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Nee, Benny Hinn heeft zich niet bekeerd 
http://pastorgabehughes.blogspot.com/2019/09/no-benny-hinn-has-not-repented.html , 4-9-2019 

Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V. 
 
 

 
De zogenaamde bekering van Benny Hinn, dd. 3 september 2019: 

https://www.youtube.com/watch?v=4TQQirZI9Eo&feature=youtu.be 
 
Gisteren [3 september 2019] is een video gepost waarin Benny Hinn - de beroemde welvaartspredi-
ker en faith healer - schijnbaar berouw toont over zijn welvaartsprediking. In de video (zie de link 
hierboven), zegt Hinn het volgende: 

“Ik zal u nu iets vertellen waarvan ik denk dat het u zal choqueren. Ik denk dat het een beledi-
ging is voor de Heer - het is een belediging om te zeggen: ‘Geef duizend dollar’. Ik vind het be-
ledigend voor de Heilige Geest om een prijs te stellen op het evangelie. Ik ben er klaar mee. Ik 
zal u nooit meer vragen om een duizendtal of wat dan ook te geven omdat ik denk dat de Heili-
ge Geest er gewoon ontevreden mee is. Is het niet? Hebt u me gehoord? Ik denk dat dit het 
evangelie schaadt. Nu, ik doe deze verklaring voor de eerste keer in mijn leven, en eerlijk ge-
zegd kan het me niet meer schelen wat mensen over me denken”. 

Hij vraagt dan zijn publiek: “Ben ik u aan het choqueren?” en zegt: “Laten we daar een high-five 
voor geven!” en hij begint leden van zijn publiek te high-fiven [3:04]. Tegen het einde zegt hij: 

“Het evangelie is niet te koop. En de zegeningen van God zijn niet te koop. En wonderen zijn 
niet te koop. En voorspoed is niet te koop”. 

“Laat u niet misleiden”, zei Justin Peters1. “Dit is geen berouw”. Justin heeft tientallen jaren besteed 
aan het ontmaskeren van deze welvaartspausen, en hij heeft absoluut gelijk - we hebben geen reden 
om te geloven dat Benny Hinn zijn zonde begrijpt, noch heeft hij zich ervan afgewend. Hij draait 
rond op tv en deelt high-fives uit terwijl hij zou moeten ineenkrimpen van treurnis en zijn rijkdom 
beter weggeven. “Voor Benny Hinn, om zich te bekeren”, vervolgde Justin verder, “zou hij zijn 
schatkist moeten ledigen, elke cent aan goede bedieningen geven, zijn eigen bediening moeten slui-
ten, zijn leugens2 en valse profetieën3 moeten toegeven, lid worden van een gezonde kerk, en nooit 
meer prediken”. 
Brandon Kimber is de maker van de documentaire American Gospel: Christ Alone, die onder ande-
re de valse leer van de welvaartstheologie blootlegt. Op zijn Facebook4 wees Kimber erop dat Ben-
ny vandaag nog steeds op televisie was en zijn kijkers vroeg om “een zaadje te zaaien” (dat is wel-

 
1 Justin Peters heeft veel onderzoek gedaan naar Benny Hinn, bv. https://www.youtube.com/watch?v=rlhxpRwjE7I ; 
https://www.gty.org/library/blog/B140207/has-benny-hinn-repented 
2 https://www.youtube.com/watch?v=BIazhY5nBXw&feature=youtu.be 
3 https://www.youtube.com/watch?v=1C0NgAB5NJI&feature=youtu.be  
4 https://www.facebook.com/20916785/posts/10106967232182860?sfns=mo  

http://pastorgabehughes.blogspot.com/2019/09/no-benny-hinn-has-not-repented.html
https://www.youtube.com/watch?v=4TQQirZI9Eo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rlhxpRwjE7I
https://www.gty.org/library/blog/B140207/has-benny-hinn-repented
https://www.youtube.com/watch?v=BIazhY5nBXw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1C0NgAB5NJI&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/20916785/posts/10106967232182860?sfns=mo


 2

vaartspredikerspraat voor “geld geven”) en het naar het adres op het scherm te sturen. Hij gaf zelfs 
een bedrag op: “Ik vraag u om $120 te sturen” omdat “het nummer 120 het nummer is van bevrij-
ding en vrijheid”. Is dit hoe berouw er uit ziet? 

 
Een screenshot van de uitzending van Hinn op 4 september 2019. 

Afbeeldingsbron: Facebook / Benny Hinn Ministries.5  
Merk op dat hij wil dat u hem geld stuurt, zodat God uw schuld zal elimineren!  

Hoe Benny zijn weg naar de miljoenen bezwendelde 
Benny Hinn is een van de rijkste predikers ter wereld en staat op de lijst met een waarde van $426 
miljoen. Hij heeft zijn reizen gedaan met een Gulfstream IV privéjet (gemiddelde eigendomskosten: 
$36 miljoen). Hij verbleef in enkele van de mooiste hotels ter wereld en betaalde maar liefst $ 
25.000 per nacht. Zijn kleding is van Versace, Gucci en Bijan, en hij rijdt rond in Bentley’s, Rolls-
Royce’s en Maserati’s. Waar heeft Benny Hinn al dat geld vandaan? Door mensen te laten geloven 
dat ze gezond en rijk kunnen zijn als ze hun geld maar aan hem zouden geven (hoewel hij dat voor-
stelde als geld aan God). 

….. 
Lees verder hier :  
http://pastorgabehughes.blogspot.com/2019/09/no-benny-hinn-has-not-repented.html 
 
Zie ook van Tim Hurd  : https://biblethumpingwingnut.com/2019/09/04/benny-hinn-repents-then-
returns-to-his-sin/ of https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=LG4yGFjWIgw  

 
 

 
 

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

 
5 Deze video is ook te zien in de video van Tim Hurd [na 25:00] : https://biblethumpingwingnut.com/2019/09/04/benny-
hinn-repents-then-returns-to-his-sin/ of  https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=LG4yGFjWIgw  
6 http://www.etinside.com/?p=539  
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