Commentaar 1 op Marching to Zion van Steve Anderson
Transcript op https://www.faithfulwordbaptist.org/m2z_full_english.html
Voor een verrassende liefdevolle uiteenzetting van Genesis 12, zie
https://www.youtube.com/watch?v=cpzzCtmZicQ
Pastor Anderson: In 1947, the United Nations declared that there would be two states in Palestine.
There would be a Jewish state and a Palestinian state.
De VN verklaarde niet dat er een Palestijnse staat zou komen, maar dat er een Joodse en een
Arabische staat zou komen. Tot 1948 waren zowel Joden als Arabieren daar Palestijnen. Jordanië
heeft alle Joodse Palestijnen weggejaagd uit de Westoever. Ook uit veel islamitische landen zijn
bijna een half miljoen Joden weggejaagd, met achterlating van hun bezittingen. Vrijwel niemand
maakt zich daar druk over.
Texe Marrs: But Israel became the first state, and they've never allowed Palestine to become a
state, so they've made sure that the United Nations provision has never been put into effect.
Dit is omkeertaal. Reeds in 1922 werd Palestina verdeeld in 2 delen, het oosten ging later Jordanië
heten en het westen Palestina.
Er zijn diverse voorstellen gedaan om het nieuwe (West) Palestina te verdelen in een Joodse en
een Arabische staat (Peel commisie 1937, VN 1947). Maar het waren steeds de Arabieren, die
elke verdeling weigerden, terwijl de Joden er mee instemden:
https://nl.gatestoneinstitute.org/8608/arabieren-israel-fouten
De Arabieren hebben nooit toestemming gegeven voor een Joodse staat. Vanaf 1947 gingen zij vol
in de aanval teneinde te verhinderen dat het VN-voorstel zou worden geïmplementeerd en er een
Joodse staat zou komen. Op 15 mei 1948 vielen ook de omringende landen Israël aan, maar alles
tevergeefs. Nadat de kruitdampen in 1949 waren opgetrokken (wapenstilstand), was de
Westoever in bezit van Jordanië en de Gazastrook van Egypte.
18 jaar lang hebben de Arabieren de kans gehad om op de Westoever en de Gazastrook een
Arabische staat Palestina te vestigen, maar die kans hebben ze niet benut. In 1964 is de PLO
opgericht, niet om dat te bewerkstelligen, maar om de staat Israël te vernietigen.
Pastor Jimenez: Today a lot of Christians think that God brought the nation of Israel back, and God
did this wonderful work, but was it really the will of God to bring these people into Israel, or was it
the will of the United Nations?
Hier wordt een valse tegenstelling gecreëerd. God gebruikte de VN om Joden terug te brengen
naar Israël. Eerder gebruikte God ook al machthebbers om Joden terug te brengen naar Israël.
God gebruikte in 539 vC de Perzische koning Kores (Cyrus) om Joden uit ballingschap te laten
terugkeren naar Israël en om de tempel te herbouwen (Daniël 9, 2 Kronieken 36:22-23).
God gebruikte in 444 vC de Perzische koning Artachsasta (Artaxerxes) om Nehemia Jeruzalem te
laten herbouwen, inclusief de stadsmuur (Nehemia 2).
Pastor Anderson: The Bible tells us very clearly in Hebrews 4 that when they first came to the
promised land with Moses, "They could not enter in because of unbelief." Then 40 years later, their
children who believed the Lord were allowed to enter the promised land. Then later, they
worshiped other gods, and what did God do? He removed them from the promised land. They went
to Babylon for 70 years. Then after they repented and turned away from their false gods, they were
brought back to the promised land. Then when they rejected Jesus Christ, they were removed from
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the promised land again, and then in 1947, they all believed on the Lord Jesus Christ, and God
brought them back to the promised land. Is that what happened? No!
Niemand zegt dat Joden in 1947 terugkeerden naar Israël, omdat ze gingen geloven in Jezus
Christus. Maar de profeten hebben duidelijk voorspeld dat in de eindtijd God Joden zou laten
terugkeren, terwijl ze nog doof en blind waren d.w.z. ongelovig:
Vrees niet, want Ik ben met u; Ik doe uw nakroost van het oosten komen en vergader u van het
westen.
Ik zeg tot het noorden: Geef, en tot het zuiden: Houd niet terug, breng mijn zonen van verre en
mijn dochters van het einde der aarde ... Doet het volk uitgaan, dat blind is, al heeft het ook ogen,
en dat doof is, al heeft het ook oren. (Jesaja 43:5,6,8).
In Ezechiël 36-37 voorzegt God opnieuw dat hij de Joden naar Israël zou laten terugkeren,
aanvankelijk in ongelovige toestand. Pas na hun terugkeer zullen zij zich bekeren:
Ik zal mijn grote naam die onder de volken ontheiligd is, die gij te midden van hen ontheiligd hebt,
heiligen; en de volken zullen weten, dat Ik de HERE ben, luidt het woord van de Here HERE,
wanneer Ik Mij voor hun ogen aan u de Heilige zal betonen. Ik zal u weghalen uit de volken en u
bijeenvergaderen uit alle landen, en Ik zal u brengen naar uw eigen land; Ik zal rein water over u
sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal Ik u reinigen;
(Ezechiël 36:23-25).
God doet dit niet vanwege hun bekering, maar omwille van Gods heilige naam, zoals Hij ook zegt:
Niet om uwentwil doe Ik het, luidt het woord van de Here HERE (Ezechiël 36:32a).
En inderdaad, het aantal Joodse christenen is gestegen van 30 in 1948 tot 30.000 nu. Maar de
echte opleving en bekering zal pas plaatsvinden (na de opname van de gemeente) als de 2
getuigen uit Openbaring 11 gaan optreden en de 144.000 Joden (Openbaring 7 en 14).
Verder is de Bijbel volstrekt helder dat bij de wederkomst van Christus op de Olijfberg er een staat
Israël zal zijn (Zacharia 12-14), en zelfs een tempel (Openbaring 11:1-2) en dat Jeruzalem een
steen wordt, waar alle landen van de wereld zich mee zullen bemoeien en zich er aan zullen
bezeren:
Godsspraak, het woord des HEREN, over Israël. Aldus luidt het woord van de HERE, die de hemel
uitspant en de aarde grondvest, en de geest des mensen in diens binnenste formeert. Zie, Ik maak
Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het
gaan bij de belegering van Jeruzalem. Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle
natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der
aarde zullen zich daarheen verzamelen. (Zacharia 12:1-3)
Paulus schrijft aan de Romeinen dat God zijn volk Israël niet heeft verstoten:
Ik vraag dan: God heeft zijn volk toch niet verstoten? Volstrekt niet! Ik ben immers zelf een
Israëliet, uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. God heeft zijn volk niet
verstoten, dat Hij tevoren gekend heeft. Of weet gij niet, wat het Schriftwoord zegt in de
geschiedenis van Elia, als hij Israël bij God aanklaagt: Here, uw profeten hebben zij gedood, uw
altaren hebben zij omvergehaald; ik ben alleen overgebleven en mij staan zij naar het leven. Maar
wat zegt de godsspraak tot hem? Ik heb Mij zevenduizend man doen overblijven, die hun knie voor
Baal niet hebben gebogen. Zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel gelaten naar
de verkiezing der genade. (Romeinen 11:1-5)
In de eindtijd (vlak voor Jezus wederkomst) zullen zij allen tot bekering komen:
Want, broeders, opdat u niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis;
een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat,
en zo zal heel Israël behouden worden (Romeinen 11:25-26a).
2

Alles wat Anderson zegt over de Davidsster is zuivere speculatie, het is niet zinvol daar op in te
gaan.

Over de synagoge van de satan:
Ja, Joden die Jezus afwijzen behoren tot de synagoge van de satan (Openbaring 3:9). Net zoals elke
ongelovige een kind van de duivel is:
Hierin zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel openbaar: ieder die de gerechtigheid
niet doet, is niet uit God, en wie zijn broeder niet liefheeft. (1 Johannes 3:10)
Wat Anderson niet doorheeft is dat in Openbaring 3:9 staat geprofeteerd dat die ongelovige Joden
de christenen uit de gemeente Filadelfia zouden huldigen en erkennen dat God hen liefheeft. Die
profetie is vervuld: http://morgenster.org/openbaring-filadelfia.htm#negen9 Volgens Openbaring
4:1 moet die huldiging plaats hebben gevonden voor alle gebeurtenissen van Openbaring 4-22.
Anderson en zijn kerk zijn nooit gehuldigd door ongelovige Joden (logisch gezien het antisemitisme
van Anderson, kijk alleen al naar zijn holocaust ontkenning https://www.adl.org/blog/anti-semiticpastor-steve-anderson-promotes-holocaust-denial ), dus Andersons kerk behoort in elk geval niet
tot de gemeente Filadelfia van Openbaring 3. Filadefia betekent broederliefde. En de liefde is wat
ik mis bij Anderson.
Het zegenen van Israël wordt overigens op heel andere plaatsen dan Genesis 12 aanbevolen in de
Bijbel:
Wie u vervloekt, zij vervloekt, en wie u zegent, zij gezegend (Genesis 29b)
Hij kromt zich, en legt zich neder als een leeuw, en als een leeuwin; wie zal hem doen opstaan?
Gezegend, die u zegenen; en die u vervloeken, vervloekt! (Numeri 24:9).
En de Bijbel spreekt ook over het Israël naar het vlees (1 Korinte 10:18).
Ach, we worden in het Nieuwe Testament zelfs opgeroepen om onze vijanden en vervolgers te
zegenen (Lukas 6:28, Romeinen 12:14). Dus ook ongelovige Palestijnen en Joden.
Pastor Anderson: And really that is the most anti-Semitic thing you could possibly say: "Don't
evangelize the Jews."
Joden moeten inderdaad ook het evangelie horen. Er is geen tweewegenleer.
En de steun voor Israël kan doorslaan in het goedpraten van allerlei excessen daar. Natuurlijk is
daar, net als hier, een gay pride, er wordt van Joodse christenen, die naar Israël willen emigreren
vaak verwacht dat ze Christus verloochenen, enz. Allemaal niet goed.
Maar er wordt in deze film erg generaliserend gesproken over de Joden, terwijl die lang niet
allemaal het zelfde denken.
Het klopt ook dat de Rothschild enz. geen goede mensen zijn. Maar dat zegt verder niets. God kan
ook ongelovigen gebruiken. Zoals de Farao Neko, die de gelovige Joodse Koning Josia
waarschuwde:
Doch Josia wendde zich niet van hem af, maar vermomde zich, om tegen hem ten strijde te
trekken; hij luisterde niet naar de woorden van Neko, die uit de mond Gods kwamen, en bond de
strijd aan in de vlakte van Megiddo (2 Kronieken 35:22).
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Anderson beschuldigt Scofield van allerlei zaken onder het motto blaming the messenger.
Het is goed om dan Anderson evenzo te beoordelen:
Voor wat betreft Andersons ontkenning van de holocaust, lees bijvoorbeeld deze weerlegging:
http://holocaustcontroversies.blogspot.com/2017/09/short-debunking-of-steven-andersons.html
Anderson geeft een valse definitie van de holocaust (6 million Jews died in gas chambers and
were subsequently cremated), terwijl een goede definitie is dat er opzettelijk 6 miljoen Joden zijn
uitgemoord door de Nazi’s (plus 1 miljoen andere slachtoffers, zoals Roma’s, Sinties,
gehandicapten, enz.).
De echte leugenaar in dit is dus Anderson zelf. Dit maakt hem duidelijk een antisemiet.
Op http://sanderson1611.blogspot.com/2014/04/full-transcription-of-after-tribulation.html gaat
Anderson tekeer tegen de pre-trib visie, dat de opname van de gemeente elk moment kan
plaatsvinden en dat de grote verdrukking daarna zal plaats vinden. Op zich kan iemand best een
andere visie hebben. Maar de manier, waarop Anderson tegen Darby tekeer gaat is weer
leugenachtig:
Pastor Anderson: The pre-tribulation rapture doctrine is pretty new. There is no evidence of anyone
teaching it before 1830
Feit: al eeuwen daarvoor was deze visie al bekend, alleen was die nog niet zo wijd verspreid. Dat is
bewezen door de Amerikaanse historicus en theoloog William C. Watson schrijft zijn boek
Dispensationalism Before Darby. Hierin toont hij aan dat de bedelingenleer en de gedachte dat de
opname van de gemeente vóór de grote verdrukking plaats zal vinden, geen nieuwe uitvindingen
van Darby zijn, maar reeds eeuwen voor hem al bekend waren. Hij hoopt dat hiermee voortaan
discussies over de eindtijdleer zich zullen beperken tot wat de Schrift leert, zonder op de man te
spelen.
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