
 1

Joyce Meyer – valse leraar 
Met 15 video’s 

Bron : http://www.so4j.com/joyce-meyer-false-teacher/  

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

 
 

Joyce Meyer – Valse Leraren & Valse Profeten 
https://youtu.be/ptN2KQ7-euQ  

Video: Valse leraren ontmaskerd: Word of Faith / Welvaartsevangelie – Justin Peters / SO4J-TV.  
Valse-leraren-lijst en valse profeten ontmaskerd – Het blootleggen van de valse leringen van het 
welvaartsevangelie “Word of Faith” en degenen die een Werelds mensgericht oppervlakkig “evan-
gelie” prediken dat in strijd is met Gods Woord, versus het Ware Evangelie van Jezus Christus dat 
gaat over het Goede Nieuws van Jezus Christus & Bekering & Geloof (Markus 1:15). 
o Mattheüs 7:15-16: “Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u 

toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen herkennen”. 

Joyce Meyer – Valse Leraar 
JOYCE MEYER is een pinksterprediker en leraar en werkt sinds 
1980 fulltime in de bediening. Joyce en haar echtgenoot Dave & ge-
zin wonen buiten St. Louis, Missouri. Ze is een zeer welbespraakte 
spreker … Dit gaat erover dat we ons zorgen moeten maken hoe 
Joyce helaas Gods Woord verdraait om te zeggen wat het niet zegt, 
en zoveel van Gods mensen misleidt door de verkoop van miljoenen 
boeken & cd’s, op Tv. We beoordelen hier niet haar MOTIEVEN, 
niet het WAAROM van wat ze zegt en doet, daar gaat het hier NIET 
over. We moeten de Schrift opzoeken om erachter te komen of wat 
zij promoot over Gods Woord bijbels correct is (Handelingen 
17:11). We maken ons zorgen over haar welvaartsevangelie van de 

Word of Faith. Joyce mengt Bijbelse waarheid met dwaling, dus kan het moeilijk zijn om te onder-
scheiden wat gezonde leer is en wat niet. We maken ons zorgen over haar weelderige levensstijl1 
die Jezus helemaal NIET in de Schriften heeft gepromoot... Integendeel! Veel van de dingen die ze 
zegt, houden mensen gefocust op de tijdelijke dingen van dit leven. Veel van dat soort onderwijs is 
zelfrespectsonderwijs (self-esteem) zoals dat van Joel Osteen. Jezus onderwees zulke ketterij NIET. 
Ze heeft zich ook aangesloten bij Joel Osteen, T.D. Jakes (die een Oneness Pentecostal is, wat een 
cult/sekte is), enz., wat een enorm gebrek aan onderscheidingsvermogen laat zien van haar kant. 

VALSE LERINGEN VAN JOYCE MEYER,  
JOYCE LEERT TEN ONRECHTE: 

1) DE VERZOENING: ZE ZEGT DAT JEZUS “DE EERSTE WEDERGEBOREN 
MENS” WAS (dit is ketterij!) 
Citaat van Joyce Meyer: “Weet je, op het moment dat het bloedoffer werd aanvaard, was Jezus de 
EERSTE MENS die ooit WEDERGEBOREN is. Dat was echt, het gebeurde toen hij in de HEL 
was” (einde). 

https://www.youtube.com/watch?v=nFG7cXOLiQQ  

 
1 Zie http://www.verhoevenmarc.be/cartoons6.htm#joyce !! 

http://www.so4j.com/joyce-meyer-false-teacher/
https://youtu.be/ptN2KQ7-euQ
https://www.youtube.com/watch?v=nFG7cXOLiQQ
http://www.verhoevenmarc.be/cartoons6.htm#joyce


 2

Video: Joyce Meyer zegt ten onrechte : Jezus ging naar de hel en stierf geestelijk en werd  
wedergeboren in de hel 

https://www.youtube.com/watch?v=7kXIvJ8LagM  
Video: Joyce Meyer over de verzoening 

o 2 Korintiërs 5:21: “Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde ge-
maakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem”. 

2) JOYCE MEYER LEERT TEN ONRECHTE: JEZUS BETAALDE VOOR ONZE  
ZONDEN IN DE HEL EN NIET AAN HET KRUIS (dit is ketterij) 
Citaat van Joyce Meyer: “Er is GEEN HOOP dat iemand naar de HEMEL gaat, tenzij ze DEZE 
WAARHEID GELOVEN die ik presenteer. Je kunt niet naar de hemel gaan TENZIJ je met heel je 
hart gelooft dat Jezus je plaats in de hel heeft ingenomen”, uit het boek van Joyce Meyer: “De be-
langrijkste beslissing die je ooit zult nemen” (einde). 
Met andere woorden, toen Jezus aan het Kruis zei: “Het is volbracht!” (Johannes 19:30), meende 
Hij blijkbaar niet wat Hij zei. Dit is 1000% ONbijbels. Jezus LEED EN BETAALDE voor onze 
ZONDEN aan het KRUIS. 
Joyce leert ten onrechte dat Jezus’ lijden en sterven aan het kruis NIET genoeg was, maar dat Hij 
ook 3 dagen en nachten door Satan moest blijven lijden en gemarteld worden, en dat Hij daarna op-
stond uit de doden als de EERSTE WEDERGEBOREN MENS! 

3) JEZUS HIELD OP DE ZOON VAN GOD TE ZIJN (wat ketterij is) 
Citaat van Joyce Meyer: “Hij had zichzelf kunnen helpen tot het punt waarop hij zei ik beveel mijn 
geest in uw handen, op dat moment kon hij niets meer voor zichzelf doen. Hij was zonde geworden, 
hij was niet langer de Zoon van God. Hij was zonde” (einde). 

4) JOYCE MEYER LEERT TEN ONRECHTE “POSITIEVE BEKENTENISSEN” EN DAT 
JE WOORDEN KRACHT HEBBEN (wat verkeerd is!)  

https://www.youtube.com/watch?v=BIazhY5nBXw  
Video: Joyce Meyer – De kracht van woorden 

Citaat van Joyce Meyer: “Romeinen 4:17 zegt dat God leven geeft aan de doden en spreekt over de 
niet-bestaande dingen alsof ze al bestaan. Hij schiep de wereld met geloofsvolle woorden (zie Ge-
nesis 1). Wij zijn geschapen naar Zijn beeld en wij kunnen ook dingen oproepen die er niet zijn 
alsof ze dat wel zijn. Wij kunnen positieve gedachten over onszelf in de atmosfeer spreken en daar-
door ‘onze toekomst profeteren’”. Uit: Joyce Meyer, “Your Mouth is a Weapon”, Life in the Word, 
maart 1997 (einde). 
Citaat van Joyce Meyer: “Ik geloof dat WOORDEN containers zijn voor kracht en dat ze NEGA-
TIEVE OF POSTIEVE KRACHT dragen. Ze dragen creatieve of destructieve kracht. Dus als ik de 
juiste dingen spreek, zal ik de juiste resultaten verkrijgen. En als ik verkeerde dingen spreek, heb ik 
verkeerde resultaten. En we draaien op voor onze woorden. Als ik het zo mag zeggen, eten we onze 
eigen woorden op. We kunnen het plan van God voor ons leven doden met een negatieve belijde-
nis”. Uit Joyce Meyer’s leer: “Mind, Mouth, Moods, and Attitudes” (einde). 
Citaat van Joyce Meyer: “Spreuken 18:21 leert ons dat de kracht van leven en dood in de tong zit. 
Dit betekent dat we leven kunnen spreken tegen dode omstandigheden (“this means we can speak 
life to dead circulstances”), maar het is een keuze en beslissing die niet is genomen met gevoelens 
als basis. We kunnen ook dood spreken tot zieke omstandigheden. Met andere woorden, we kunnen 
iets negatiefs (iets zieks) laten gebeuren en we kunnen zeer ernstige problemen veroorzaken door er 
negatief over te spreken. Het kan van ziek naar dood gaan, vooral als we herhaaldelijk hopeloos, 
negatief en neerslachtig praten” (einde). 

https://www.youtube.com/watch?v=7kXIvJ8LagM
https://www.youtube.com/watch?v=BIazhY5nBXw
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Joyce Meyer klinkt erg NEW AGE voor ons met al haar onbijbelse zogenaamde “positieve bekente-
nissen”. 
Citaat van Joyce Meyer: “Je hebt een opbergbak, een opbergkast in de hemel waar veel spullen in 
zitten die geclaimd moeten worden”. Van Joyce Meyer: “What Does Your Future Hold”, 21 mei 
2004. 

5) JOYCE MEYER LEERT TEN ONRECHTE: JE HEBT SPECIALE OPENBARING2 
VAN GOD NODIG ALS GODS WOORD 
Citaat van Joyce Meyer: “De Bijbel kan niet eens een manier vinden om dit uit te leggen. Niet echt. 
Daarom moet je het door openbaring krijgen. Er zijn geen woorden om uit te leggen wat ik je vertel. 
Ik moet God gewoon vertrouwen dat Hij het in jouw geest stopt zoals Hij het in de mijne heeft ge-
stopt”. Uit haar boek: “What happened from the cross to the throne”. 
Citaat van Joyce Meyer: “Nu hebben geesten geen lichamen, dus we kunnen ze niet zien. Oké? 
Waarschijnlijk wel, geloof ik, en ik hoop zeker dat er vanmorgen meerdere engelen hier zijn die met 
mij prediken. Ik geloof dat vlak voordat ik een gezalfde uitspraak tot u spreek, een van hen zich 
voorover buigt en in mijn oor zegt wat ik tegen u moet zeggen”. Uit “Witchcraft & Related Spirits”. 

6) JOYCE MEYER LEERT TEN ONRECHTE: WIJ ZIJN KLEINE GODEN3: 
Citaat van Joyce Meyer: “Weet je, ik luisterde naar een reeks tapes van een man en hij legde het zo 
uit, en ik denk dat dit een beetje het punt duidelijk maakt, hij zei: ‘Waarom zijn mensen zo geërgerd 
over de gedachte dat God Zijn mens – niet Zijn hele schepping, maar Zijn mens – kleine goden 
noemt? Als Hij God is, hoe zal Hij hen dan anders noemen dan de god-soort?’ Ik bedoel, als je als 
mens een baby krijgt, noem je hem een menselijke soort. Als vee een jong heeft, noemen ze dat een 
vee-soort. Dus, ik bedoel, hoe moet God ons noemen? Zegt de Bijbel niet dat we naar Zijn beeld 
geschapen zijn? Nu begrijp je dat ik niet zeg dat je God bent met een hoofdletter G”. Uit Joyce 
Meyer’s leer: “Authority & Opposition”. 

https://youtu.be/9-hsd7MTq24  
Video: Joyce Meyer – Kleine goden 

https://youtu.be/BIazhY5nBXw  
Video: De Bijbel zegt dat wij kleine goden zijn? 

7) JOYCE MEYER ONDERWIJST TEN ONRECHTE DE PROMOTIE VAN HET  
ONBIJBELSE “SELF-ESTEEM & HEALTH & WEALTH 24/7 GOSPEL” 

https://www.youtube.com/watch?v=Ko5zkkZ0GmQ  
Video: Corrupte predikers - Joyce Meyer 

[We keuren het taalgebruik in deze video niet goed] 
 VOOR MEER HIEROVER GA NAAR ‘UZELF VERLOOCHENEN’: 

o Lukas 9:23-26 ; Jezus zegt: “Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij 
zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen. 24 Want wie zijn leven wil 
behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven verliezen zal omwille van Mij, die zal het 
behouden. 25 Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen of 
zelf schade te lijden? 26 Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben, voor 
hem zal de Zoon des mensen Zich schamen, wanneer Hij zal komen in Zijn heerlijkheid en in 
die van de Vader en in die van de heilige engelen”.  

 

o 1 Timotheüs 6:8-10: “Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden 
zijn. Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en 

 
2 Zie http://www.verhoevenmarc.be/PDF/bijkomendeOpenbaring.pdf  
3 Zie http://www.verhoevenmarc.be/PDF/gelijkAanGod1.pdf  

https://youtu.be/9-hsd7MTq24
https://youtu.be/BIazhY5nBXw
https://www.youtube.com/watch?v=Ko5zkkZ0GmQ
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/bijkomendeOpenbaring.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/gelijkAanGod1.pdf
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schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want geldzucht 
is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het 
geloof, en hebben zich met vele smarten doorstoken”. 

8) JOYCE MEYER LEERT DAT ZE NIET LANGER EEN ZONDAAR4 IS   
Zoals apologeet Matt Slick van C.A.R.M. terecht vraagt: “Is Joyce Meyer beter in christelijk ka-
rakter dan Johannes en Paulus? Ik denk van niet. Mevrouw Meyer erkent haar eigen zondigheid niet 
en ontkent dus ten onrechte haar eigen zondigheid. Ik kan alleen maar concluderen dat deze valse 
leer voortkomt uit hoogmoed, want het is zeker niet Bijbels”. 
o 1 Johannes 1:8 : “Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de 

waarheid niet in ons”. 
o Romeinen 7:19-20, 24, Paulus zegt: “Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat 

ik niet wil, dat doe ik. 20 Als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ík dat niet meer teweeg, maar de 
zonde die in mij woont. 21 Ik ontdek dus deze wet in mij: dat, als ik het goede wil doen, het 
kwade dicht bij mij ligt ... Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze 
dood?” (einde). 

MEER VIDEO’S 
https://www.youtube.com/watch?v=XUunXrBY8yc  

Video: Joyce Meyer en andere valse leraars ontmaskerd, complete documentaire 

https://youtu.be/bYJW2nWQqfo  
Video: Bible Answer Man over Joyce Meyer’s valse leringen 

https://www.youtube.com/watch?v=aUwfc-j0zlQ  
Video: Matt Slick van Carm.org onthult populaire Word of Faith valse leraar Joyce Meyer 

https://www.youtube.com/watch?v=ACRbcBKVJF0  
Video: Wretched Radio – Todd Friel – Joyce Meyer spreekt Word of Faith nonsens tot bestaan 

http://www.youtube.com/watch?v=MQUDGzg9Cro  
Video: Wretched Radio – Todd Friel – Wat is het verhaal achter Joyce Meyer? 

http://www.youtube.com/watch?v=NDQJcXm9gyw  
Video: Joyce Meyer’s valse leer onthullen over Identifty Theft – Self-Esteem – Bijbelse kritiek door 

Chris Rosebrought 

https://www.youtube.com/watch?v=AKLZvmR1GeY   
Video: Joyce Meyer ontmaskerd! Ongelofelijke ketterijen! Schokkend! 

(Video on Joyce Meyer start op: 4:35) 

https://www.youtube.com/watch?v=wyFUm51SNsE  
Video: Joyce, leugenaar? Haar valse leringen ontmaskerd 

 

 

Lees ook: 
o Rubriek over “Joyce Meyer”: http://www.verhoevenmarc.be/valse_leraars.htm#joycemeyer  

 
verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm 

 
4 Zie http://www.verhoevenmarc.be/PDF/joyce-meyer.pdf  
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