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Andrew Wommack: 
godslasteraar van de Word-Faith! 

Brongegevens: Darrell, Agape; gepubl. http://www.calvaryauroramedia.org/ 
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Zo aangeprezen op het sterk afvallige www.vergadering.nu 

 
Andrew Wommack is een radio-/tv-leraar die het zgn. welvaartsevangelie promoot (God wil dat 
elke persoon welvarend en nooit ziek is). Zijn dwalingen zijn heel ernstig en zelfs godslasterlijk. 
In Wommacks artikel “The Sovereignty of God” (de soevereiniteit van God) vertelt hij het verhaal 
van een vriend die boos en verbitterd was op God vanwege zijn lijden. Deze vriend had zichzelf 
echter vernederd en begon God terug lief te hebben omdat hij de leer ontdekte van Gods soevereini-
teit en zo afstand nam van Gods volledige bestuur. Wommacks volgende uitspraak is deze: “Ik ge-
loof dat dit de ergste leer is in de kerk vandaag omdat het een ‘faith-killer’ (geloofsdoder) is … Het 
geloof dat God alles bestuurt wat aan ons gebeurt is een van de duivel zijn grootste inbreuken in 
onze levens”. 
In hetzelfde artikel zegt Wommack dat God geen mensen veroordeelt tot de hel. Het is slechts hun 
vrije wil die dat doet! 
Wommack gaat door met te zeggen dat het volgende nog erger is dan onafhankelijk te leven van 
God: “religie die ons leert dat al onze problemen in feite zegeningen van God zijn. Dat is een faith-
killer”. Hij zegt dat de enige kwelling die van God komt deze van een vloek is, nooit een zegen. 
Maar de Psalmist is het daar niet mee eens: 

Psalm 119:71: “Het is goed voor mij dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik Uw veror-
deningen zou leren”. 

Deze valse leer leidt Wommack naar een systeem van zelfvertrouwen. Vermits God niet helpt moe-
ten wij op onszelf te vertrouwen. Dit verklaart waarom Wommack uitspraken doet als dit: “Heb je 
een tumor? Bidt dan niet tot God over de tumor. Spreek tot de tumor zélf!” 
Wommack gelooft in de “Word of Faith” theologie die geloof begrijpt als een kracht die overge-
bracht wordt door woorden die realiteit teweegbrengen. Als je zegt: “Ik denk dat ik een verkoudheid 
ga krijgen” dan zal je eigenlijk die verkoudheid creëren (tenzij jouw negatieve woorden tegenge-
werkt worden doordat er iets positiefs wordt gezegd). Dit alles gebeurt onafhankelijk van God. 
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In zijn “The Believer’s Authority”-reeks (het gezag van de gelovige) vertelt hij het verhaal van zijn 
zoontje dat ’s nachts wakker werd met symptomen van kroep, zo ernstig dat hij nauwelijks kon 
ademen. Dit gebeurde elk half uur, de hele nacht door. Uiteindelijk zei zijn moeder: “Geef het toe 
Andy, hij is ziek”. Wommack zei: “Ik plantte onmiddellijk mijn vinger in haar gezicht en zei: ‘Sa-
tan, in de naam van Jezus beveel ik: hou je mond’. … Ze heeft vervolgens twee dagen lang niets 
meer gezegd. We waren met vakantie. Het was een vreslijke tijd, dat kan je wel inbeelden”. 
Wommack leert dat God alle gezag op aarde aan de mens heeft overgedragen, zodat God Zelf geen 
gezag heeft. De reden waarom Jezus moest komen in menselijk vlees, was het verwerven van dit 
menselijk gezag. Hij leert dat God zijn eigen gezag heeft beperkt door het aan de mens te geven, 
zodanig zelfs dat God niet in staat was Jezus’ lichaam tot bestaan te roepen. En zo moest God men-
sen vinden om dat te doen met hun eigen gezag. Het duurde 4000 jaren om genoeg mannen te vin-
den met voldoende gecombineerd gezag om Jezus’ lichaam te creëren. Zonder de hulp van mensen 
was God niet in staat een lichaam voor Jezus tot bestaan te roepen. 
In deel 3 van “The Believer’s Authority” zegt Wommack deze godslastering: “Wanneer (mensen) 
zien dat er een of andere ziekte, kwaal of tragedie in hun leven komt, gaan zij - in plaats van hun 
gezag op te nemen en de duivel te bevelen weg te gaan - naar God toe … en zij smeken Hem: ‘O 
God, verander deze situatie alstublieft. O God haal alstublieft de duivel van mijn rug’. En dat ligt 
niet binnen Gods macht en gezag. Hij gaf die macht en dat gezag aan ons”. 
Hij leert dat het verkeerd is te bidden voor herstel, omdat dit betekent dat wij daarmee Christus’ rol 
van bemiddelaar wederrechtelijk toe-eigenen. De verantwoordelijkheid is geheel de onze, en dus is 
het verkeerd God om herstel te vragen of dat Hij genade schenkt aan zondaars 
De Schrift leert heel duidelijk dat beproevingen inderdaad door God gecontroleerd worden. Hij con-
troleert ALLE dingen: 

Job 1:21-22: “Naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen en naakt zal ik daarheen 
terugkeren. De HEERE heeft gegeven en de HEERE heeft genomen; de Naam van de HEE-
RE zij geloofd! In dit alles zondigde Job niet en schreef hij God niets ongerijmds toe”. 
Psalm 135:6: “Al wat de HEERE behaagt, doet Hij, in de hemel en op de aarde, in de zeeën 
en alle diepe wateren”. 
Prediker 7:14: “Geniet op de dag van voorspoed van het goede, maar bedenk op de dag van 
tegenspoed dat God zowel de ene als de andere gemaakt heeft”. 
Jesaja 46:10-11: “Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de din-
gen die nog niet plaatsgevonden hebben; Die zegt: Mijn raadsbesluit houdt stand en Ik zal al 
Mijn welbehagen doen; Die een roofvogel roept uit het oosten, een man van Mijn raad uit 
een ver land. Ja, Ik heb gesproken, Ik zal het ook doen komen; Ik heb het geformeerd, Ik zal 
het ook doen. 
Klaagliederen 3:38: “Komt niet uit de mond van de Allerhoogste voort het kwade en het 
goede?” 
Daniël 4:35: “Hij doet naar Zijn wil met de legermacht in de hemel en de bewoners van de 
aarde. Er is niemand die Zijn hand kan wegslaan of tegen Hem kan zeggen: Wat doet U?” 
Romeinen 8:28: “En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten 
goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn”. 
Efeziërs 1:11: “In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd wa-
ren, naar het voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn 
wil”. 

De totale controle van God over ALLE dingen is een van de meest bemoedigende en wonderlijke 
leringen in de hele Bijbel. Indien God niet alle calamiteiten en lijden in jouw leven bestuurt, dan 
zijn deze calamiteiten betekeningloos. En als God niet de bevoegdheid bezit ze te voorkomen, hoe 
kunnen we dan vertrouwen vinden in Zijn beloften om ons te beschermen en voor ons zorg te dra-
gen? Het is de ontkenning, niet de bevestiging van Gods soevereiniteit, die het geloof doodt en dus 
een “faith-killer” is! 
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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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