Misleidingen
Uittreksel uit het artikel ‘Deceptions’ (www.SeekGod.ca/deceptions.htm)
Alle aanhalingen uit de Statenvertaling 1977; vertaling en voetnoten door M.V.

foto Encarta 2002

2 Korinthiërs 11:3-4
“Doch ik vrees, dat niet enigszins, gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft,
alzo uw zinnen bedorven worden, [om af te wijken] van de eenvoudigheid, die in Christus is.
Want indien hij, die komt, een andere Jezus predikte, die wij niet gepredikt hebben, of [indien]
gij een andere geest ontvingt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander Evangelie, dat gij niet
hebt aangenomen, zo verdroegt gij [hem] met recht”.
Velen zijn niet vertrouwd met wat er de laatste tijd plaatsvindt. Er is een snelle beweging aan de
gang om alle religieuze gezindten wereldwijd te verenigen. Van de Roomsen naar charismaten, van
de Lutheranen naar toverdokters, er is een ongelooflijke beweging aan de gang om alle religies samen te brengen. Velen dragen het etiket van bijbelgelovig te zijn, of de boodschap van Christus te
brengen. Maar velen van hen zijn echter vazallen geworden van het compromis en de contradictie.
De ‘christelijke’ oecumenische beweging wordt toegejuicht door vele politici over de hele wereld
en wordt gezien als bevorderlijk voor het verenigen van Europa in de Europese unie.
ENI News Service,15 September 1998
“...President Santer zei tot de ‘European Ecumenical Commission for Church and Society’
(EECCS)... “Ik hoop dat de kerken van zich zullen laten horen in dit opzicht, en ons zullen
helpen de snelle toename in te dijken van de obstakels die er op onze weg zijn” ... De
EECCS bestaat hoofdzakelijk uit nationale raden van kerken uit West-Europa ... Santer verwelkomt plannen voor de integratie van EECCS en een ander belangrijk kerkorgaan, de op
Genève gebaseerde ‘Conference of European Churches’ (CEC) die 125 Anglicaanse, Protestantse en Orthodoxe lidmaatkerken telt uit alle delen van Europa, de voormalige Sovjet-Unie
inbegrepen ... “De CEC is bijzonder goed geplaatst om deze missie te ondernemen omdat ze
de kerken van Anglicaanse, Orthodoxe en Protestantse tradities vertegenwoordigt, en dus
voorziet in een discussieforum tussen christelijke tradities uit Oost en West”, zo zei Santer
...”
(Bovenstaande wordt hier gepresenteerd als rapport - Ik ben het er geenszins mee eens, noch
beaam ik het oecumenische nieuws over de genoemde groepen)
Als samenvatting van zulke gedachten suggereerde een persoon dit : “de totalitaire Staat heeft er
een dringende behoefte aan dat de Kerk een ‘culturele consensus’ opbouwt die nodig is voor éénmaking, iets wat te hoog gegrepen is voor de politiek om dat zelf te bereiken”.
(Rest weggelaten).
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Billy Graham
Onderzoek naar en afwegen aan de Schrift betekent dat we de waarheid moeten zoeken, ongeacht
de oppositie en of mensen de feiten willen horen of verstaan. Het volgende komt uit een gevoerde
correspondentie over de welbekende evangelist Billy Graham met betrekking tot de afvalligheden
die we zojuist bespraken:
“Het verbaast me echt zoiets te horen van Billy Graham. Ik kan moeilijk geloven dat hij niet
denkt dat Jezus de énige weg is. Ik ben er zo goed als zeker van dat ik hem hoorde citeren
“Ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij””.
Billy Graham citeerde inderdaad deze verzen (Joh 14:6), misschien wel honderden of duizenden
keren. Naar aanleiding van zijn biografie startte ik een onderzoek naar wat Billy Graham wèrkelijk
gelooft. Iets wat mij onmiddellijk stoorde is dat er een volledig hoofdstuk gewijd was aan zijn
zienswijze op Bill en Hilary Clinton, namelijk dat zij godvruchtig en godvrezend zouden zijn. Recente gebeurtenissen tonen echter aan waar de Clinton’s in wèrkelijkheid staan in hun zienswijze op
moraliteit en godsvrucht.
Andere informatie kwam tot mij via een interview dat Billy Graham had gegeven. Met betrekking
hiermee heb ik ook veel informatie opgezocht over dingen die hij zei en voorstond gedurende jaren.
Titus 2:7-8 “Betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken, [betoon] in de leer onvervalstheid, deftigheid, oprechtheid; Het woord gezond [en] onverwerpelijk, opdat degene, die
daartegen is, beschaamd worde, en niets kwaads van u zal hebben te zeggen”.
Het bewuste interview vond plaats op televisie, met Robert Schuller. Ik telefoneerde direct daarna
naar de ‘Billy Graham Evangelical Association’. De bedoeling was de informatie te verifiëren en
een kopie van het interview direct van hen te ontvangen.
Degene die ik belde was er nog maar nieuw, maar wegens mijn ongerustheid over de dingen die Dr.
Graham had gezegd ging hij een kopie halen van het interview. Hij bevestigde wat Graham had
gezegd. Toen ik hem vroeg het op te sturen kreeg hij daartoe geen toestemming van zijn baas. Hij
zei dat dit kwam omdat Billy Graham de dingen niet zo bedoelde zoals het klonk. Alhoewel, verder
onderzoek bracht aan het licht dat Billy Graham hetzelfde had gezegd, op vele manieren en in vele
interviews, gedurende vele jaren.
Ik contacteerde dan Robert Schullers organisatie en vroeg om verificatie en trachtte een afschrift te
krijgen. Ik had reeds een kopie uit een andere bron ontvangen, maar wenste zekerheid of het wel
correct was. Dat was het inderdaad.
Televisie-interview van Billy Graham bij Robert Schuller, ‘Hour Of Power’, Deel 1, een ongeveer 7
minuten lange uitzending in Zuid-Californië op zaterdag, 31 mei, 1997. Het volgende is een exact
afschrift van een gedeelte, bijna aan het einde van de uitzending. (Zo letterlijk mogelijk vertaald):
SCHULLER: Zeg me, wat is de toekomst van het christendom, denkt u?
GRAHAM: Wel, christendom en een waar gelovige zijn - u weet, ik denk er is het Lichaam
van Christus. Dit komt van al de christengroepen van over de hele wereld, buiten het christendom. Ik denk, ieder die Christus liefheeft, of Christus kent, of zij zich ervan bewust zijn
of niet, zij zijn leden van het lichaam van Christus. En ik denk niet dat we een grote overweldigende opwekking zullen meemaken die de hele wereld tot Christus zal brengen. Ik
denk Jakobus beantwoordde dit, de apostel Jakobus, op het eerste concilie in Jeruzalem, toen
hij sprak over Gods bedoeling om in die tijd een volk voor Zijn naam aan te nemen (Hand.
15:14). En dat is wat God vandaag doet, Hij roept mensen van over de hele wereld voor Zijn
naam - ongeacht of zij uit de moslimwereld komen, of de boeddhistische wereld, of de christelijke wereld of de niet-gelovige wereld, zij zijn leden van het Lichaam van Christus omdat
zij geroepen werden door God. Zij kennen misschien niet eens de naam van Jezus maar zij
weten in hun harten dat zij iets nodig hebben wat zij niet bezitten, en zij richten zich tot het
enige licht dat zij hebben, en ik denk dat zij gered zijn, en dat zij met ons in de hemel zullen
zijn.
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SCHULLER: Wat, wat hoor ik u zeggen dat het voor Jezus Christus mogelijk is om in
menselijke harten, zielen en levens te komen, zelfs als zij in duisternis zijn geboren en nooit
contact hadden met de Bijbel - is dit een correcte interpretatie van wat u zegt?
GRAHAM: Ja, het is, omdat ik geloof dat ik mensen ontmoet heb in verschillende delen
van de wereld, in stamverband, die nooit de Bijbel gezien of ervan gehoord hebben, en die
nooit van Jezus hoorden, maar die in hun harten geloofden dat er een God is, en zij trachtten
een leven te leven dat anders was dan de omringende gemeenschap waarin zij leefden.
SCHULLER: Ik, ik ben zo aangegrepen u dit te horen zeggen. Er is een wijdheid (wideness) in Gods genade?
GRAHAM: Die is er. Die is er zeker.1
***************
Johannes 5:23 “Opdat zij allen de Zoon eren, gelijk zij de Vader eren. Die de Zoon niet eert, eert de
Vader niet, Die Hem gezonden heeft”
2 Johannes 9-10 “Een ieder, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet;
die in de leer van Christus blijft, deze heeft beide de Vader en de Zoon. Indien iemand tot u komt,
en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis, en zegt tot hem niet: Wees gegroet”
Televisie-interview van Dr. Billy Graham bij Dr. Schuller, vervolg: Deel II, uitgezonden op zondag,
8 juni. Het volgende is een accurate overzetting van een gedeelte. (Zo letterlijk mogelijk vertaald).
SCHULLER: U kende ...Fulton Sheen. U kende deze mensen. Uw commentaar op deze
twee mensen graag [Fulton Sheen and Norman V. Peale].
GRAHAM: De hoofdzaak bij communicatie is te leven, laat mensen zien dat je leeft naar
wat je verkondigt ... [commentaar op zijn vriendschap en conversaties met Fulton Sheen]. Ik
verloor een zeer waardevolle vriend, en sinds die tijd, de hele relatie tussen mij en mijn
werk, en u en uw werk, en de Rooms-katholieke kerk is veranderd. Zij openen hun armen
om ons te verwelkomen en wij hebben de steun van de Katholieke kerk haast overal waar
we komen. En ik denk dat wij moeten komen tot de plaats waar we onze ogen op Jezus
Christus houden, niet op de gezindte (denominatie), kerk of groep waartoe we behoren”.
Om het hele interview te verkrijgen, contacteer: Garden Grove Community Church, PO Box 100,
Garden Grove, CA 92642 tel. 714--971-4000
In het bovenstaande citaat van Dr. Graham, stelde hij, “...Hij roept mensen van over de hele wereld
voor Zijn naam - ongeacht of zij uit de moslimwereld komen, of de boeddhistische wereld, of de
christelijke wereld of de niet-gelovige wereld, zij zijn leden van het Lichaam van Christus omdat zij
geroepen werden door God. Zij kennen misschien niet eens de naam van Jezus maar zij weten in
hun harten dat zij iets nodig hebben wat zij niet bezitten, en zij richten zich tot het enige licht dat zij
hebben, en ik denk DAT ZIJ GERED ZIJN, EN DAT ZIJ MET ONS IN DE HEMEL ZULLEN
ZIJN.”
Deze verklaring komt precies overeen met de Rooms-katholieke Universele Catechismus, blz. 224,
par. 847:
“Zij die, zonder eigen schuld, het Evangelie van Christus of Zijn kerk niet kennen, maar die niettegenstaande toch God zoeken met een zuiver hart en, geleid door genade, met hun daden trachten
Zijn wil te doen, zoals zij die kennen door de stem van hun geweten, ook dezen kunnen de eeuwige
redding bereiken”.
Wij geloven dat Gods Woord nooit faalt in het voorzien van inzicht en leiding in alle zaken van ons
leven. Het is inerrant (foutloos). Het is waar. Dit zeggende moeten we ons afvragen of hetgeen Dr.
Graham hierboven stelde overeenkomt met Gods Woord :
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Mattheüs 7:13-14: “Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en
velen zijn er, die door deze ingaan; Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er,
die deze vinden”. Enkel de weg naar het VERDERF is WIJD! (M.V.)
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Handelingen 4:12 “En de zaligheid is in geen ander; want er is ook onder de hemel geen andere
Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welke wij moeten zalig worden”
Johannes 14:6 “Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt
tot de Vader, dan door Mij”
2 Thessalonicenzen 2:11-15 “En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven; Opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben,
maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Maar wij zijn schuldig altijd God te
danken over u, broeders, die door de Heere bemind zijt, dat u God van de beginne verkoren heeft tot
zaligheid, in heiligmaking des Geestes, en geloof der waarheid; Waartoe Hij u geroepen heeft door
ons Evangelie, tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus. Zo dan, broeders,
staat [vast] en houdt de inzettingen, die u geleerd zijn, hetzij door [ons] woord, hetzij door onze
zendbrief”
Iemand zond me ook volgende boodschap en informatie:
“Ook ik zag Billy Grahams versie van “universalisme”2 - dat mensen Jezus in hun harten
kunnen hebben zonder er zich bewust van te zijn ... (uit een afschrift van een interview met
David Frost, mei 1997). “Het vond plaats op de dag vóór het interview met Robert Schuller Hier is een deel wat ik bijzonder storend vond :”
FROST: “Ik citeer u: “Als er ooit een vrouw door God zou geroepen zijn de Schriften te
verkondigen, dan is mijn dochter Ann er een. Zij is een van de grote Bijbelleraren onder de
vrouwen vandaag. Ik heb een grote appreciatie voor haar en voor andere vrouwen die een
gave van God hebben”. Betekent dit dat u een voorstander bent van ambtelijke wijding van
vrouwen?”
REV. GRAHAM: “Het is - het zou overeenkomen met de cirkel waarin ik was omdat, ik
ben - ik voel dat ik behoor bij al de kerken. Ik ben evengelijk thuis in een Anglicaanse of
een Baptistische kerk of een vergadering van de Broeders of een Rooms-katholieke kerk. En
ik zou willen zeggen dat ik me wil identificeren met de gebruiken en de cultuur en de theologie van die bepaalde kerk.
2 Thessalonicenzen 3:6 “En wij bevelen u, broeders, in de Naam van onze Heere Jezus Christus, dat
gij u onttrekt van een iedere broeder, die ongeregeld wandelt, en niet naar de inzetting, die hij van
ons ontvangen heeft”
Het is bewezen dat Billy Graham ook een 33ste graads Vrijmetselaar is. Alhoewel een verklaring
van het tegendeel werd gedaan door de ‘Billy Graham Evangelical Association’, waren er op zijn
minst twee Loges die hem stelden als een van hun beroemde vrijmetselaars. ‘The Endtime Deception’-website heeft massa’s documentatie over Billy Graham. Jim Shaw’s ontmaskering van de Vrijmetselarij, The Deadly Deception, stelde dat “een internationale prominente evangelist” aanwezig
was bij zijn 33ste graads initiatie en anderen hebben beweerd dat die persoon Billy Graham was.
Barb Aho, een ‘kamer’-charismatic/pentecostal, verklaarde, “Ik schreef Jim Shaw om zijn informatie te kunnen verifiëren. Ik ontving de ongeopende envelop terug met daarop “Overleden”. Hij was
net gestorven ... Ik belde het ministerie van Tom McKenney om te zien of hij de zaak wou verifiëren. Hij reist veel, maar zijn secretaris bevestigde dat Billy Graham werkelijk aanwezig was op Rev.
Shaw’s initiatieceremonie. Ook Kyle van ‘Endtime Deception’ contacteerde Tom McKenney, die
hem een brief schreef die hetzelfde bevestigde”.
Deze brief is geplaatst op de website: http://www.geocities.com/CapitolHill/8988/billy.htm
2 Korinthiërs 11:13-15 “Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende
in apostelen van Christus. En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des
lichts. Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als [waren zij] dienaars
der gerechtigheid; van wie het einde zal zijn naar hun werken”.
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Universalisme: Geloof dat Gods genade iedereen ten deel zal vallen (Van Dale).
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Billy Graham heeft zich consequent naar Rome en het pausdom gekeerd, en hij heeft nooit getracht
anderen af te brengen van de valse leringen die erbij betrokken zijn. In feite, bij voorbeeld, alle katholieken die zijn ‘crusades’ bijwonen worden doorverwezen naar katholieke counselors (raadgevers) als zij hulp nodig hebben. Velen in de christelijke gemeenschap geloven dat zijn bediening
zonder blaam is en zouden zwaar beledigd zijn door wat hierboven gesteld wordt.
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