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Het verborgen geloof van de grondleggers 
van de Verenigde Staten van Amerika 

Bron: http://www.thebereancall.org/node/9052 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of  HSV) 
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V. 

 

Vraag van een lezer aan The Berean Call: 
Ik kocht en zag onlangs de DVD The Hidden Faith of the Founding Fathers1…. Als een home-
school-moeder heb ik ondervonden dat veel van het materiaal voor homeschoolgebruik het heeft 
over de godvruchtige fundamenten van ons land met een echte oproep naar de homeschoolgemeen-
schap toe om de volgende generatie op te voeden tot godvruchtige leiders, om ons land “terug te 
winnen” voor Christus. Ik heb altijd geworsteld met dit idee en voelde me oncomfortabel materiaal 
te gebruiken dat deze zienswijze leert. Ik vroeg me af of jullie enige boeken konden aanbevelen die 
ons kunnen helpen om de rol van de vrijmetselarij in de geschiedenis van onze natie verder te be-
grijpen, en wat het betekent dat een hele generatie wordt opgevoed om te geloven dat onze natie 
“christelijke” wortels heeft en dat we de natie moeten terugwinnen voor Christus? 

Zie de videoversie van The Hidden Faith of the Founding Fathers hier:  
http://www.youtube.com/watch?v=xU24fJ4NQxo (2:59:31) 

Een aanrader! 

 

Antwoord: 
Bedankt voor het meedelen van uw bezorgdheid. Alhoewel er weinig boeken geschreven zijn over 
dit onderwerp, vanuit ons perspectief, is het ons gebed deze zaak te blijven aanspreken in de artike-
len die wij schrijven en in de bronnen die wij aanbieden middels The Berean Call. 
Het bedrog van de vrijmetselaars is diep en wijd en enigszins esoterisch, maar in onze dagen wordt 
dit in toenemende mate duidelijk in alle vormen van menselijke expressie door architectuur, kunst, 
de media, oecumenisme en redding-door-werken. In het hart van de vrijmetselarij en rozenkruisers 
ligt de aanbidding van Lucifer, de “lichtbrenger”, die verlichting en zelfverheffing belooft voor de 
mensheid door occult mysticisme en ritueel. Uiteraard weten wij dat deze oude leugen begon in de 
Hof van Eden (Genesis 3:4-5) en dat dit onveranderd blijft tot op deze dag. 
Eens strikt gereserveerd voor culten/sekten van het “Christendom” zien we vandaag een herleefde 
interesse in de verschillende lijnen van de “Koninkrijk-nu”2 beweging met hun “neem de wereld 
over” dominionistische3 theologie die verweven is met mysticisme. Deze “convergentie”4 deelt het-
zelfde spirituele hart van demonisch bedrog als dat van de vrijmetselarij. Sommige participanten 
geloven dat zij werken voor “het goede” (om een fysisch koninkrijk van God te stichten), terwijl 

 
1 “Founding Fathers” is de naam die in de VS gebruikt wordt voor de grondleggers van de Verenigde Staten van Ame-
rika. Hieronder worden onder andere verstaan de ondertekenaars van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring, de 
leden van de Constitutional Convention en andere invloedrijke personen uit de tijd van de Amerikaanse Onafhankelijk-
heidsoorlog en de eerste jaren van het bestaan van de VS zoals Thomas Paine, Patrick Henry, John Marshall en anderen. 
Bekende Founding Fathers zijn voorts George Washington, James Madison, Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin 
Franklin, John Hancock en Alexander Hamilton. (Wiki). Video: http://www.youtube.com/watch?v=xU24fJ4NQxo 
2 Zie http://www.verhoevenmarc.be/PDF/koninkrijk-NU.pdf 
3 Zie http://www.verhoevenmarc.be/PDF/dominionisme.pdf , http://www.verhoevenmarc.be/PDF/dominionisme3.pdf 
of ook Transformatiebeweging genoemd: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/transformatie.pdf 
4 Convergentie: samenkomst in één punt. 
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anderen focussen op de universele broederschap van mensen, en “verborgen kennis” van verlichting 
en goddelijke kracht zoeken (Spreuken 14:12; Mattheüs 6:23). Het doel en geloof van de vrijmetse-
larij transcendeert religieuze organisaties en wordt ook gevonden onder hen die schijnbaar geen 
connectie hebben met het spirituele. 
Glenn Beck5 is een goed voorbeeld. Zijn populariteit onder conservatieven en christenen heeft een 
groeiende spirituele convergentie uitgebroed van katholieken, mormonen, evangelicals en politieke 
conservatieven die de handen in elkaar slaan om het indringende socialisme terug te dringen door 
politiek activisme en eenheid van “geloof”. Voor diegenen die het nog niet wisten: zo’n ongelijk 
span is door God verboden (2 Korinthiërs 6:14). Alhoewel weinigen beseffen tot wat zij uiteindelijk 
bijdragen, werken zij niettemin mee aan de oprichting van een humanistische Nieuwe Wereld Orde 
van “vrede en zekerheid” die ten slotte zal geleid worden door een valse messias, de Antichrist, die 
initieel gezien zal worden als “een engel van het licht” (2 Korinthiërs 11:3-15). Hun geloof in hem 
zal de finale “krachtige dwaling” zijn die ook velen zal bedriegen die belijden christenen te zijn (2 
Thessalonicenzen 2:3-12). 
Beck’s persoonlijke fascinatie met en bewondering voor de Founding Fathers - waarvan er sommi-
gen toegewijde vrijmetselaars waren - is geen verrassing, in beschouwing genomen dat de principes 
van De Loge nogal verenigbaar zijn met de doelstellingen en idealen van het mormonisme: “gij zult 
als God wezen”6 (Genesis 3:5). Wanneer vergeleken met de verklaring van een van de meest geach-
te gezagdragers van de vrijmetselarij, Albert Pike, passen Beck’s eigen spirituele ideeën goed bij de 
vrijmetselaarsleer. In The Lost Keys of Freemasonry, bevestigt Pike: 

De ware vrijmetselaar is niet belijdenis-gebonden. Hij realiseert zich met de goddelijke verlich-
ting van zijn loge dat als vrijmetselaar zijn religie universeel moet zijn: Christus, Boeddha of 
Mohammed, de naam betekent weinig, want hij erkent het licht en niet de drager ervan. Hij aan-
bidt in elk heiligdom, buigt voor elk altaar, of het nu een tempel, moskee of kathedraal is, en re-
aliseert zich met zijn beter begrip de eenheid van alle spirituele waarheid. 

Deze verklaring is erg verenigbaar met wat Beck schrijft in zijn laatste boek The Seven Wonders 
That Will Change Your Life, in het bijzonder zijn verklaring van de universele waarheden gevonden 
in alle religies. Bovendien betrekt Beck’s mormoonse geloof veel uit de leer en ceremoniën van de 
vrijmetselarij. Zoals u misschien weet was Joseph Smith7 een tijdlang een vrijmetselaar die veel 
“ontleende” aan de geheime riten en rituelen om zijn eigen merk van “verlichte” religie te starten 
die “De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen”8 is geworden. 
Naarmate de krachtige dwaling (dat de mens deel uitmaakt van God, en/of een god wordt) zich 
meer en meer manifesteert - zelfs in conservatieve evangelische kringen - is het kritisch dat gelovi-
gen alle dingen toetsen en vasthouden aan wat goed is (1 Thessalonicenzen 5:21). Bovendien wordt 
Christus’ bruid onderricht: “neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar 
ontmasker ze veeleer” (Efeziërs 5:11). 
Daarom, terwijl het alarmerend is dat dit satanische bedrog christenen verlokt om een ongelijk span 
aan te gaan met mormonen en andere “gelovigen”, is het tegelijk erg opwindend ons te realiseren 
dat Gods Woord zich bewijst als zijnde waar, zelfs voor onze eigen ogen (2 Timotheüs 4:3-4). Dit 
te realiseren zou ons moeten aansporen tot evangelisatie en dienst aan God, met het oog op de eeu-
wigheid, in plaats van ons te “fixeren” op de huidige wereld om ons te verzekeren van “leven, vrij-
heid en geluk”. Laten we onze harten en geesten richten op het uitbuiten van de tijd omdat de dagen 
vol kwaad zijn (Efeziërs 5:16). 

 
5 Glenn Lee Beck (Everett (Washington), 10 februari 1964) is een Amerikaanse televisie- en radiopresentator. Op de 
televisie presenteert hij het programma Glenn Beck, dat wordt uitgezonden op Fox News en op de radio presenteert hij 
The Glenn Beck Program. (Wiki). 
6 Genesis 3:5, KJV: “Ye shall be as gods”. 
7 Joseph Smith (Sharon, 23 december 1805 - Carthage, 27 juni 1844) was de stichter van de Heiligen der Laatste dagen 
beweging en de grondlegger van de Mormoonse leer. (Wiki). 
8 De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen werd gesticht op 6 april 1830 in de Amerikaanse staat 
New York. Haar grondlegger was Joseph Smith Jr., die kort daarvoor het Boek van Mormon had gepubliceerd. Aan dit 
boek ontlenen de leden van de Kerk hun bijnaam Mormonen. (Wiki). 
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The Berean Call gelooft dat The Hidden Faith of the Founding Fathers een perspectief presenteert 
dat historisch correcter is dan dat van de schrijvers van de populaire “christelijke geschiedenis” die 
in feite de Constitutie verheerlijken boven Gods Woord en die Washington D.C. verheerlijken als 
een “christelijke” hoofdstad. 
Na een zorgvuldiger inspectie en studie van de hoofdstad van onze natie, wordt het erg (en pijnlijk) 
duidelijk dat vele van de gebouwen, monumenten, inscripties, schilderijen en zodiacs in Washing-
ton D.C. duidelijk wijzen op een Grieks-Romeinse-Egyptische-Babylonische oorsprong die gebon-
den is aan een aanbidding van sterren en hun mythologische godheden. Op haar beurt wijst dit op 
de ware bron van inspiratie en bedrog: Lucifer, de lichtbrenger van de vrijmetselarij en de eerste 
gevallen engel, die zich vermomt als de “morgenster” (Jesaja 14:12). 
Om al deze redenen sporen wij onze lezers aan om de dominionistisch georiënteerde theologie te 
onderscheiden, en om zorgvuldig en gebedsvol die “terug naar onze christelijke wortels” en “patri-
ottische” leringen te onderzoeken in het licht van Gods Woord, om te na te gaan of deze dingen wel 
zo zijn (Handelingen 17:11). 
 

 

 

Lees verder: 

o Religie: Satans grootste bedrog: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Religie2.pdf  
o Rubriek “Vrijmetselarij”: http://www.verhoevenmarc.be/#vrijmetselarij  
o Dominionisme/Koninkrijk-nu/Transformatiebeweging: 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/koninkrijk-NU.pdf 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/dominionisme.pdf 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/dominionisme3.pdf 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/transformatie.pdf 
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