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Dwaalgeest Michael Rood 
Samengesteld door M.V., 23-12-2013 

 

 
 

Kort: 
Michael Rood is een sekte/cultleider, die erbij loopt als een oudtestamentische rabbi. Hij is aange-
steld door het verdorven TWI (The Way International) en is te gast in The Prophecy Club (valse 
leraars). Hij ontkent de Drie-eenheid en de Godheid van Jezus. Hij berekent allerlei Joodse datums, 
en ook voorspelde hij de komst van de Messias voor oktober 2000, wat niet uitkwam en wat hem 
brandmerkt als een valse profeet. Hij is een zng. Hebrew Roots “christen”: noch jood, noch chris-
ten, en er bestaat geen tussenweg: zie de links achteraan onder “De toenemende Judaïsering onder 
hen die zich christen noemen”. 

______________________ 
 
Michael Rood is een zelfaangestelde “Messiaanse Rabbi”. Hij verkreeg voor het eerst nationale 
(VS) aandacht in het jaar 2000. In dat jaar was hij een populaire spreker op seminars overal in het 
land, en een gast op het nationale radioprogramma The Prophecy Club1, omdat hij dogmatisch en 
bombastisch voorspelde dat de “Dag van de Heer” zou beginnen op het Feest van de Bazuinen2 in 
de herfst van 2000. Zijn voorspelling faalde, maar hij is doorgegaan met het promoten van zijn spe-
culatieve profetische theorieën middels publieke optredens, literatuur, een collectie van video- en 
audio-leringen van de seminars via zijn website www.michaelrood.com [1][5] 
Hij publiceert zijn materiaal en zijn boek onder de naam van Early Church Communications in Two 
Harbors, Minnesota.[2] 
Plaatjes van Rood tonen hem in midden-oostenkleding: een lang eerste-eeuwse kleed, lang haar en 
een ongetrimde baard. Hij beweert ook dat hij een Jood is: “Wij, die Joden zijn van nature, weten 
…” (Mystery of Iniquity, Chapter 8, also web interview with Sid Roth).[2] 
TBN Enlace USA televisienetwerk (van Trinity Broadcasting Network) brengt voor de Spaanse 
gemeenschap ook gedubde programmaversies van Michael Rood.[3] 
Maar de leringen van Michael Rood zijn niet geloofwaardig of accuraat. Rood is niet opgeleid, aan-
gesteld of erkend als een Rabbi, en zijn “ordinatie” door een sekte/cult “The Way International”3 

 
1 Zie over deze valse profeten: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/prophecyclub.pdf  
2 Zie over de Joodse feesten: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/JoodseFeesten.pdf 
3 http://en.wikipedia.org/wiki/The_Way_International 
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(TWI)4 is uiteraard niets waard. Zijn centrale leringen vertrekken van het evangelische christelijke 
geloof, maar vele van zijn leringen en praktijken zijn veeleer typisch onder sekten/cults dan onder 
christenen en zelfs Messiaanse Joden (dit zijn Joden die Yeshua [Jezus Christus] als Heer en Redder 
hebben aangenomen). Bovendien zijn vele van zijn leringen en praktijken betrokken van TWI wel-
ke cult wijd en zijd aan de kaak gesteld werd door christelijke leiders en TWI-ex-volgelingen insge-
lijks. Ongeveer 95% van de TWI-volgelingen hebben TWI verlaten na het zien van de ernstige dwa-
lingen, en vele ex-leiders van TWI hebben een waaier aan splintergroepen5 of bedieningen gesticht, 
precies zoals Rood heeft gedaan.[2] 
Meer dan 20 van de DVD’s van Michael Rood staan in de catalogi van WorldNetDaily6 (WND). 
Zijn opleiding en ordinantie komen van de TWI sekte/cult die gesticht werd door Victor Paul 
Wierwille, die de Godheid van de Heer Jezus Christus ontkende. Rood’s “Creator’s Calendar” 
wordt ook aangeboden door WND. Rood publiceerde voor het eerst zijn op de zodiac (dierenriem) 
gebaseerde kalender in 1998 met de assistentie van TWI-oudleerling Robert Scott Wadsworth en 
Richard Fike. Alhoewel dit werk verondersteld werd het resultaat te zijn van een zich “te keren tot 
de Hebreeuwse Schriften” heeft de kalender van Rood, Wadsworth, en Fike meer gemeen met de 
zodiac dan met de Schrift. Rood leert ook het idee dat de Drie-eenheid heidens van oorsprong is. 
Rood’s invloed gaat ook verder dan WND. In zijn december 2004 nieuwsbrief, bracht Michael 
Rood verslag uit van het succes van zijn Mystery of Iniquity  and  The Pagan-Christian Connection 
Exposed  in christelijk afzetgebied. Over dit boek schrijft hij: “… mijn nieuw boek, The Pagan-
Christian Connection Exposed, is in honderden christelijke en seculiere boekhandels over heel 
Amerika, en … internationale boekhandels doen nabestellingen” (zie ook 
http://www.prweb.com/releases/2004/12/prweb191067.htmBiblical ).[4] 
 

Referenties: 
[1] http://www.isitso.org/guide/rood.html  

[2] http://www.empirenet.com/~messiah7/spl_rood.htm 
[3] http://en.wikipedia.org/wiki/TBN_Enlace 

[4] http://www.thebereancall.org/content/october-2012-extra-1 
[5] http://www.raptureready.com/rr-date-setters.html 

 
 

Lees hierover meer: 

o Rubriek “Hebrew Roots beweging of het Judaïstisch Christendom”: 
http://www.verhoevenmarc.be/#hebrewroots  

 
 

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

 
4 Lees hier uitvoerig over deze cult: http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/Cults/way.htm 
5 http://www.empirenet.com/~messiah7/tw_splintergroups.htm 
6 WorldNetDaily (WND) is an American web site that publishes news and associated content from the perspective of 
U.S. conservatives and the political right. http://en.wikipedia.org/wiki/Worldnetdaily  
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