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The old Scofield Study Bible is voor het eerst gepubliceerd in 1909 en vervolgens 

uitgegeven in 1917, hetzelfde jaar als de #BalfourDeclaration ! 

 
‘Want een natie die de zonde van antisemitisme begaat, brengt onvermijdelijk oordeel met 
zich mee.’ 

 
Sinds hij voor het eerst werd gepubliceerd in 1909, 
heeft de Scofield Reference Bible compromisloze 
zionisten gemaakt van tientallen miljoenen 
Amerikanen. Toen John Hagee, de oprichter van 
Christians United for Israel (CUFI), zei dat "50 
miljoen evangelische bijbelgelovige christenen 
verenigd met vijf miljoen Amerikaanse joden 
samen staan voor Israël", was het de Scofield-
Bijbel waarover hij sprak. 
 
Hoewel de Scofield Reference Bible de tekst van 
de King James Authorized Version bevat, is het niet 
de traditionele protestantse bijbel maar Cyrus I. 
Scofield zijn commentaar met aantekeningen die 
problematisch is. Het zijn bovenal de 
aantekeningen van Scofield die generaties 
Amerikaanse evangelicals hebben doen geloven 
dat God hun onkritische steun voor de moderne 
staat Israël eist. 

 
 
 
ZEGEN ISRAËL, VERVLOEK ZIJN CRITICASTERS  
 
Centraal in het christelijk zionistische geloof staat het commentaar van Scofield (hieronder 
cursief gedrukt) op Genesis 12: 3: "Ik zal hen zegenen die u zegenen." In vervulling nauw 
verwant aan de volgende zin: "En vervloek hem die u vervloekt." Heerlijk vervuld in de 
geschiedenis van de verstrooiing. Het is steevast slecht gegaan met de mensen die de Jood 
hebben vervolgd – en goed gegaan met degenen die hem hebben beschermd. De toekomst 
zal dit principe nog opmerkelijker bewijzen. " 
 
Op basis van de nogal tendentieuze interpretatie van Scofield beweert Hagee: "De man of de 
natie die een stem of hand opheft tegen Israël, nodigt de toorn van God uit." 
 



Maar zoals Stephen Sizer in zijn definitieve kritiek opmerkt ‘Christian Zionism: Road-map to 
Armageddon?’ (verkrijgbaar bij AET's Middle East Books and More): ‘De belofte, wanneer we 
het hebben over Abrahams afstammelingen, spreekt over God die hen zegent en niet over 
hele naties die de Hebreeuwse natie zegenen, nog minder over de hedendaagse en seculiere 
staat Israël.’ 
 
Niettegenstaande deze meer orthodoxe lezing, intensiveerde The New Scofield Study Bible, 
gepubliceerd door Oxford University Press in 1984, de Scofield-interpretatie door toe te 
voegen: "Een natie die de zonde van antisemitisme begaat, brengt onvermijdelijk oordeel 
met zich mee."  
 
Sizer concludeert: 'Gesteund door een dubieuze exegese van selectieve Bijbelse teksten en 
het specifieke lezen van geschiedenis en hedendaagse gebeurtenissen door christelijk 
zionisme ... maakt dat Israël en het Joodse volk zich onderscheiden van andere volkeren in 
het Midden-Oosten ... het rechtvaardigt het plaatselijk voorkomend racisme intrinsiek aan 
het zionisme, verergert de spanningen tussen joden en Palestijnen en ondermijnt pogingen 
om een vreedzame oplossing te vinden voor het Palestijns-Israëlische conflict, allemaal 
omdat 'de Bijbel het hun zegt'. 
 
 
DE ONGELOOFLIJKE SCOFIELD 
 
In zijn boek uit 2008 ‘The Rise of Israel: een geschiedenis van een revolutionaire staat’ 
beschrijft Jonathan R. Adelman de cruciale steun die Israël ontvangt van christelijke 
fundamentalisten als volledig toevallig. 
Deze bewering wordt tegengesproken door de ongelooflijke carrière van de man die ‘De 
Bijbel van het Fundamentalisme’ schreef. 
 
Twee jaar na Scofields gerapporteerde bekering tot het christendom in 1879 was de 
Atchison Patriot helemaal niet onder de indruk. Ze beschreven de voormalige Atchison 
bewoner als de “voormalige advocaat, politicus en bedrieger in het algemeen en het artikel 
verhaalde een paar van Scofields ‘vele kwaadwillige handelingen’. Die omvatten een reeks 
van vervalsingen in St. Louis, waarvoor hij werd veroordeeld tot zes maanden 
gevangenisstraf. 
 
Hoewel hij een "wedergeboren" prediker was, belette dat Scofield niet om in 1901 lid te 
worden van een exclusieve New Yorkse herenclub. In zijn verwoestende biografie, ‘The 
Incredible Scofield en zijn boek’ suggereerde Joseph M. Canfield: ‘De toelating van Scofield 
aan de Lotus Club, die niet kon worden gezocht door Scofield, versterkt het eerdere 
vermoeden dat iemand de carrière van CI Scofield regisseerde.’ 
 
Die iemand, vermoedt Canfield, was geassocieerd met een van de commissieleden van de 
club, de advocaat van Wall Street, Samuel Untermeyer. Zoals Canfield suggereert, was de 
theologie van Scofield ‘het meest nuttig om fundamentalistische christenen ertoe te brengen 
de internationale belangstelling voor een van de voorkeursprojecten van Untermeyer, de 
zionistische beweging, te ondersteunen." 
 



DE ERFENIS VAN SCOFIELD 
 

 
 
Als de Scofield Bible nooit was gepubliceerd, hadden Amerikaanse presidenten die waren 
beïnvloed door het christelijk zionisme, zoals Truman, Johnson, Reagan en George W. Bush 
mogelijk minder sympathie getoond voor de eisen van Israël, en bijgevolg meer aandacht 
voor Amerikaanse belangen. Bovendien was het Amerikaanse volk gespaard gebleven van de 
pseudo-christelijke bombastische preken van John Hagee, Pat Robertson en wijlen Jerry 
Falwell, om nog maar te zwijgen van de lucratieve End Times Rapture (Eindtijd 
opname)'profetie' waar Hal Lindsey en Tim LaHaye mee leurden. 
 
Maar het zijn de mensen in het Midden-Oosten die het meest zijn getroffen door een 
expansionistisch Israël, aangemoedigd door de onwankelbare loyaliteit van christelijke 
zionisten, die geloven dat de woorden van Scofield Gods wil zijn. Niet de minste van de vele 
slachtoffers van de Scofield-bijbel zijn 5 miljoen Palestijnse vluchtelingen wiens recht op 
terugkeer vurig wordt tegengewerkt door Amerika's zionistische christenen. Dankzij hun 
indoctrinatie door het onheilige boek van Scofield, geloven ze dat Palestina niet behoort tot 
de Palestijnen - van wie velen medechristenen zijn - maar exclusief tot 'Gods uitverkoren 
volk'. 
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