De Amerikaanse Maçonnieke Geschiedenis
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Er bestaat veel speculatie over de religieuze natuur aangaande de stichting van de Verenigde Staten
van Amerika (voortaan VSA). Vele christenen beweren dat de VSA gesticht werd als een christelijke natie en dat het, daarom, niet enkel ons recht is maar ook onze plicht om de VSA terug te winnen
voor God. Maar is de VSA een christelijke natie in de ware zin van het woord?
Vooraleer iemand of iets “christelijk” te noemen, of het nu om een mens of een natie gaat, moet
eerst aan bepaalde criteria voldaan zijn. Als het gaat over een persoon, dan is de bijbelse vereiste
dat hij/zij wedergeboren is door de Geest van God, en dat hij/zij begrijpt wat dit inhoudt.
Als we spreken van een christelijke natie, dan moet haar doel een bediening zijn in de naam van
Jezus Christus, zonder andere goden in acht te nemen. Haar primaire oorkonde moet de Bijbel zijn,
en allen die gezagsposities innemen moeten personen zijn die voldoen aan de noodzakelijke criteria
om zichzelf christen te noemen. Een ware christelijke natie zou een theocratie zijn, bestuurd door
God middels Zijn godsmannen. Haar wet zou uitermate moeten heersen in de harten en geesten van
de stichters van de natie, en allen die de natie hebben gesticht zouden moeten voldoen aan de noodzakelijke criteria om zichzelf christen te noemen. Even belangrijk: de natie zou moeten gecreëerd
zijn in respons op een verbond dat geïnitieerd is door God met hen die haar stichtten.
Bij wijze van informatie: de Pelgrims stichtten de VSA niet; zij stichtten een kleine kolonie die uiteindelijk opgeslorpt werd door de staten en de nieuw gevormde federale overheid.
Het geloof dat het Mayflower Compact1 de basis vormde voor een christelijke natie, zorgde ervoor
dat velen probeerden iets te herstichten wat nooit had bestaan: een christelijke natie gebaseerd op
bijbelse voorschriften en gesticht op een verbondsrelatie met God. Wat over het hoofd werd gezien
is dat het Mayflower Compact een herbevestiging gaf van loyaliteit aan de koning van Engeland;
haar ontwerpers hadden nooit de stichting van een onafhankelijke staat voor ogen.
Terwijl zij de feiten van de geschiedenis negeren en verdraaien, citeren “christelijke” dominionisten2 sommige van de stichtende vaders wier woorden geloof in Christus lijken aan te geven. Maar
velen die geciteerd werden waren vrijmetselaars die opzagen naar Jezus als een man die de hoogste
graad bereikte van morele verlichting.
De woorden van vele vrijmetselaars konden de niet-geïnformeerden ertoe leiden te geloven dat zij
ware broeders in Christus waren. Een voorbeeld is volgende verklaring van een maçonnieke publicatie [liever in het Engels gelaten]:
“God may have other words for other worlds, but His supreme Word for this world, yesterday,
today, forever, is Christ! He is the central Figure of the Bible, its crown, its glory, its glow-point
of vision and revelation. Take Him away and its light grows dim. He fulfilled the whole Book,
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Het Mayflower Compact is het document dat de Pilgrim Fathers op 21 november 1620 ondertekenden aan boord van
het schip, de Mayflower, voordat zij aan land gingen om de Plymouth Colony te grondvesten.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mayflower_Compact .
2
Het dominionisme – ook bekend als Transformatie-, Heerschappij-, Koninkrijk-Nu-beweging en Restoratietheologie
– is een merkwaardige mengeling van gereformeerd/ calvinistische theologie en charismatische invloeden. Dominion
theologie leert dat door het komen van Christus de gelovige “dominion” (heerschappij) heeft op elk gebied van het
leven. Wij bevinden ons volgens hen NU in het Koninkrijk van God (bemerk dezelfde kijk op het Koninkrijk als de
Vineyard beweging en zoals te vinden is in tal van “christelijke” liederen), en als gevolg daarvan zouden wij met Christus over de aarde moeten regeren (naar Op. 5:10). Politiek gezien is het de tendens onder politiek actieve christenen,
vooral in de VS, om invloed te verkrijgen op seculier, burgerlijk bestuur middels hun interpretatie van de bijbelse wet.
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Glossarium.pdf .
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its history, its poetry, its prophecy, its ritual, even as He fulfills our deepest yearning and our
highest hope. Ages have come and gone, but He abides - abides because He is real, because he
is unexhausted, because He is needed. Little is left today save Christ - Himself smitten and afflicted, bruised of God and wounded - but He is all we need. If we hear Him, follow Him, obey
Him, we shall walk together in a new world wherein dwelleth righteousness and love - He is the
Word of God” (Joseph Fort Newton, “The Great Light in Masonry”, Little Masonic Library,
Vol. 3, p. 177).
Tenzij we erkennen dat de theosofische3 filosofie van vrijmetselarij zijn eigen definities toekent aan
bijbels taalgebruik, zullen we de bedoeling van de auteur niet begrijpen. We zouden hem dan verwelkomen als één van ons.
Enkel de meest naïeve christen zou niet weten dat velen die beweren christen te zijn helemaal niet
voldoen aan de vereiste criteria. Dit is het geval met vrijmetselaars. Terwijl vrijmetselarij een uitwendige vertoning heeft van religieus geloof, sluiten de grondbeginselen van de vrijmetselarij elke
waarlijk wedergeboren gelovige uit om daarbij te horen.
De ruimte staat ons hier niet toe om een volledige verhandeling te schrijven over de religieuze filosofie van vrijmetselarij, maar ware christenen zullen vanuit een andere verklaring erkennen dat het
ware geloof niet verenigbaar is met vrijmetselarij [liever in het Engels gelaten]:
Into Freemasonry have been poured the irradiations of the mystical schools of antiquity. Particularly is this so in the higher degrees of the Order, such as the Scottish Rite, where undeniable
traces of Cabalism, neo-Platonism, Rosicrucianism, and other mystical cults are plainly discernible. I do personally contend that Freemasonry is the direct descendent of the Mysteries, but
that our ritual makers of the higher degrees have copied the ancient ceremonies of initiation so
far as the knowledge of those ceremonies exists (Henry R. Evans, A History of the York and
Scottish Rites of Freemasonry, p. 8).
Omdat de meeste christenen vandaag zich niet bewust zijn van de manier waarop het Christendom
versmolten werd met esoterische4 filosofieën van de theosofie en het Joodse kabbalisme, om een
hybride mysterie-religie te produceren gekend als vrijmetselarij, citeren zij vaak de stichtende vaders van de natie als bewijs dat zij christenen waren. Inderdaad, sommigen behoorden zelfs tot de
clerus. Maar net zoals een van de hedendaagse leden van de clerus, Norman Vincent Peale5, een
vrijmetselaar was (prelaat van de Grand Encampment of the Knights Templar of the United States),
waren velen van de stichtende vaders van de natie ook vrijmetselaars die karakteristieke definities
van bijbelse taal hanteerden wanneer zij hun geloof uitten.
Dit wil niet zeggen dat zij geen nobele mensen waren. Vrijmetselaars zijn trots op hun nobele attitude en gehechtheid aan strikte morele codes. Dit zijn geen “slechte” mensen in de klassieke zin.
Maar zij zijn verblind met betrekking tot de ware openbaring van Gods Woord, en hun religieuze
filosofie omarmt alle religies als deugdelijk. Om een vrijmetselaar te zijn moet men geloven in een
hoogste wezen, maar men hoeft geen christen te zijn.
Gebaseerd op het bewijs van maçonnieke invloeden in het establishment van deze natie, bestaat er
geen twijfel over dat aan de criteria, die nodig zijn om de VSA als een christelijke natie te classificeren, niet voldaan werd. Een objectieve studie over de maçonnieke affiliaties van de stichtende
vaders moet christenen ertoe brengen om hun eigen politieke filosofie opnieuw te evalueren. Want
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Theosofie: 1. (Eigenlijk) goddelijke wijsheid, zodanig als die welke door de goden zelf bezeten wordt; 2. Een mystiek-filosofisch systeem van wereldbeschouwing met soms neoboeddhistisch karakter: de theosofie houdt vast aan de
reïncarnatie. (Van Dale).
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. Karakteristiek voor de
leringen zijn die over het bestaan van Meesters of Mahatma’s die van tijd tot tijd ‘wereldleraren’ uitzenden om godsdienstige impulsen te geven; verder die over het bestaan van ijlere ‘gebieden’ en van fijnstoffelijke lichamen (het astraallichaam van de mens) en ten slotte de lering over de werkelijkheid van zielsverhuizing. (Encarta 2002).
4
Esoterie: Het geheimzinnige, al wat slechts door ingewijden doorgrond kan worden. Esoterisch: (Gr. esoterikos), bestemd
voor de ingewijden, de deskundigen, syn. Geheim. (Van Dale)
5
Norman Vincent Peale stierf op de vooravond van kerstdag 1993, op 95 jaar. Hij was een van de meest populaire
predikers van de 20ste eeuw. Zie verder: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Peale.pdf .
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als de VSA geen christelijke natie is, dan zullen we moeten kiezen aan wie wij onze levens zullen
toevertrouwen: onze Heer of ons land.
21 Belangrijkste namen van de Amerikaanse revolutie






















John Adams – sprak positief over vrijmetselarij; nooit aangesloten
Samuel Adams – nauwe en voorname partner van Hancock, Revere & andere vrijmetselaars
Ethan Allen – vrijmetselaar
Edmund Burke – vrijmetselaar
John Claypoole – vrijmetselaar
William Daws – vrijmetselaar
Benjamin Franklin – vrijmetselaar
Nathan Hale – geen bewijs van maçonnieke connecties
John Hancock – vrijmetselaar
Benjamin Harrison – geen bewijs van maçonnieke connecties
Patrick Henry – geen bewijs van maçonnieke connecties
Thomas Jefferson – deïst6 met enig bewijs van maçonnieke connecties
John Paul Jones – vrijmetselaar
Francis Scott Key – geen bewijs van maçonnieke connecties
Robert Livingston – vrijmetselaar
James Madison – enig bewijs van maçonniek lidmaatschap
Thomas Paine – humanist7
Paul Revere – vrijmetselaar
Colonel Benjamin Tupper – vrijmetselaar
George Washington – vrijmetselaar
Daniel Webster – enig bewijs van maçonnieke connecties

Samenvatting: 11 vrijmetselaars, 3 mogelijke vrijmetselaars,
1 humanist, 2 verdedigers van vrijmetselarij, 4 geen bewijs van
connecties.

George Washington als vrijmetselaar

Ondertekenaars van de Onafhankelijkheidsverklaring
Gekende vrijmetselaars (8): Benjamin Franklin, John Hancock, Joseph Hewes, William Hooper,
Robert Treat Payne, Richard Stockton, George Walton, William Whipple
Bewijs van lidmaatschap en/of affiliaties (7): Elbridge Berry, Lyman Hall, Thomas Jefferson,
Thomas Nelson Jr., John Penn, George Read, Roger Sherman
Samenvatting: 15 van de 56 ondertekenaars waren vrijmetselaars of mogelijke vrijmetselaars.
Het is waar dat dit “slechts” 27% betekent van het totaal aantal ondertekenaars. Maar hierbij behoren de belangrijkste stuwende krachten van de Revolutie, in het bijzonder Benjamin Franklin en
Thomas Jefferson, de belangrijkste auteurs van de Onafhankelijkheidsverklaring (de “Declaration”).
De eerste was een vrijmetselaar en de tweede een deïst en mogelijk vrijmetselaar.

6

Deïsme: Het stelsel dat Gods bestaan erkent als van de wereld onderscheiden, maar ook gescheiden, in die zin dat
God, na de wereld geschapen te hebben, op de gang van de dingen geen invloed meer uitoefent (als zodanig het tegenovergestelde van theïsme). (Encarta 2002). Geloof aan één God berustend op de rede, niet op openbaring (Van Dale).
7
Humanisme: Iedere filosofie of filosofisch systeem waarin de mens tot uitgangspunt wordt genomen om te trachten
een eenheid te vinden in de zinvolheid van het leven. http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Glossarium.pdf .
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In elk geval is er geen bewijs dat zelfs 27% van de ondertekenaars van de Declaration echte christenen waren. Bij beschouwing of de VSA een christelijke natie is, is het niet het aantal vrijmetselaars
dat zo belangrijk is als wel het aantal van de grondleggers dat ongelovig was.
Ondertekenaars van de Constitutie (grondwet)
Gekende vrijmetselaars (8): Gunning Bedford, Jr., John Blair, David Brearly, Jacob Broom, Daniel Carrol, John Dickinson, Benjamin Franklin, Rufus King, George Washington
Bewijs van lidmaatschap en/of affiliaties (7): Abraham Baldwin, William Blount, Elbridge Gerry,
Nicholas Gilman, Alexander Hamilton, Thomas Jefferson, John Lansing, Jr., James Madison, George Mason, George Read, Robert Morris, Roger Sherman, George Wythe
Zij die later vrijmetselaars werden (6): William Richardson Davie, Jr., Jonathan Dayton, Dr. James McHenry, John Francis Mercer, William Patterson, Daniel of St. Thomas Jenifer
Samenvatting: 28 van de 40 ondertekenaars waren vrijmetselaars of mogelijke vrijmetselaars gebaseerd op ander bewijs dan de Loge-verslagen.
Maçonnieke invloeden in de vroege Amerikaanse geschiedenis
 Lafayette, Franse contactpersoon voor de koloniën, zonder wiens hulp de oorlog niet had kunnen
gewonnen worden, was een vrijmetselaar.
 De meerderheid van de bevelhebbers van het Continental Army waren vrijmetselaars en leden van
de “Army Lodges” (legerloges).
 De meesten van Washington’s generaals waren vrijmetselaars.
 De Boston Tea Party was gepland in de Green Dragon Tavern, ook bekend als de “Freemasons’
Arms”, en “the Headquarters of the Revolution” (het hoofdkwartier van de Revolutie).
 George Washington werd ingezworen als de eerste President van de Verenigde Staten door Robert
Livingston, Grand Master van New York’s Vrijmetselaarsloge. De Bijbel waarop hij zijn eed aflegde was deze van zijn eigen vrijmetselaarsloge.
 De hoeksteen van het Capitool-gebouw werd gelegd door de Grand Lodge van Maryland.
Daily News
(San Fernando Valley CA),
19-9-1993, Associated Press.
Titel: Capitool-hoeksteen wordt 200.
Afbeelding: Sen. Strom Thurmond, R-S.C., spreidt cement
op een reproductie van de U.S. Capitol cornerstone tijdens
een ceremonie zaterdag die het leggen van de steen 200 jaar
geleden markeert. ( Uit: http://watch.pair.com/mason.html).

Het logo van de vrijmetselarij: Passer en Winkelhaak

Zelfs al zouden de initiatiefnemers van de Revolutie christenen geweest zijn, blijft het feit bestaan
dat de Revolutie-oorlog en de overheid van de natie gestructureerd waren volgens de basisprincipes
van de vrijmetselarij, niet op Gods Woord. Het was op zijn best een onheilige alliantie.
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De Schrift vertelt ons dat God één natie van allen heeft gemaakt: de Kerk. Het is de Kerk die onze
“christelijke natie” is, niet de sociale en politieke instituten van de wereld.
Wij kunnen onze hemelse Vader danken dat we de vrijheden genieten die deze republiek ons geeft.
Maar als hemelburgers gaat onze loyaliteit eerst uit naar onze broeders in vreemde landen. Anders
zou het kunnen zijn dat we ware christenen in oorlogs- of conflictverband doden om politieke redenen.
We moeten alert zijn voor de gevaren verwikkeld te worden in politiek of sociaal activisme in de
naam van Christus8. Anders zullen we ons onder een ongelijk span vinden, terwijl wij hout, hooi of
stro opstapelen voor de dag van het oordeel.
________________________________________________________________________________

* This material has been excerpted from a 6/90 Media Spotlight Special Report  “A Masonic History of America”, by Al Dager.
________________________________________________________________________________
Lees ook:
o “The Masonic Foundations of the United States”: http://watch.pair.com/mason.html
Over vrijmetselarij:
o
o
o
o

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/vrijmetselaars.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/vrijmetselaars2.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/vrijmetselaars3.pdf
http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/Cults/masons.htm

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm
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Politiek & sociaal activisme: http://www.verhoevenmarc.be/politiek.htm .
5

