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Hal Lindsey 
Algemene leringen/activiteiten 

http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/ - gereviseerd 2003 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V. 

 

   
Enkele boeken van Hal Lindsey (in mijn bezit; M.V.) 

 

- Hal Lindsey is het best gekend voor zijn multi-miljoenen verkochte bestseller The Late Great Pla-
net Earth, of in de Nederlandse uitgave: De Planeet die Aarde heette (boek links op de foto). 
Hij heeft nog veel andere profetie-gerelateerde boeken geschreven en hij spreekt frequent op “evan-
gelische” profetieconferenties. Hij was ook de pastor van Tetelestai Christian Center in Torrance, 
California, voordat hij daar wegging in 1996. 
- Het is droevig dat in recente jaren Lindsey zich comfortabel voelt in de bediening met hyper-
charismaten en neo-evangelicals, en dat hij recent een actieve interesse toont op het gebied van reli-
gieus humanisme. (Dit kan gedeeltelijk te wijten zijn aan Lindsey’s onschriftuurlijke scheidingen en 
hertrouwen - zie hieronder). Lindsey gaat zelfs samen met Rooms-katholieken: een vaste gast en 
commentator op Lindsey’s radioprogramma is John Gizzy. Gizzy is Rooms-katholiek. Lindsey 
noemt hem “Mr. Conservative” en een “broeder in Christus”. Eind 1994 verzorgde Gizzy drie we-
ken lang het call-in gedeelte van de show terwijl Hal op vakantie was in Italië. 
- Hal Lindsey is vandaag getrouwd met zijn 4de vrouw, en is gescheiden van zijn vorige drie. Op de 
achterkant van de zesde druk van zijn 1973-boek There’s a New World Coming (NL: Op weg naar 
een nieuwe wereld; middelste plaatje boven) staat er een foto van Lindsey met zijn 2de vrouw, Janet. 
(Janet is de moeder van Hal’s drie volwassen dochters). Hij draagt het boek ook op aan “my best 
pal, my wife Jan ...”. Maar “best pal” (beste maatje) Jan is in de “update” van het boek in 1984 ver-
dwenen van de achterflap, en eveneens is de geschreven toewijding aan haar geschrapt.1 Een later 
boek van Lindsey, Planet Earth -2000 A.D. (18 miljoen stuks in circulatie op 1-95), draagt het 
plaatje van Hal en zijn 3de vrouw, Kim, die ongeveer 25 jaar jonger was dan hij. (Kim is de zus van 
auteur Johanna Michaelsen, en schoonzus van Tetelestai Center’s Associate Pastor, Randy Michael-
sen). En na het dumpen van Kim, is Hal nu getrouwd met vrouw nr. 4: JoLyn, een lid van Telestai, 
en werd door Hal uiteraard “ontdekt” toen hij een bijbelcursus gaf. 
- Lindsey beweert dat hij niet mee kan gaan in veel van de charis-
matische excessen die gepresenteerd worden op het hyper-charisma-
tische Trinity Broadcasting Network (TBN - eigendom en geëxploi-
teerd door Paul en Jan Crouch), maar hij blijft deel uitmaken van de 
programmering. Je kan TBN opzetten om daar regelmatig Lindsey 
als gast te zien, of zelfs als gastheer, terwijl hij lofprijzingen op-
hoopt voor de charismatische en sociale activisten die deelnemen. 

 
TBN’s Paul (R) & Jan Crouch (L) 

 
1 In de NL-uitgave (tweede druk) van Op weg naar een nieuwe wereld staat op p. 5: “Dit boek wordt opgedragen aan 
mijn beste vriendin, mijn vrouw Janet , die mij beter kent dan enig ander mens en mij niettemin liefheeft”. 
In de NL-uitgave 1983 van De Heer tegemoet staat op p. 5: “Aan mijn geliefde vrouw, Kim, door wier bemoediging, 
praktisch advies en geduldige ondersteuning dit boek mogelijk werd”. 
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- Hal Lindsey is ook mede-gastheer van een wekelijks TV-profetieprogramma, uitgezonden door 
TBN, met de naam “International Intelligence Briefing”. Door Lindsey’s participatie in het pro-
gramma van TBN, blijft hij niet enkel het stilzwijgen behouden over de vele ketterijen die geleerd 
worden op TBN, maar vergroot hij in werkelijkheid het publiek van TBN. De Crouches voorzien 
Lindsey’s programma van een goedkoper tarief en zonder lasten, goed wetend dat zij daardoor kij-
kers aantrekken die anders TBN financieel niet zouden steunen. 

 
Paul Crouch - Hal Lindsey - Cliff Ford 

- Op TBN’s programma “Praise the Lord” van 29-12-99, waren 
Hal Lindsey en zijn makker Cliff Ford, gastheer. Een van hun 
gasten was Chuck Missler2. Missler zei dat hij daar kwam om 
TBN’s film, The Omega Code, te onderschrijven en hij pro-
mootte zijn eigen nieuwe boek over de Code. De drie mannen 
boomden alsmaar door over hoe groot TBN is en hoe iedereen 
moet doorgaan met deze televisiezender te steunen om het 
evangelie over de hele wereld te verspreiden. 

Wat zij niet vertelden is dat het nieuwe evangelie van de verborgen boodschappen in de Bijbel 
(Omega Code) en het welvaartsevangelie “andere evangelies”3 zijn, niet het Evangelie dat gepredikt 
wordt in het Nieuwe Testament. De Omega Code promoot NIET het Evangelie van Jezus Christus, 
maar schenkt geloofwaardigheid aan de nieuwste grote leugen: dat er verborgen boodschappen 
staan in de Bijbel als men de letters gebruikt als een acrostichonpuzzel. Dit is de nieuwste godslas-
tering die doorheen de belijdende kerk raast -- men gebruikt de Bijbel als een middel tot divinatie, 
waarzeggerij. De film en de boeken over het onderwerp willen ons doen geloven dat historische 
gebeurtenissen, zoals de dood van prinses Diana, de moord op president Kennedy, en het Challen-
ger-ruimte-ongeluk, niet enkel significante gebeurtenissen zijn in Gods plan der eeuwen, maar ook 
dat ze in het geheim gecodeerd werden in de Bijbel, gewoon wachtend op speurders als Hal Lindsey 
en consorten om ze te ontdekken. Wat een smartelijke grap! (Bron: The Christian Sentinel Report, 
Jackie Alnor, Eastern Christian Outreach website, 12-99).  
- Een voorbeeld van hoe ver Lindsey wil gaan in het bevorderen van het sociale evangelie: Lindsey 
had een positie bij de Sun Myung Moon’s nu niet meer bestaande Coalition for Religious Freedom 
(CRF). (Moon is de stichter van de Unification Church [ook Moonsekte of ‘Moonies’ genoemd] en 
is de zelf aangestelde Messias voor de wereld). Andere zogenaamde evangelicals die bij Lindsey 
dienden aan het CRF als executive committee en/of adviserende stafleden waren Tim LaHaye 
(CRF’s betaalde voorzitter in die tijd!), Don Wildmon (stichter en president van de sociaal-
activistische American Family Association), Paul Crouch (TBN Network’s schandelijke stichter), 
Marlin Maddoux (Point Of View radio talk show host), James Robison, Jimmy Swaggart, en D. 
James Kennedy (auteur en pastor van Coral Ridge Presbyterian Church in Ft. Lauderdale, Florida) 
— een agenda van sociaal activisme doet het goed bij de oecumenische kameraden. (Verslag in  
Omega-Letter van 11-90). 
- Dat Hal Lindsey een oecumenische compromitteur is, is geweten door velen, maar weinigen weten 
dat hij nu ook het valse evangelie van zelfliefde/self-esteem leert. Men zou kunnen speculeren dat 
dit ten minste deels te wijten is aan Lindsey’s recente “betrokkenheid” bij de Rapha Hospital Treat-
ment Centers in Houston, Texas (een van Lindsey’s voormalige vrouwen werd daar “behandeld”). 
(Rapha werkt met een keten van twintig psychiatrische hospitalen, gespecialiseerd in de “behande-
ling” van zogenaamde codependent en/of verslaafde christenen, door het toepassen van een amal-
gaam van Adlereaanse-Maslowiaanse psychologie en de Bijbel, alles in het kader van een typisch 
Anonieme Alcoholisten 12-Stappen herstelprogramma). De “specialiteit” van Rapha’s Houston 
kliniek is “self-esteem therapy”. 
- Lindsey, die niet bekend staat voor zijn “geleerde” stijl, kwam onder een vloed van kritiek in een 
11-93 Biblical Viewpoint recensie van Lindsey’s 1989 boek, The Road to Holocaust: 

 
2 Missler ziet ook in de sterren het Evangelie! Volg de link: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Evangelie-Sterren.pdf 
3 2 Kor. 11:4: “Want als iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere 
geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander evangelie, dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best”. 
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“Warm toegewijd aan zijn ‘geestelijke vader: Kol. Robert B. Thieme, Jr.’, is dit boek Lindsey’s 
weerlegging van de theonomische postmillenium positie, ook gekend als dominion theologie of 
christelijk reconstructionisme4. Het is tegelijk ook een verdediging van de dispensationele pre-
millenniumpositie. Maar het boek doet weinig meer dan het eerste versterken en de geloofwaar-
digheid van het tweede verzwakken… 
“Lindsey’s karakteristieke beschuldigende toon … wijst erop dat de auteur slechts een opper-
vlakkig begrip heeft van de redenen en motieven achter de reconstructionistische positie. Dit 
vermoeden wordt slechts versterkt wanneer men duidelijk een weelderig plagiatisme vindt 
doorheen het boek. Zijn hele biografische sectie over reconstructionisme blijkt direct te zijn uit-
gelicht uit Dominion Theology (een eerder werk van Wayne House en Thomas Ice). 
“Hoofdstuk 11 is in het bijzonder opmerkelijk; de auteur faalt erin een onafhankelijk onderzoek 
en eigen begrip te demonstreren over de dominiontheologie, vermits 33 van de 43 voetnoten het 
voetnootmateriaal dupliceren uit hoofdstuk 12 van Dominion Theology van House en Ice, en 
slechts zeven van deze duplicaties dekken hun eerdere vermelding door House en Ice. Boven-
dien wemelen de foute spellingen (pp. 258, 264, 289, 290, 292). ... Als er nog iets schadelijkers 
is dan de oneervolle toe-eigening van niet-origineel materiaal, zoals vermeld hierboven, dan is 
het de auteur zijn onvergeeflijke Griekse-woorden blunders. … Dit komt dan van een man die, 
volgens p. 296, aan het Dallas Theological Seminary afstudeerde in Nieuwtestamentische en 
Oudgriekse literatuur”. 

- Lindsey onderwijst het Freudiaanse concept van de “onderbewuste”/ “onbewuste” geest: 
“[Het brein bezit een] groot gebied van het ‘onderbewuste’. … Het is in de onderbewuste geest 
dat…de vestingen van Satan worden gebouwd…in de eerste 16 levensjaren. … De dingen ge-
beuren in uw vroege jaren, en dus speelden uw ouders een grote rol in de manier waarop u denkt 
over het leven - de manier waarop u zichzelf ziet en hoe u God ziet. Als u een verkeerde [ouder] 
had, dan zult u initieel God zien zoals deze”. (Boodschap van Tetelestai Christian Center, uitge-
zonden op 20-5-93 op Trinity Broadcasting Network (TBN). 

Freud vond het idee uit van het “onderbewuste”, als een reservoir van sturingen en impulsen die een 
persoon besturen achter zijn bewuste waarneming. Freud zag het onderbewuste als het verblijf van 
de “ego-verdedigingsmechanismen”, inbegrepen “onderdrukking” en “ontkenning”. Het idee van 
het “onderbewuste” wordt niet alleen niet ondersteund door de Bijbel, maar heeft ook geen weten-
schappelijke grond! 
- Lindsey is ook een aanhanger van de “wetenschap” van psycho-cybernetica, 
welke een persoon traint om regelmatig bepaalde affirmaties (bevestigingen) te 
herhalen (b.v. “Ik hou onvoorwaardelijk van mezelf”). Psycho-cybernetica leert 
dat het zelfs niet belangrijk is dat de persoon gelooft wàt hij of zij herhaalt, enkel 
dat het wordt herhaald. De innerlijke geest wordt naar veronderstelling getraind 
en zal uiteindelijk reageren door aangepast gedrag in overeenstemming met de 
affirmatie. Dit principe is al eeuwenlang “gekend” door de “mind science” cults, 
en is een frequent geadverteerde techniek in hedendaagse New Age publicaties. 
(Zie pp. 233-236 van Lindsey’s boek: The Liberation of Planet Earth; “Your 
‘New Self’ Means That You Can Have A New Self-Image”).5 

 
NL-uitgave van The 
liberation of Planet 

Earth 
 

 
verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm 

 
4 Zie ook http://www.verhoevenmarc.be/PDF/dominionisme.pdf  
5 Er bestaat geen te affirmeren en te herhalen tover- of instantformule die ons bevrijdt van de zondenatuur. Wij worden 
praktisch bevrijd door een levenswandel in Christus. Hij heiligt ons. “Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, 
en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt u niets doen” (Jh 15:5). Wij moeten louter in Hem blijven. 
Praktische bevrijding is een proces: “Wij dragen altijd de dood van de Heere Jezus in het lichaam mee, opdat ook het 
leven van Jezus in ons lichaam openbaar zou worden” (2 Kor. 4:10).  
Lees verder: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Blijven-in-Christus-Stanford.pdf 
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