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Andrew Wommack is een hechte supporter van het welvaartsevangelie, hij is een Word of Faith1
leraar, en dus een ketter. Hij verkondigt de ketterij dat het Gods wil is dat u leeft in welvaart, zowel
materieel als fysisch. bent u ziek, dan is het niet nodig te bidden, u moet spreken tegen de ziekte.
Bent u niet ziek maar u hebt symptomen, ontken dan de ziekte. Dit is niet anders dan het gebruik
van “magische woorden”.
Zie een van zijn uitspraken: “Het is God die elke persoon, elke keer, geneest. En de reden dat het
niet gebeurt is niet dat God in gebreke blijft, maar dat zijn vertegenwoordigers niet opereren in de
volheid van wat Hij heeft verschaft”. Ben je nog steeds ziek, dan is uw geloof niet groot genoeg.
Andrew Wommack leert de alverzoening2: God heeft de wereld zo lief dat iedereen zal gered worden omdat Jezus de prijs betaald heeft voor alles. Hij beweert dat dit ook waar is voor de ongelovige, en al hun zonden zijn vergeven. Hier een van de teksten waar hij op steunt:
“En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden
van de hele wereld” (1 Johannes 2:2).
Deze tekst gaat niet over ongelovigen maar over mensen die geloven in het offer dat Jezus heeft
gebracht. Dit wordt duidelijk als we de hele context lezen.
Wommack zegt verder in zijn studie over gebed dat hij altijd dacht dat God Amerika zou straffen
voor het ongeloof en de dingen die gebeuren. Dit zou zo zijn omdat God anders een verontschuldiging zou moeten richten tot Sodom en Gomorra omdat hezelfde gebeurde en God strafte. Maar Nu
realiseert hij zich dat God Amerika zeker niet veroordeeld heeft. En waarom? Omdat God zijn veronschuldigingen zou moeten richten aan Jezus omdat Hij stierf voor alle zonden. De Bijbel zegt
evenwel:
“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder
die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft” (Johannes 3:16).
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Enkel door geloof in Jezus zijn wij gered. Niet iedereen wordt gered omdat Jezus voor onze zonden
stierf. Een ongelovige die dit niet accepteert zal niet gered worden.
Volgens een studie van Wommack bracht de mens Satan voort. God schiep Lucifer, maar bij de
zondeval creëerde de mens Satan. Hij negeert het feit dat Satan Adam en Eva verleidde vóór zij in
zonde vielen. Bovendien verkondigt hij (populair in de Word of Faith doctrine) namelijk dat God op
aarde aan handen en voeten werd gebonden omdat Satan nu, na de zondeval, de macht over de wereld verkreeg. God kan niet reageren op de wereld zonder de medewerking van de mens.
Wommack leert dat Satan Jezus kruisigde en Hem meenam naar de hel. Daar zou Jezus hem overwonnen hebben. Dit is in tegenspraak met wat Jezus Zelf zei:
“Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik Mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand
neemt het Mij af, maar Ik geef het uit Mijzelf; Ik heb macht het te geven, en heb macht het opnieuw
te nemen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen” (Johannes 10:17-18).
Volgens Wommack is het christelijke leven geen strijd als wij Gods liefde hebben ervaren. Maar
Paulus schrijft dat hij de goede strijd heeft gestreden. Dit impliceert daarom dat geloof niet iets is
dat gemakkelijk is. Wij strijden om ons geloof te behouden. We moeten ernaar streven om op het
juiste pad te blijven wandelen. Dit wordt gedaan met de leiding van de Heilige Geest in gebed, studie en wandel. Het is zoals een auto: als je er geen brandstof in tankt zal hij automatisch stoppen.
Als we kijken naar de leringen van Wommack dan kan alles wat u overkomt toegewezen worden
aan de duivel. Het zijn niet uw naaste, niet de omstandigheden, niet wat u en uw kinderen doen.
Nee, de duivel zit erachter. Door dit te doen geeft u de duivel heel wat eer, en alle miserie die we in
de wereld en ons milieu zien is zijn schuld
Hij negeert dat God de mens een vrije wil heeft gegeven en dat wij de foute keuzes maken waardoor
de dingen fout lopen in onze levens. Door alles aan de duivel toe te schrijven, maakt u het gemakkelijk voor uzelf. U kan er niets aan doen, u moet niets verweten worden. Dan gaan we naar de andere
kant van het front van de Word of Faith: hun onbijbelse versie van geestelijke oorlogvoering3.
Alles wat Andrew Wommack leert komt van de Word of Faith beweging, waartoe hij behoort. Zijn
leer is ontworpen om gezegend te worden, zowel door genezing als door financiën.
Precies omdat er zovelen zijn die zijn leringen volgen, zien we mensen afwijken van het bijbelse
geloof, en we zien een onnatuurlijke fixatie op Satan en zijn demonen omdat zij de oorzaak geacht
worden van alles.
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:
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