discussie daarover houdt tot op de 
dag van vandaag wereldwijd aan (Wiki). 
4 Bavaria (Lat.): Beieren 



 3

Een ander document waar men soms naar verwijst, in de antisemitische lijn van de Illuminologie, is 
The Protocols of the Learned Elders of Zion.[5] Dit mythologische stuk uit het 19de eeuw, spreekt 
van een geheime samenkomst op een kerkhof met Satan en de twaalf Ouderlingen van Zion. Deze 
reinste fictie kwam uit de pen van Hermann Goedsch, een Pruisische postbeambte, in 1868. In zijn 
roman Biarritz, was er een hoofdstuk “In the Jewish Cemetery in Prague”, dat vertelt over de ont-
moeting van de duivel en de imminente sensationele Joodse takeover. 
Dit evolueerde uiteindelijk tot een document met de titel de Rabbi’s Speech. In Rusland en Duits-
land werd het geaccepteerd als feit en het stimuleerde vervolgingen en pogroms. In 1920 nam het de 
naam aan van The Protocols of the Learned Elders of Zion. Miljoenen exemplaren werden verspreid 
in de jaren (19)30 en (19)40, en het was verplichte literatuur in Duitse scholen. [6] Dat allemaal voor 
de Joodse wereldsamenzwering. 
Een belangrijke primaire bron die constant geciteerd en onjuist aangehaald wordt, gebruikt en mis-
bruikt, is John Robison’s Proofs of a Conspiracy Against All Religions and Governments of Europe, 
Carried on in the Secret Meetings of the Freemasons, Illuminati and Reading Societies. Het boek, 
voor het eerst gepubliceerd in 1795, wordt vandaag eenvoudig genoemd: Proofs of a Conspiracy 
(Bewijzen van een Samenzwering). Het is interessant Robison te lezen en te zien wat hij eigenlijk 
zegt en niet zegt. Men kan zich afvragen of de velen die naar hem verwijzen, hem wel echt gelezen 
hebben. 
Robison, een Schots wiskundige, reproduceert de Weishaupt-geheimen. Hij is zelf een vrijmetselaar 
en onthult dat de Bavariaanse en Duitse vrijmetselarij door Weishaupt verknoeid werden. Robison 
zegt niets over Rothschild of een Joodse connectie. Geheime wereld-takeovers kunnen in de de ge-
schriften van Robison niet gevonden worden. 
Het is moeilijk te begrijpen hoe iemand communisme, Amerikaanse banken of een Joodse takeover 
kan puren uit enigiets wat Robison zegt. Het is als sinaasappels willen plukken van een appelboom, 
gewoon omdat het een fruitboom betreft. Maar dat is geschiedkundige inconsistentie en een toon-
beeld van gebrek aan bewijs. De American Classics geven bij hun herpublicatie van Robisons boek 
toe dat er geen gedocumenteerde historische links zijn van Robison naar het communisme, mis-
schien slechts een ideologische link. 
Nu wordt het tijd om eens te kijken naar enkele historische identificaties van de Illuminati. Dikwijls 
zijn ze gebaseerd op bronmateriaal van Nesta Webster. Webster, die in 1960 stierf, was een Britse 
mystica die geloofde in reïncarnatie, fascisme en een Joodse wereldovername. Haar leven werd 
onderzocht en haar theorieën ontmaskerd door Richard Gilman in Behind World Revolution — The 
Strange Career of Nesta Webster. Niettegenstaande dit werd zij gebruikt als bron door Pat Robert-
son en anderen, hetgeen aantoont hoe diep zij haar ideeën hebben overdacht. Webster weefde een 
weefsel van waarheid en leugen rond haar sympathie voor Hitlers ideeën. 
Onderhavig artikel kan niet eens een poging doen om rekening te houden met de vele nuances en 
verschillen die bestaan in elk van de Illuminati-theorieën. Dat probleem is er omdat de Illuminati op 
verschillende manieren geïdentificeerd worden, en de mededingers veranderen elk jaar dat voorbij-
gaat. Maar veel van de volgende speculaties werden behandeld en bediscussieerd in het boek van 
Neal Wilgus, The Illuminoids — Secret Societies and Political Paranoia : 

(Ik laat dit in het Engels staan, M.V.) 
1. French sociologist Jacques Ellul said the Illuminati was founded in the eleventh century 
by disciples of Joachim of Floris. It was vanquished in 1507. 

2. National Review has stated Joachim’s followers still exist. 

3. French cabalist Eliphas Levi claimed the Illuminati was founded by Zoroaster in Persia 
and introduced to Europe by the Knights Templar in the twelfth century. 

4. Levi also states in his History of Magic that the Holy Vehn (medieval Catholic version of 
the Ku Klux Klan) was the enforcer for the Illuminati. 

5. Arkin Darual, in History of Secret Societies, identifies Hassan Sabbah as the founder of 
the Illuminati in 1092. 
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6. According to Encyclopedia Britannica, the Illuminati was founded by Adam Weishaupt in 
1776 and suppressed by the Bavarian government in 1785.  

7. Magazines in the 1970s, such as Teenset and others, suggested that the Illuminati con-
trolled the rock music business and were responsible for masterminding all the assassinati-
ons of recent decades. 

8. American Opinion magazine said that American Council on Foreign Relations (CFR) was 
the current manifestation of the one-world conspiracy. The CFR is a top contender in much 
of the conspiracy literature.  

9. A Chicago newspaper, in 1968, pinpointed then Mayor Daley as a member of the Illumi-
nati and said George Washington and Weishaupt were the same man. 

10. In 1969, East Village Other magazine named Richard Nixon, Aga Khan, Lord Omar, and 
Kennedy assassination theorist Mark Lane (perhaps meant to be a joke) as members of the 
organization. 

11. The eye in the pyramid on the back of the one-dollar bill was given to Thomas Jefferson 
by a mysterious man in black, who disappeared. The founding fathers, not knowing what it 
meant, used it anyway. It is presumed to be the seal of the Illuminati! In our bicentennial 
year we unwittingly celebrated the birth of Illuminati. This view is promoted by Jack Chick 
of Chick Publications, especially in The Crusaders series of Christian comic books. The Uni-
ted States Department of the Treasury in Washington, D.C., provides the explanation of the 
symbols on our money in a booklet: they identify the eye as the eye of God. 

12. John Robison, eighteenth-century Mason previously mentioned, warned against the Ba-
varian Illuminati influence on Masonry. 

13. Nesta Webster, in World Revolution, claimed the Illuminati controls all socialist, com-
munist, and anarchist groups. 

14. According to High I.Q. Bulletin, the Illuminati are invaders from the planet Venus. 

15. In Cosmic Trigger — The Final Secret of the Illuminati, science fiction writer Robert An-
ton Wilson suggests that there may be E.S.P. contacts from Sirius. Wilson further specula-
tes that these extraterrestrial contacts use human minds as receivers (interstellar neuroge-
netics) and may account for the origin of the idea of the Illuminati. 

16. It was from the Vril Society that Hitler learned his occultism, according to Libertarian 
American. This is the political front for the Illuminati, which has as its aim, not Russian so-
cialism, but Christian socialism. 

17. The John Birch Society first mentioned the Illuminati in 1962. Their particular twist is 
that it is a combination of world bankers, CFR, communism, and a Jewish-Rothschild con-
nection. The Illuminati is known as the “insiders.” The most popular treatment of the Birch 
line was in the 1971 publication, None Dare Call It Conspiracy. Its author, Gary Allen, gave 
the “takeover” year as 1976 in that book. 

18. According to the Los Angeles Free Press, the Theosophical Society has been named as 
the chief front for the Illuminati. 

19. Others suggest the John Birch Society. 

20. The purely Jewish takeover was promoted by Gerald Winrod in the 1920s and 1930s. In 
his publication, The Hidden Hand, he promoted The Protocols of the Elders of Zion, and saw 
the Jews as the cause of the depression. The Super Government, the world bank and the 
“apostate Jews” (“the hidden hand”) were about to take over. [7] 

21. In the Bulletin to Restore the Constitution, from Fort Collins, Colorado, we find the Il-
luminati made up of Fabianism, round table, communism, Bilderbergers, CFR, Rotary, Elks, 
Y.M.C.A., and B’nai B’rith. 

22. Golden Dawn is yet another hot suspect. Allister Crowley originated this Satanic cult in 
England after the turn of the century. Calling himself Antichrist, he practiced vile rituals in-
terlaced with immorality. Secrecy was maintained only to escape prosecution from the go-
vernment. Crowley had nothing to do with plots or takeovers or politics. His cult was perpe-
tuated in England by Margaret Murry and in America by George Gardiner in the 1950s as 
the “Wicca” cult of witchcraft. [8] 
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23. The late Alberto Rivera put forth a purely Vatican conspiracy in alleged autobiographical 
works published by Chick Publications. 

24. Sufi writer Adries Shah says the Illuminati are sufis (Moslem offshoots). 

25. John Todd’s view is a combination of a few others with his own embellishments. His 
scenarios are still being promoted in Chick Publications’ Crusaders comicbook series. Ac-
cording to Todd, the Illuminati is definitely a CFR-Masonic conspiracy with witchcraft and 
Mafia thrown in. Jimmy Carter was selected to be the Antichrist by the Rothschild Tribunal. 
Todd added a twist to the paranoia of Myron Fagin. Charles Manson was to be released in 
1979 and led other released prisoners in “Helter Skelter” to kill Christians. We were to arm 
ourselves and stockpile food and water. There is absolutely no Jewish connection, Todd 
said. The rock music industry, and also the film industry, were all involved. His takeover 
was predicted for October 1979. [9] 

26. None of the above! Numbers 1-25 are all wrong! The Illuminati spawned the above to 
confuse everyone and keep themselves hidden. No one can and ever will know who they 
are. 

Hieraan toegevoegd is daar de hopeloos verwarde lijn van de christelijke samenzweringsprofeten.5 
Jack Van Impe, Charles Taylor, John Hagee, Peter and Paul Lalonde, Larry Burkett, Pat Robertson 
en de krankzinnigheid van Texe Marrs, bestendigen het christelijke gespinsel over de Illuminati-
theorie. [10] 
De Bijbel spreekt van afvalligheid en zegt ons wat daar tegen te doen. In de geest van de samen-
zweringsprofeet is het allemaal veel meer gecompliceerd en sinister, zoals opgemerkt in een recente 
uitgave van Religion in Politics: 

“De vrees voor een verborgen samenzwering tegen de westerse samenleving, het Chris-
tendom en het ‘American free enterprise system’ is een terugkerend thema dat de hele 
rechtervleugel-matrix doordringt. Het wordt verkondigd door leiders van nieuw-rechts aan 
Amerikanen die wanhopig op zoek zijn naar een gemakkelijk verstaanbare reden waarom 
hun Europese, op het Christendom gebaseerde cultuur hen blijkbaar afgenomen werd door 
‘seculiere humanisten’ en vervangen door wat gezien wordt als een ‘amoreel’ multicultu-
risme die weinigen van hen kunnen vatten. Haar meest extreme expressie heeft de ge-
daante aangenomen van de Illuminati-mythe; haar meest gematigde vorm is de ‘Seculier-
Humanistische Samenzwering’. De eerste versie noemt de Joden en de vrijmetselaars als 
de voornaamste schurken; de tweede noemt het liberaal establishment. In beide gevallen 
zijn communisme en socialisme de werktuigen waardoor de verborgen kliek (d.w.z. Joden 
en vrijmetselaars in het ene geval, en seculiere humanisten in het andere) haar doel van 
werelddominantie hoopt te bereiken. In werkelijkheid is de tweede versie niets meer dan 
een opgekuiste en minder offensieve versie dan de eerste - een die ‘opgepoetst’ werd ter 
wille van de gevoeligheden van de conservatieven”. [11] 

De voeten van Daniëls statenbeeld bestaan uit een mengeling van ijzer en leem, materialen die zich 
niet aan elkaar hechten (Daniël 2:43). Satan is blij met zaaien van chaos en verdeeldheid en heeft 
vandaag echt geen behoefte aan een gecentraliseerde aardse organisatie om zijn plannen uit te voe-
ren. De toestand die begrepen wordt onder de voeten van ijzer en leem (een gemengde, verdeelde 
wereld) kan en zal pas veranderen wanneer deze geraakt zullen worden door de grote steen, en dat 
is Gods Koninkrijk op aarde als het ultieme antwoord (Daniël 2:33-35, 44-45). 
Ongetwijfeld zullen er meer theorieën zijn om de Illuminati te kenmerken, en de combinaties kun-
nen eindeloos zijn, afhankelijk van de creativiteit van de schrijver. Sommigen zijn cultische of oc-
culte groepen. 
Het is gemakkelijk te zien dat veel van de Illuminati-mededingers in geen enkel opzicht historisch, 
filosofisch of eigenlijk gelinkt zijn. De enige gemene deler is het idee van Illuminati. Tenslotte 
worden de Illuminati al meer dan 200 jaar geportretteerd als dat ze over alle nodige middelen be-
schikken voor een takeover, maar er is nooit enige aanzet daartoe geweest. Er kan geen supermach-

 
5 Denk voor Nederland en Vlaanderen ook aan Robin de Ruiter! http://nl.wikipedia.org/wiki/Robin_de_Ruiter. Voor 
waarschuwende recensies, zie: http://www.solcon.nl/apgeelhoed/bio.ruiterde.htm. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Robin_de_Ruiter.
http://www.solcon.nl/apgeelhoed/bio.ruiterde.htm.
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tige groep bestaan zoals wordt beweerd, want alles wat bestaat lijkt steriel, ineffectief, inefficiënt en 
heeft gebrek aan knowhow om de job te kunnen klaren. 
Het imminente takeover-thema werd gespeeld en herspeeld sinds 1776. De Mormonen, de Britten 
en de Japanners zijn kandidaat geweest in verschillende perioden en waren verdacht als brein en 
scharnierpunt van de takeover. Het schijnt dat we gewoonlijk zien wat wij willen zien. Ongetwijfeld 
zullen zij, die artikels schrijven zoals het onderhavige, gezien worden als deel uitmakend van het 
grote schema van de Illuminati’s! 
Satan kan deze hopeloze activiteit van Illuminati-spotting en Antichrist-aanwijzing gebruiken, en 
hij gebruikt ze ook, om de Kerk van haar weg af te leiden. Hij heeft het idee gepromoot van een 
Illuminati-takeover om verdeeldheid, vrees en hysterie te verwekken. De vruchten ervan zijn ont-
wrichting, scheuring, elitarisme, wereldvreemdheid, verwarring en een ontkenning van de soeverei-
niteit van God. Indien gecombineerd met de occultistische nuances vervalt het ook tot een heftig 
dualisme6. 
Het zien van zonde en corruptie in alle overheden en systemen is echt wel wat anders dan de hele 
geschiedenis als een samenzwering te zien. Uitkijken naar de imminente komst van Christus be-
vrijdt ons van het pessimisme van het afstevenen op een takeover en destructie. De volgende verzen 
zijn vandaag nog steeds waar: 

“Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen 
gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die gezagsdragers zijn, opdat wij 
in alle rust en stilte kunnen leven, in alle godsvrucht en eerbaarheid. Want dat is goed en 
aangenaam voor God, onze Zaligmaker” - 1 Timotheüs 2:1-3. 

Politici worden beslist beïnvloed door de kracht van gebed. God zegt het. 

 

Ja, er bestaan kleine samenzweringen, hier en daar. Het plannen van 
de dood van Heer Jezus Christus was een samenzwering. Maar één 
grote dominante wereldomvattende samenzwering is echter bijzonder 
moeilijk voor te stellen, gezien al de aanwezige etnische verdeeldhe-
den, raciale verdeeldheden, religieuze verdeeldheden, culturele ver-
deeldheden, politieke verdeeldheden, enz. Inderdaad, de voeten zijn 
een onmogelijke mix van ijzer en leem en deze elementen kunnen 
zich nooit aan elkaar hechten tot één geheel, voor één doel. 

Naar de hele geschiedenis kijken met een samenzweringsbril is simplistisch reductionisme. Dat 
betekent dat men de diversiteit en complexiteit in de wereld negeert en alles reduceert tot mensen 
die hun vuile plannen uitwerken. De geschiedenis in deze simpele doos willen vangen, zet God en 
Zijn plan, en Zijn kracht, en Zijn wil, en Zijn Woord, buitenspel. 
Maar men zou bezwaar kunnen maken en zeggen: “Spreekt de Bijbel dan niet van een takeover van 
de Antichrist?” Ja, maar nergens in de Bijbel wordt dit gepresenteerd als een scenario dat het Illu-
minati-idee nog maar enigszins benadert. [En de belangrijkste reden waarom wij ons niet met zulke 
samenzweringstheorieën moeten inlaten is dat de Antichrist en zijn wereldbestuur pas zullen opko-
men nadat de Gemeente is opgenomen - Lees http://www.verhoevenmarc.be/opname.htm; M.V.] 
De theorieën van de Illuminati-ideeën zijn zowel verwarrend als niet gedocumenteerd.[13] Paulus’ 
woorden aan Timotheüs blijven vandaag relevant: 

“Ik herinner u eraan, hoe ik u ertoe opgeroepen heb in Efeze te blijven, toen ik naar Mace-
donië reisde, opdat u sommigen beveelt geen andere leer te onderwijzen, zich ook niet te 
verdiepen in mythen en eindeloze geslachtsregisters, die meer twistgesprekken opleveren 
dan door God gewerkte opbouw in uw geloof. … Als u deze dingen de broeders op het hart 
bindt, zult u een goed dienaar van Jezus Christus zijn, opgevoed in de woorden van het ge-
loof en van de goede leer, die u nagevolgd hebt. Maar verwerp de onheilige en onzinnige 
mythen en oefen uzelf in de godsvrucht. … Als iemand een andere leer brengt en zich niet 
houdt aan de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus en aan de leer die in over-
eenstemming is met de godsvrucht, 4 dan is hij opgeblazen, weet niets, maar heeft een 
ziekelijke neiging tot twistvragen en woordenstrijd. daaruit komen voort: nijd, twist, laste-

 
6 Dualisme: het aannemen van twee tegenover elkaar, of naast elkaar staande, beginselen, ter verklaring van iets. 
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ringen en boze verdachtmakingen. … O Timotheüs, bewaar het u toevertrouwde pand, ga 
onheilig, zinloos gepraat uit de weg en de tegenstellingen van de ten onrechte zo genoem-
de kennis” - 1 Timotheüs 1:3-4; 4:6-7; 6:3-4, 20. 

Wij hebben de keus: de illusie van het elusieve Illuminati-concept, met zijn dozijnen tegengestelde 
noties en theorieën, òf de realiteit van Gods Woord. 

Eindnoten: 
1. Spiritual Counterfeits Project Newsletter, Jan.-Feb. 1984, pg. 6. 
2. See further, The Rothschilds, by Fredrich Morton. 
3. See further, Herzl, by Amos Elon. 
4. On the funding of Hitler, see James and Suzanne Pool, Who Funded Hitler? (New York: The 
Dial Press, 1978). 
5. See The Quarterly Journal, Vol. 11, No. 2, “The Protocols of the Learned Elders of Zion: Code-
book for World Takeover or Anti-Semitic Nonsense?”, pp. 4, 8. 
6. See further, Warrant for Genocide by Norman Cohen. 
7. See further, Strong’s Organized Anti-Semitism in America. 
8. See further, Man, Myth and Magic by Richard Cavendish. 
9. For an updated report on John Todd, see The Quarterly Journal, Vol. 14, No. 2, “Comic Book 
Hero to Convict,” pp. 4, 8-10. See also the older summary reports on Todd in Spiritual Counterfeits 
Project Newsletter, (P.O. Box 4308, Berkeley, CA 94704), September 1978; Christianity Today, 
Feb. 2, 1979; and Moody Monthly, April 1979. 
10. For specific details, see Gregory Camp, Selling Fear. Grand Rapids, Mich.: Baker Book House, 
1997, pp. 169-231, 255-259. 
11. Religion in Politics, June 15, 1997, pg. 59. 
12. See The Coming Antichrist by Walter Price; Armageddon Now by Dwight Wilson; and Conspi-
racy, the Fear of Subversion in American History by Richard O. Curry and Thomas M. Brown. 
13. Two works that investigate the Illuminati idea are: The Politics of Unreason by Seymour Lipset 
and Early Raab and The Illuminoids by Neal Wilgus. 
 

 

 

Lees ook:  
o Laat u niet in met Complottheorieën: 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/complottheorie.pdf  
o Rubriek “Vrijmetselarij”: http://www.verhoevenmarc.be/#vrijmetselarij  
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