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Andrew Wommack – Valse leraar 
Bron : https://www.discerningtheworld.com/2019/09/27/andrew-wommack-false-teacher/ , 27-9-2019 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling en voetnoten door M.V. 

 
 

 
 

Bethel Church wordt zijn favoriete speeltuin voor het uitspuwen van zijn ketterij... 
“God heeft Zijn genezende kracht al in ons geplaatst en ze staat nu onder ons ge-
zag. Het is niet aan God om te bepalen wie genezing ontvangt; het is aan ons!” 
“De Heer heeft ons nooit gezegd dat we voor de zieken moesten bidden in de zin 
dat we Hem vragen hen te genezen. Hij zei dat we de zieken moesten genezen”. 
Andrew Wommack, Geloof voor genezing is gebaseerd op kennis: 
https://www.awmi.net/reading/teaching-articles/healing_knowledge/  

Andrew Wommack gelooft in de theologie van de “Word of Faith” die geloof beschouwt als een 
kracht die wordt overgebracht door woorden die de realiteit tot stand brengen. Als je zegt: “Ik denk 
dat ik verkouden ga worden”, creëer je eigenlijk de kou (tenzij iemand anders je negatieve woorden 
countert door iets positiefs te zeggen). Dit alles vindt onafhankelijk van God plaats. 
In zijn serie getiteld “The Believer’s Authority” (Het gezag van de gelovige) vertelt Andrew Wom-
mack het verhaal van toen zijn zoontje de hele nacht wakker bleef met symptomen van kroep die zo 
ernstig waren dat hij nauwelijks kon ademen. Dit gebeurde elk half uur de hele nacht lang. Uitein-
delijk zei zijn moeder: “Geef het toe Andy, hij is ziek”. Andrew Wommack zei, 

“Man, ik ging recht voor haar zitten en stak mijn vinger in haar gezicht en ik zei: 
‘Satan in de naam van Jezus beveel ik je om je mond te houden. ... En twee dagen 
lang zei ze geen woord. We waren op vakantie. Het was een vreselijke vakantie – 
dat kun je je voorstellen.” 
Het gezag van de gelovige:  
https://awmsa.net/product/the-believer-039-s-authority-e-book-pdf/  

Andrew Wommack leert dat God de mens alle gezag op aarde gaf, dus God Zelf had geen gezag. 
De reden dat Jezus in menselijk vlees moest komen, was om dat menselijk gezag te verwerven. Hij 
leert dat God Zijn eigen gezag had beperkt door het aan de mens te geven, zodat God niet in staat 
was om Jezus’ lichaam tot bestaan te spreken. En dus moest God mensen vinden om het op hun ge-
zag te doen. Het kostte God 4000 jaar om genoeg mensen te vinden met voldoende gecombineerd 
gezag om Jezus’ lichaam te creëren. Los van de hulp van mensen was God niet in staat om een li-
chaam voor Jezus te creëren. 
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Andrew Wommack spreekt deze godslastering uit: 
“Wanneer (mensen) zien dat een ziekte, kwaal, tragedie in hun leven komt, in 
plaats van hun gezag op te nemen en de duivel te berispen en hem te bevelen te 
vertrekken, gaan ze in plaats daarvan naar God ... en zij smeken God: ‘O God, ver-
ander alstublieft deze situatie. O God, haal de duivel alsjeblieft van mijn rug’. En 
het ligt niet binnen Gods macht en gezag. Hij gaf ons die macht en autoriteit”.  
Het gezag van de gelovige:  
https://awmsa.net/product/the-believer-039-s-authority-e-book-pdf/ 

 
2 Timotheüs 4:3-4: “Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar 
dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkom-
stig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzin-
sels”. 
 

 

 

Lees verder: 
o Rubriek “Andrew Wommack”: http://www.verhoevenmarc.be/valse_leraars.htm#wommack  
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