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Andrew Wommack : een valse  
leraar van de Word-Faith 

Vertaling van de tekst in de video “De mythen van Andrew Wommack”:  

Vertaald door M.V.  Updates 9-1-2012; 22-8-2018. 

   

 
Zo aangeprezen op het sterk afvallige www.vergadering.nu 

Zie ook deze video’s: http://www.tangle.com/view_video?viewkey=d3805df7ebb3ec0870f8  

http://www.youtube.com/watch?v=xXR8xZRAjaY  

 
De sequentiële tekstplaten in de video: 
 Mythen zijn leugens. 
 2 Timotheüs 4:3-5 waarschuwt ons dat mensen de waarheid zullen verwerpen en zich zullen 

keren tot mythen (fabels, SV). 
 Over enkele ogenblikken zult u ervan getuige zijn hoe Andrew Wommack de Schrift  

COMPLEET uit zijn context haalt. 
 Maar eerst … Laat ons zijn leer onderzoeken. 
 Andrew haalt Jakobus 4:7 COMPLEET uit zijn context. 
 Andrew leert mensen hun ziekten te weerstaan. 
 Hij verdraait Jakobus 4:7 tot een valse leer. 

Jakobus hoofdstuk 4 (SV 1977) 
Van waar komen krijgen en vechterijen onder u? Komen zij niet hiervan, namelijk uit uw wellusten, die in uw le-
den strijd voeren? 2 Gij begeert, en hebt niet; gij benijdt en ijvert naar dingen, en kunt ze niet verkrijgen; gij vecht 
en voert krijg, doch gij hebt niet, omdat gij niet bidt. 3 Gij bidt, en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt, opdat 
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gij het in uw wellusten doorbrengen zoudt. 4 Overspelers en overspeelsters, weet gij niet, dat de vriendschap der 
wereld een vijandschap Gods is? Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld. 
5 Of meent gij, dat de Schrift tevergeefs zegt: De Geest, Die in ons woont, heeft Die lust tot nijdigheid? 6 Ja, Hij 
geeft meerdere genade. Daarom zegt de Schrift: God weerstaat de hovaardigen, maar de nederigen geeft Hij gena-
de. 7 Zo onderwerpt u dan aan God; weerstaat de duivel, en hij zal van u vluchten. 8 Nadert tot God, en Hij 
zal tot u naderen. Reinigt de handen, gij zondaars, en zuivert de harten, gij dubbelhartigen! 9 Gedraagt u als ellen-
digen, en treurt en weent; uw lachen worde veranderd in treuren, en uw blijdschap in bedroefdheid. 10 Vernedert u 
voor de Heere, en Hij zal u verhogen. 11 Broeders, spreekt niet kwalijk van elkander. Die van zijn broeder kwalijk 
spreekt en zijn broeder oordeelt, die spreekt kwalijk van de wet, en oordeelt de wet. Indien gij nu de wet oordeelt, 
zo zijt gij geen dader der wet, maar een rechter. 12 Er is een enig Wetgever, Die behouden kan en verderven. Doch 
wie zijt gij, die een ander oordeelt? 13 Welaan nu gij, die daar zegt: Wij zullen heden of morgen naar zulk een stad 
reizen, en aldaar een jaar doorbrengen, en koopmanschap drijven, en winst doen. 14 Gij, die niet weet, wat morgen 
geschieden zal, want hoedanig is uw leven? Want het is een damp, die voor een weinig tijd gezien wordt, en daarna 
verdwijnt. 15 In plaats dat gij zoudt zeggen: Indien de Heere wil, en wij leven zullen, zo zullen wij dit of dat doen. 
16 Maar nu roemt gij in uw hoogmoed; alle zodanige roem is boos. 17 Wie dan weet goed te doen, en niet doet, die 
is het zonde. 

 Andrews interpretatie is ketters. 
 Als BEWIJS hiervoor, lees het HELE hoofdstuk van Jakobus 4. 
 God waarschuwt ons hier voor de verleiding tot ZONDIGEN. 
 Hij zegt ons de verleiding tot ZONDE te WEERSTAAN! 
 ZIEKTE is NIET een zonde! 
 De Duivel te weerstaan is … de verleiding tot zondigen te weerstaan! 
 Maar altijd weer opnieuw interpreteert Hij Gods Woord verkeerd, om de mensen te vertellen dat 

zij niet ziek hoeven te zijn. 
 Valse leraars doen dit “om de discipelen weg te trekken achter zich aan”. Hand. 20:29-30. 
 Ziekte maakt NIET deel uit van de VRIJE WIL! 
 Niemand kiest ervoor om ziek te zijn. 
 Maar hij beweert dat wij onze ziekten en kwalen kunnen weerstaan. 
 Wij kunnen wel ervoor kiezen te zondigen. 
 Dit (Jakobus 4) is een stuk over de vrije wil, waarbij God ons zegt Hem te gehoorzamen, en de 

verleidingen van de Duivel te weerstaan en dat hij dan zal wegvluchten. 
 Ziekten en kwalen kunnen het gevolg zijn van een aantal dingen. 
 Ziekte kan het gevolg zijn van zonde. 1 Korinthiërs 11:17-24. 
 God kan ziekte aanwenden tot Zijn heerlijkheid. Johannes hoofdstuk 9. 
 Hij kan ziekte aanwenden om ons te corrigeren. Hebreeën 12:5-11. 
 Hij kan ziekte aanwenden om ons sterker te maken - ons dichter bij Hem te brengen.  

2 Korinthiërs hoofdstuk 12. 
 Hij kan ons tonen dat dit gewoon deel uitmaakt van het leven. 1 Timotheüs 5:23. 
 Gods wegen zijn NIET onze wegen. Jesaja 55:8. 
 Wij zijn niet in staat de redenen te onderscheiden waarom sommigen ziek zijn. 
 Er is met betrekking tot ziekten en kwalen echter één ding waarvan wij ons allemaal goed  

bewust zijn … 
 Wij ZULLEN allen ziek worden en sterven … Tenzij de Heer eerder terugkomt. 
 Dit is Gods plan, ongeacht hoeveel geloof u beoefent. 
 En zie zijn wij om te beslissen hoelang iemand zou moeten leven? 
 Zijn wij God? Kennen wij het begin en het einde? 
 Hij en Hij ALLEEN bepaalt het aantal van onze dagen! 
 Wij zouden moeten zeggen: “Indien de Heere wil, en wij leven zullen, zo zullen wij dit of dat 

doen”. Jakobus 4:13-17. 
 Andrew Wommack heeft altijd weer opnieuw bewezen … 
 Dat hij NIET in staat is het Woord van God recht te snijden. 
 Nu, terwijl u naar hem luistert, bid ik dat u de waarheid zult overwegen die u werd  

gepresenteerd. 
                                  >>> Toespraak van Andrew Wommack <<< 
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 Goddelijke genezing is een realiteit vandaag. Jezus geneest ons inderdaad …  
ALS HIJ DAT VERKIEST! 

 Opnieuw: Zijn wegen zijn niet onze wegen, en wij kunnen ze niet begrijpen. 
 Andrew Wommack besluit door zijn volgelingen te leren dat als zij ziek zijn … dit hun eigen 

fout is! 

 
Lees verder:  http://www.verhoevenmarc.be/PDF/AndrewWommack.pdf 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/AndrewWommack2.pdf  
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/AndrewWommack3.pdf  

Video’s:  http://www.tangle.com/view_video?viewkey=d3805df7ebb3ec0870f8  
http://www.youtube.com/watch?v=xXR8xZRAjaY  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=G2ZpBuXbc-c  

Zie ook:   http://www.rejoicenow.nl/rejoicenow.nlandrew-wommack/    

En ook:       http://www.verhoevenmarc.be/PDF/genezing-verzoening.pdf 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/genezing-verzoening2.pdf 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Word-Faith.pdf 
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