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Na talloze brieven van de redacteur van Christian News betreffende de vraag of Graham al dan niet 
banden had met de vrijmetselarij, ontkende een stafmedewerker van Grahams bediening dat Gra-
ham ooit een vrijmetselaar was. (In een zwak verwoorde verklaring “veroordeelde” de Billy Gra-
ham Evangelistic Association Vrijmetselarij op de grond dat de kerk moet voorzien in de noden die 
men tracht in te vullen door aan te sluiten bij een loge, en dat aansluiten bij een loge tweedracht kan 
brengen tussen echtgenoot en vrouw als zij niet samen instemmen met het lidmaatschap van de 
echtgenoot, en dat de vereiste om een eed af te leggen de Schrift overtreedt). Maar Grahams bedie-
ning gaf ook toe dat Graham een 33ste graads initiatierite bijwoonde in 1966. Grahams verdedigers 
beweren dat dit er voor zorgde dat hij op zijn hoede werd voor de gevaren van Vrijmetselarij. 
Maar vrijmetselaars hebben NIET de gewoonte om iemand uit te nodigen op hun geheime ceremo-
niën! Kan iemand dan erover verbaasd zijn dat dit Grahams eigen initiatie-ceremonie was? In zijn 
onderzoekswerk voor zijn boek The Origins and Teachings of Freemasonry, in het House of the 
Temple in Washington, D.C., werd dr. Robert A. Morey1 [pastor] verteld dat zij een bestand bij-
houden van alle 33ste graads vrijmetselaars. Morey vroeg hen of zij een bestand hadden betreffende 
Billy Graham. De bibliothecaris antwoordde: “Ja. Wilt u het zien?” Maar vermits hij voelde dat dit 
niet netjes was zei hij: “Nee, niet op dit moment” (Robert Morey’ letter to the editor, Christian 
News, 14-9-1992). 
Fritz Springmeier van Portland, Oregon heeft een traktaat geschreven: “Billy Graham en de Bijbel”. 
Hij reikt bewijzen aan dat Billy Graham een 33ste graads vrijmetselaar is die geheime eden heeft 
gezworen in bloed. In dit traktaat stelt Springmeier: “Billy Graham nam deel aan de initiatieriten 
van Jim Shaw als een 33ste graads vrijmetselaar. Dit was voordat Shaw de vrijmetselarij verliet in 
gehoorzaamheid aan Christus (14-9-1992, Christian News). 
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