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Gail Riplinger’s Leugens aan  
dr. en mrs. D.A. Waite 

Bron, https://www.wayoflife.org/database/gail_riplinger_lies.html , 24-11-2009 

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

 
 
Vanaf de vroege jaren 1990 is Gail Riplinger een zeer bombastische stem geweest voor de King Ja-
mes Bible. Haar scherpe houding, spottende toon en sensatiebeluste aanpak zijn op de een of andere 
manier populair gebleken. 
Net als Peter Ruckman heeft Riplinger waarschijnlijk meer schade aangericht aan de zaak van de 
KJV dan goed. Ze heeft de Bijbel getrotseerd die ze beweert te handhaven door mannen te onder-
wijzen (1 Timotheüs 2:12), en tot overmaat van ramp heeft ze haar tegenstanders besmeurd en ge-
kleineerd op een manier die niemand met een christelijk getuigenis betaamt. 
Nu is bewezen dat ze een leugenaar is. 
Ze houdt al jaren vol dat ze maar één keer getrouwd is geweest, maar in feite was ze drie keer ge-
trouwd. 
In tegenstelling tot Riplinger staat dr. D.A. Waite algemeen bekend als een legitieme bijbelgeleerde 
en een evenwichtig man die eerlijk en openhartig is. Hij heeft een goed christelijk getuigenis. 
Hij is erg aardig geweest voor Gail Riplinger en heeft haar veel begunstigd. Ze beantwoordde die 
vriendelijkheden met oneerlijkheid en bedrog. Als dit is hoe ze haar vrienden behandelt, in hoeverre 
kan ze dan ergens in worden vertrouwd? 
Met zijn toestemming herdrukken we dr. Waite’s getuigenis over Riplinger. 

Gail Riplinger’s leugens aan dr. en mrs. D. A. Waite 
Het volgende getuigenis over Gail Riplinger, auteur van The New Age Bible Version, is van dr. D.A. 
Waite, directeur van Bible for Today, 900 Park Ave., Collingswood, NJ 08108, BFT@BibleForTo-
day.org: 

Hier is een chronologisch verslag van onze ervaringen met Gail Riplinger. 
1. Ergens in 2007 – Mrs. Waite en ik werden door documenten die ons werden gestuurd geïnfor-
meerd dat Gail Riplinger drie echtgenoten en twee echtscheidingen heeft gehad. 
2. 24 oktober 2007 – Mrs. Waite en ik belden Gail Riplinger om haar uitleg over deze gecertifi-
ceerde documenten te achterhalen. Omdat we dachten dat we vrienden van haar waren. We dachten 
dat ze ons de waarheid zou vertellen. Toen mrs. Waite haar gericht vroeg of ze alleen Mike Riplin-
ger als haar enige echtgenoot en haar enige echte “huwelijk” had gehad, zei ze: “Ja”. Mrs. Waite 
vroeg of Gail ooit een andere echtgenoot had gehad. Ze zei: “Nee”. Ze ontkende met klem dat ze 
ooit andere “huwelijken” heeft gehad dan de huidige met Mike Riplinger. 
3. 10-11 januari 2008 - Op de Princeton King James Bible Conference, tijdens een vraag- en ant-
woordperiode, werd mij gevraagd naar de beschuldiging dat Gail Riplinger drie keer getrouwd is 
geweest en twee keer gescheiden. Ik zei dat ik dat ook had gehoord, toen gaf ik mijn vraagsteller 
Gail Riplinger’s antwoord dat ze maar één “huwelijk” heeft gehad. Omdat Gail mrs. Waite en mij 
dit vertelde en omdat ik dacht dat we vrienden waren, en omdat ik dacht dat ze nooit tegen ons zou 
liegen, geloofde ik haar. Vanwege mijn antwoord beschuldigde een publicatie mij ervan deel uit te 
maken van een doofpotoperatie van de huwelijken en echtscheidingen van mrs. Riplinger. Niets is 
minder waar. Ik herhaalde gewoon wat me door mrs. Riplinger werd verteld. 
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4. Juni 2008 - Vanwege voortdurende informatie en twijfels over de huwelijken en echtscheidingen 
van Gail Riplinger, heb ik gewaarmerkte kopieën van de drie huwelijken en twee echtscheidingen 
van Gail Riplinger aangevraagd en ontvangen om er zeker van te zijn dat ze echt waren. Ik vond ze 
echte en ontegenzeggelijk ware documenten. Op 26 juni 2008, 30 juni 2008 en 1 juli 2008 werden 
GEWAARMERKTE KOPIEËN van Gail Riplinger’s drie huwelijksvergunningen en twee echt-
scheidingen, gedateerd door ambtenaren van Ohio, naar mij gemaild. Dit zijn onder andere wat deze 
GEWAARMERKTE KOPIEËN onthullen: 

(1) Terry Edward Latessa trouwde met Gail Anne Ludwig (nu Riplinger). De huwelijksakte da-
teert van 2 juni 1969 in Trumbull County, Ohio. Het huwelijk werd op 7 juni 1969 voltrokken. 
(2) Franklin Alex Kaleda trouwde met Gail Anne Ludwig (Latessa nu Riplinger). De huwelijks-
akte dateert van 1 november 1976 in Portage County, Ohio. Het huwelijk werd op 5 november 
1976 voltrokken. Gail Riplinger’s eerste scheiding was van Terry Edward Latessa op 12 febru-
ari 1975. 
(3) Michael Domnick Riplinger trouwde met Gail Anne Ludwig (Latessa Kaleda). Uit het ver-
slag blijkt dat Gail twee keer “eerder getrouwd” was geweest. De huwelijksakte dateert van 4 
september 1984 in Summit County, Ohio. Het huwelijk werd op 27 oktober 1984 voltrokken. 
Gail Riplinger’s tweede scheiding was van Frank Alexander Kaleda op 6 augustus 1984. 

5. Januari 2009 - We ontvingen twee foto’s van Gail Anne Ludwig (Latessa) Kaleda en Franklin 
Alex Kaleda. Rev. Richard Gordon, die het huwelijk voltrok, was ook in beeld. Het lijkt erop dat hij 
net het huwelijk had voltrokken en de bruidegom stond op het punt om de bruid te kussen bij haar 
tweede huwelijk. 
6. 9-14 juli 2009 - Mrs. Waite schreef een brief van 9 pagina’s met 12 pagina’s bijlagen (in totaal 
21 pagina’s) aan Gail Riplinger waarin ze haar confronteerde met haar leugens tegen haar en mij in 
ons telefoongesprek van 24 oktober 2007. De brief werd door UPS verzonden naar haar adres in 
Ararat, Virginia. Een kopie van de brief werd ook naar haar e-mailadres gestuurd, zodat ze deze kon 
ontvangen en kon antwoorden (als ze dat wilde) voorafgaand aan de Women’s Meeting van de 
Dean Burgon Society (DBS) op woensdag 22 juli 2009. [Kopieën van deze brief en bijlagen zijn op 
twee manieren beschikbaar: (1) door ons uw e-mailadres te geven zodat we u gratis een PDF kun-
nen sturen; of (2) door een aan zichzelf geadresseerde envelop te sturen met 3 postzegels erop]. 
7. 22 juli 2009 - Na niets van Gail Riplinger te hebben gehoord bij wijze van verontschuldiging, 
correctie of een soort excuus voor haar leugens, gaf mrs. Waite een rapport over deze situatie aan de 
DBS-vrouwen en verspreidde aan haar brief en bijlagen voor de aanwezige dames. 
8. 24 juli 2009 - Bij thuiskomst van de bijeenkomsten van de Dean Burgon Society (DBS) in Chi-
cago, Illinois, vonden we een e-mailbrief (gedateerd 21 juli 2009) van de dochter van Gail Riplin-
ger, Bryn. Wetende dat er geen ontkenning meer was over Gail’s drie huwelijken en twee echtschei-
dingen, gaf Bryn uiteindelijk toe dat er twee andere “huwelijken” waren, maar dat ze “alleen op pa-
pier” waren. Met andere woorden, Bryn (en ook haar moeder) herdefinieerde de officiële Ohio State 
(en andere staten) bepaling van wat een “huwelijk” is. Haar brief (zoals de feiten bepalen) bevatte 
nog veel meer leugens in een poging om de leugen van haar moeder over haar drie huwelijken en 
twee echtscheidingen weg te redeneren. Gail Riplinger heeft nooit gereageerd op de brief van mrs. 
Waite. 
9. Meer informatie. Veel meer details over deze situatie zijn te vinden in de volgende materialen: 
(1) De 21 pagina’s tellende brief van mrs. Waite aan Gail Riplinger van 24 oktober 2009. (2) Mrs. 
Waite’s BFTUPDATE van augustus 2009; (3) Mrs. Waite’s BFTUPDATE van september, oktober, 
november 2009, en (4) verdere documenten van mrs. Waite of van mij. 
Het is triest voor ons om te hebben dat wie we als een “vriend” beschouwden zich omkeert van de 
WAARHEID naar LEUGENS in die mate dat we ons van haar hebben moeten afscheiden en haar 
“onvruchtbare werken van duisternis” (Efeziërs 5:11) publiekelijk hebben moeten ontmaskeren, zo-
als de Bijbel ons gebiedt. 
Pastor D. A. Waite, Th.D., Ph.D. Bible For Today 
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Deel 2 
21 december 2009 fbns@wayoflife.org. 

Op 24 november 2009 publiceerden we een rapport van dr. Donald Waite, oprichter van Bible For 
Today, over de leugens die hem en zijn vrouw werden verteld door Gail Riplinger, auteur van New 
Age Bible Versions. (Het rapport is getiteld “Gail Riplinger’s Leugens aan dr. en mrs. D. A. 
Waite”). 
In 2007 ontvingen de Waites ongecertificeerde berichten dat Riplinger twee keer was gescheiden en 
drie keer getrouwd. Op 24 oktober van dat jaar belden ze haar om te informeren naar de zaak, en 
mrs. Riplinger vertelde hen uitdrukkelijk dat ze slechts één keer getrouwd was geweest, met haar 
huidige man Mike Riplinger. Omdat ze er zeker van wilde zijn dat ze niet verkeerd werd begrepen 
en absoluut zeker wilde zijn van de zaak, stelde mrs. Waite de vraag op verschillende manieren, 
maar Gail ontkende ten stelligste dat ze ooit andere huwelijken heeft gehad. Als gevolg hiervan ver-
dedigde dr. Waite haar op de Princeton King James Bible Conference in januari 2008. Toen iemand 
tijdens een vraag-antwoordsessie informeerde of Riplinger gescheiden was, zei Waite dat hij recht-
streeks van haar had bevestigd gekregen dat dit niet waar was. In juni 2008 verkregen de Waites, 
nadat ze hadden besloten de zaak verder te onderzoeken, gewaarmerkte kopieën van de drie huwe-
lijksvergunningen en twee echtscheidingspapieren van Gail Riplinger. 
Gail trouwde in juni 1969 met Terry Latessa en dat huwelijk eindigde vijf en een half jaar later, in 
februari 1975, in een scheiding. In november 1976 trouwde Gail met Franklin Kaleda. Dat huwelijk 
eindigde acht jaar later, in augustus 1984, in een scheiding. Minder dan twee maanden na haar 
tweede scheiding trouwde Gail met Michael Riplinger. 
In juli 2009 schreef mrs. Waite aan Gail Riplinger om haar te confronteren met het bewijsmateriaal 
en haar uit te dagen over de leugens. Op het moment van schrijven zijn er vijf maanden verstreken 
en de Waites hebben geen persoonlijk antwoord of verontschuldiging van Riplinger ontvangen. 
Wel kregen ze een e-mail van Bryn Riplinger Shutt, de dochter van Gail Riplinger. Deze is verzon-
den op 21 juli 2009. Ze beweert dat Gail’s eerste twee huwelijken niet “voltrokken” waren en dat 
ten minste één van haar voormalige echtgenoten homoseksueel was. Shutt zegt: “De fysieke anoma-
lie of homoseksualiteit van deze mannen, die ze geen van beide had verwacht, schortte alles op be-
halve een gespannen vriendschap, doorwrocht met hun wreedheid”. Shutt zegt ook dat Riplinger’s 
eerste man “haar bijna vanaf het begin in de steek heeft gelaten om zijn homoseksuele levensstijl na 
te streven”. 

Deze “uitleg”, die op verschillende plaatsen is gepubliceerd, vergroot het probleem alleen maar. 
Ten eerste, zelfs als Riplinger’s eerste twee huwelijken eindigden vanwege een “anomalie”, waren 
het nog steeds huwelijken en de echtscheidingen waren echte echtscheidingen, dus Gail Riplinger 
loog tegen de Waites, ongeacht hoe je het snijdt. Er is een juridische procedure voor het nietig ver-
klaren van een huwelijk, maar Gail volgde in beide gevallen niet een dergelijke koers op de basis 
van een “fysieke anomalie”. 
Ten tweede, zoals we hebben gezien, duurde het eerste huwelijk meer dan vijf jaar en het tweede 
huwelijk acht jaar. Dat is een lange tijd voor een vrouw om te blijven bij mannen die “afwijkingen” 
hebben! Dit waren geen huwelijken die een paar weken of maanden duurden. 
Ten derde werd er in de echtscheidingsaanvragen geen melding gemaakt van “homoseksualiteit” of 
“geen voltrekking” of van een “anomalie”. 
Ten vierde onthulde het onderzoek van de Waites naar de zaak het feit dat Gail met haar tweede 
man in een trailer in de buurt van Kent State University woonde; ze bezochten daar samen kerk en 
Bijbelstudies en kochten vier jaar na het huwelijk samen een huis. Ze begonnen ook een bedrijf ge-
naamd Truth ans Life. Beiden ondertekenden de juridische papieren. 
In de september-november 2009 editie van hun paper, BFT Update, publiceerden de Waites de vol-
gende observatie: 
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“Blijkbaar heeft Riplinger een ernstig probleem om haar feiten correct te krijgen, en men moet zich 
afvragen of men alles wat ze zegt moet geloven, vooral met wat lijkt op haar enorme ‘samenzwe-
ringstheorie’ die alle bronnen kleineert die te maken hebben met de oorspronkelijke taalteksten, 
lexicons en studiematerialen”. 
De Waites zeggen ook: “Het is triest voor ons te hebben dat wie we als een ‘vriend’ beschouwden, 
zich in zo’n mate van de WAARHEID naar LEUGENS heeft gekeerd dat we ons van haar hebben 
moeten afscheiden en publiekelijk haar “onvruchtbare werken van duisternis” (Efeziërs 5:11) heb-
ben moeten ontmaskeren, zoals de Bijbel ons gebiedt.” 
Meer details over deze situatie zijn te vinden in het volgende materiaal van Bible For Today -- BFT 
UPDATE van augustus 2009 en BFT UPDATE van september-november, 2009. De contactgege-
vens van Bible For Today zijn 900 Park Ave., Collingswood, NJ 08108, BFT@BibleForToday.org, 
856-854-4747. 
 

 

 

Lees ook: 
o “Wat te zeggen over Gail Riplinger”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Riplinger.pdf  
o “Peter Ruckman en Ruckmanisme”: http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#ruckman  
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