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DEEL 1
Klinkt dit niet vertrouwd? Laten we eens terugkeren door de gangen van de tijd en ons het eerste
schepsel herinneren dat als zodanig durfde te denken: “Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster, gij zoon van de dageraad! Hoe zijt gij ter aarde neergehouwen, gij, die de heidenen krenktet!
En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. Ik zal boven de
hoogten der wolken klimmen, ik zal de Allerhoogste gelijk worden” (Jesaja 14:12-14).
Terwijl Lucifer geloofde dat hij gelijk kon zijn aan de Allerhoogste, zijn er binnen
de kerk die leren dat wij reeds als de Allerhoogste zijn. Deze leraars, zoals Creflo
Dollar en Kenneth Copeland moedigen christenen aan te stoppen zich te verkleinen met een ‘filthy rags’1 mentaliteit en hun gelijkheid met Jezus en God te erkennen. Dollar en Copeland beweren niet alleen dat de mens een exact duplicaat is van
het beeld van God2, maar ook een exact duplicaat qua afmetingen en vorm, en die de
eigenschap bezit te scheppen met woorden zoals God deed.
Zij redeneren dat, omdat Jezus Christus zei dat God Zijn Vader was, en beweerde gelijk te zijn aan
God, christenen daarom ook gelijk zijn aan God. Waarom en hoe denkt u? Omdat God onze Vader
is, en wij zonen en dochters van Hem zijn door ons geloof in Jezus Christus, en zo hebben ook wij
dezelfde gelijkheid aan God zoals Jezus heeft.
Wat leiders zoals Dollar en Copeland niet lijken te begrijpen is dat God
een Geest is, en onzichtbaar (Rom 1:20; Col 1:15-16; 1 Tim 1:17; Heb
11:27), hoe dan kan de mens gemaakt zijn als een exact duplicaat van
Gods beeld? Maar de Bijbel kan niet duidelijker zijn in Jesaja 43:10, namelijk dat er geen God geformeerd is als Hijzelf3. De Bijbel kan niet duidelijker zijn wanneer God zegt: “Gedenkt … dat Ik God ben, en er is geen
andere God, en er is niemand gelijk Ik” (Jesaja 46:9)4. Maar Kenneth
Copeland en Creflo Dollar lijken dit niet te snappen.

Kenneth Copeland

Ja, het is waar dat er in deze wereld zijn die zichzelf ‘goden’ of ‘kleine goden’ noemen, en er zijn er
die in deze wereld ‘goden’ en ‘heren’ genoemd worden door anderen. Maar voor de ware wedergeboren, bijbelgelovige christen is er slechts ÉÉN GOD; zij zouden deze leringen geheel afwijzen als
zijnde dezelfde leugen van de slang aan de vrouw in Eden, in Genesis 3:4-5.
Dave Hunt schrijft in zijn boek Occult Invasion, pagina 345:
Te leren dat de mens God is, een god, of gelijk aan God, en te zeggen dat geloof een kracht is
die werkt volgens bepaalde wetten, verschilt weinig van atheïsme. In dat geval is er niemand in
het universum die de mens zijn meerdere is.
De God van de Bijbel maakt door Zijn profeet Jesaja duidelijk dat Hij alleen de enige, ware en levende God is; er is niemand zoals Hij, en er zijn geen andere goden, of kleine goden naast Hem5. Er
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Jesaja 64:6: “Al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed [KJV: filthy rags]”.
Zoals kinderen van hun ouders, en zoals een veulen van een paard, enz. exacte kopieën zijn overeenkomstig hun soort.
Zie de opgegeven video achteraan dit artikel: Creflo Dollar leert dat mensen goden zijn (Video Livesteez, 04’ 15”).
3
Jesaja 43:10: “dat voor Mij geen God geformeerd is, en na Mij geen zijn zal”.
4
Naar KJV: “I am God, and there is none else; I am God, and there is none like me”
5
Sektariërs halen soms 1 Kor. 8:5-6 aan, maar het gaat daar om zo genoemde goden en afgoden. Niemand is een god
zoals God. Er zijn geen duplicaten van God.
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staat geschreven: “Gijlieden zijt Mijn getuigen, spreekt de HEERE, en Mijn knecht, die Ik uitverkoren heb; opdat gij het weet, en Mij gelooft, en verstaat, dat Ik Dezelve ben, dat voor Mij geen God
geformeerd is, en na Mij geen zijn zal” (Jes 43:10). Er staat geschreven in 1 Kor 8:5: “Want al zijn
er ook die goden genoemd worden, hetzij in de hemel of op de aarde, zoals er vele goden en vele
heren zijn, toch is er voor ons [= wij christenen] maar één God: de Vader, uit Wie alle dingen zijn en wij zijn er voor Hem - en één Heere: Jezus Christus, door Wie alle dingen zijn en wij door
Hem”. De enige ware en levende God zegt: “Ik ben de Eerste, en Ik ben de Laatste, en behalve Mij
is er geen God. … is er ook een God behalve Mij? Immers, er is geen andere rotssteen: Ik ken er
geen” (Jes 44:6-8), en opnieuw: “Ik ben de HEERE, en niemand meer, buiten Mij is er geen God …
Ik ben de HEERE, en niemand meer … en er is geen God meer behalve Mij” (Jes 45:1-22), en opnieuw: “Gedenkt … dat Ik God ben, en er is geen andere God, en er is niemand gelijk Ik” (Jesaja
46:9).
DEEL 2

De e-mail van Creflo Dollar
Word-Faith leraars zoals Creflo Dollar en Kenneth Copeland verwerpen de raad Gods. Wij ontvingen de volgende e-mail van Creflo Dollar in antwoord op ons artikel “Kenneth Copeland en
Creflo Dollar gelijk aan God?” In de e-mail wordt ons gezegd: “Wij bidden dat de volgende informatie u een nog beter begrip zal geven over het onderwerp van onze gelijkheid aan (equality with)
God”. Maar als je dan verder leest in de lijst van gebruikte argumenten om deze leer te ondersteunen, kan men snel zien hoe Faith-leraars zoals Dollar geneigd zijn een bijbeltekst uit zijn context te
praten.
Hieronder zullen wij zorgvuldig kijken naar elke tekst die Dollar heeft gebruikt, en hem de context
tonen van die passage, en aantonen dat wat hij leert verkeerd is.
De e-mail gaat als volgt:
… De Bijbel zegt dat Jezus Christus zijn Vader God noemde en maakte daardoor zichzelf gelijk
aan God (Joh 5:17-18). Als zonen en dochters van God, door ons geloof in Christus Jezus, zijn
ook wij gelijk aan God (1 Joh 3:2):
a) Joh 5:17-18. Jezus noemde God “Vader” en dus maakte Hij zich daardoor gelijk aan God.
b) Psalm 82:6. “U bent goden, u bent allen zonen van de Allerhoogste”.
c) Joh 10:34-36. Jezus citeert Ps 82:6 en de Joden wilden Hem stenigen voor godslastering.
d) Psalm 8:4-5. De mens werd een weinig lager dan de engelen geschapen (engelen: Hebr.
woord “Elohim” - God - de Schepper van alle fysieke dingen).
e) Gen 1:26-27. De mens werd geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God.
f) “Men zegt dat u en ik niet God zijn. Er is slechts één God. Maar, als Zijn kinderen, zijn wij
zoals Hem. Hij is de grote ‘G’, en wij zijn de kleine ‘g’”. (Dr. Creflo A. Dollar in zijn nieuw
boek: The Image of Righteousness, p. 91).
g) “U bent een exact duplicaat van het beeld van God. Dit betekent niet dat u God bent. Het betekent dat u gemaakt bent naar Gods beeld en Zijn gelijkenis, met de bekwaamheid te scheppen
met woorden zoals God deed. (Dr. Creflo A. Dollar in zijn nieuw boek: The Image of Righteousness, p. 83)....”
Johannes 5:17-18.
“Maar Jezus antwoordde hun: Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook. Daarom dan probeerden
de Joden des te meer Hem te doden, omdat Hij niet alleen het gebod van de sabbat brak, maar ook
zei dat God Zijn eigen Vader was, en daarmee Zichzelf aan God gelijk maakte”
Dit is het eerste voorbeeld waarbij Creflo Dollar geen aandacht schenkt aan de context van de passage in kwestie, en hij begrijpt daarom niet wat Jezus Christus claimde toen Hij zei dat God Zijn
Vader was, en daarmee Zichzelf aan God gelijk maakte.
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J. Sidlow Baxter legt uit:
Jezus claimt hier gelijkheid op zeven domeinen:
[1] Gelijk in werken: “want al wat Deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze” (vs. 19).
[2] Gelijk in kennis: “De Vader heeft de Zoon lief en toont Hem alles wat Hij doet” (vs. 20).
[3] Gelijk in opstandingskracht: “Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo
maakt ook de Zoon levend wie Hij wil … Verwondert u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen en zij zullen uitgaan” (vs. 21, 28-29).
[4] Gelijk in rechtspraak: “Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het oordeel aan de
Zoon gegeven … Hij heeft Hem macht gegeven ook gericht te oefenen, omdat Hij de Zoon des
mensen is” (vs. 22, 27).
[5] Gelijk in eerbetoon: “opdat allen de Zoon eren, zoals zij de Vader eren. Wie de Zoon niet
eert, eert de Vader niet” (vs. 23).
[6] Gelijk in wedergeboortekracht: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en
gelooft Hem Die Mij gezonden heeft … is uit de dood overgegaan in het leven … De tijd komt
en is nu, dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en dat die haar horen, zullen
leven” (vs. 24-25).
[7] Gelijk in zelfbestaan: “Want zoals de Vader het leven heeft in Zichzelf, zo heeft Hij ook de
Zoon gegeven het leven te hebben in Zichzelf” (vs. 26).
Hopelijk zullen Faith-leraren nu inzien wat een godslastering het is gelijkheid aan God te claimen in
de context van deze passages. Is Creflo Dollar gelijk aan God in werken? Gelijk in kennis? Gelijk
in opstandingskracht? Gelijk in rechtspraak? Gelijk in eerbetoon? Gelijk in wedergeboortekracht?
Gelijk in zelfbestaan? Uiteraard niet!
Filippenzen 2:5-7
“Laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was, Die, hoewel Hij in de gestalte
van God was, het niet als een roof beschouwd heeft God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd
heeft door de gestalte van een dienstknecht aan te nemen en de mensen gelijk te worden”.
Andere vertalingen zouden kunnen zijn:
“Christus Jezus beschouwde zijn ‘God gelijk zijn’ niet als iets wat Hij voor Zichzelf ten nutte
zou kunnen maken, maar Hij ontledigde Zichzelf door de gestalte van een dienstknecht aan te
nemen”.
“Christus Jezus zag zijn ‘God gelijk zijn’ niet als een schat die stevig vastgehouden moest
worden. Nee, Hij ontledigde Zichzelf door de gestalte van een dienstknecht aan te nemen”.
G.C. Willis in Toewijding aan Christus. (Toeg. door M.V.)

Deze passage moedigt christenen geenszins aan te denken dat zij gelijk zijn aan de Almachtige.
Deze passage gaat over de godheid van Jezus Christus en waarschuwt dat, omdat Jezus Christus
Zichzelf vernederde door een dienaar te worden in de gelijkenis van de mens, dit niet betekent dat
Hij minder God werd. Is de sleutel in deze passage niet: “Die, hoewel Hij in de gestalte van God
was”? De reden waarom Jezus Christus “het niet als een roof beschouwd heeft God gelijk te zijn”
ligt in het feit dat Hij God was, zoals de tekst duidelijk aangeeft.
God vertelt christenen beslist niet dat zij dezelfde instelling moeten hebben als Christus toen Hij het
niet als een roof beschouwde God gelijk te zijn, maar wel dezelfde instelling te hebben als Christus
in zijn vernedering als een dienstknecht van allen.
In de Hebrew-Greek Key Study Bible [KJV] lezen we:
“Wat hier moet begrepen worden is dat Christus slechts afstand deed van Zijn heerlijkheid die
Hij had wegens het feit dat Hij goddelijk was. Vlak voor Zijn dood vroeg Hij de Vader Hem te
verheerlijken6 met de heerlijkheid die Hij had voordat de wereld werd geschapen [Joh. 17:5] …
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“En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelf, met de heerlijkheid die Ik bij U bezat voordat de wereld was” (Joh. 17:5).
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Het ontbrak de Heer aan erkenning en heerlijkheid bij de mensen toen Hij op aarde was als de
geïncarneerde7 God. Maar Christus verloor nooit Zijn positie voor God”.
Psalm 82:6 & Johannes 10:34-36
Psalm 82:6-7: “Ik heb wel gezegd: U bent goden, u bent allen zonen van de Allerhoogste; toch zult
u sterven als een mens, zoals ieder ander vorst zult u vallen”.
Joh 10:34-36: “Jezus antwoordde hun: Is er niet geschreven in uw wet: Ik heb gezegd, u bent goden? Als de wet hén goden genoemd heeft tot wie het woord van God kwam, en aangezien de
Schrift niet gebroken kan worden, hoe zegt u tegen Mij, Die de Vader geheiligd en in de wereld
gezonden heeft: U lastert God, omdat Ik gezegd heb: In ben Gods Zoon?”
Wij stellen de simpele: was Jezus Christus verward? Is er een andere god naast Hem? Is er werkelijk een ander zoals Hij? Spreekt Jezus Christus Zich tegen omdat Hij de Joden reeds eerder had
geleerd dat er slechts één God is, in Markus 12:298?
Opnieuw besteedt Dollar bijzonder weinig aandacht aan de context van de Psalm in kwestie. In
feite heeft God niets goeds te zeggen over deze ‘goden’ in Psalm 82. God is duidelijk ongelukkig en
waarschuwt: “Hoe lang zult u onrechtvaardig oordelen en de goddelozen bevoordelen? Doe recht
aan de arme en de wees, bewijs de verdrukte en de arme gerechtigheid. Verlos de arme en de behoeftige, red hem uit de hand van de goddelozen” (vs. 2-4). Zouden dezelfde oordelen van de Almachtige van toepassing zijn op ‘god’ Dollar en ‘god’ Copeland?
In Jeremia 10:11 lezen we: “Aldus zult gij tot hen zeggen: De goden [Dollar and Copeland], die de
hemel en de aarde niet gemaakt hebben, zullen vergaan van de aarde, en van onder deze hemel”.
Wij moeten Creflo Dollar eraan herinneren dat hij, zoals andere Faith leraren, slechts Psalm 82:6
citeert en de rest weglaat: “toch zult u sterven als een mens, zoals ieder ander vorst zult u vallen”
(vs 7).
In het boek Christianity in Crisis, p. 115, geeft Hank Hanegraaff goed advies:
Als Faith-aanhangers Jezus letterlijk willen nemen wanneer Hij een ironische verklaring geeft
over het goden-zijn, waarom Hem dan niet letterlijk nemen wanneer Hij de Farizeeën ‘slangen’
noemt [Matt 23:33]?
Als het werkelijk waar zou zijn dat wij goden zijn, waarom berispte Eva de slang dan niet in Paul
Crouch stijl, door te zeggen: “Ik ben een kleine god! Critici, scheer je weg!” Creflo Dollar zegt dat
het echte bedrog van de slang niet lag in het vertellen van Eva dat zij als God zou zijn, maar in het
verblinden van de vrouw voor de waarheid dat zij alreeds als God was. Dollar waarschuwt dat dit
bedrog nog altijd heerst in de kerk door toedoen van hen die niet willen dat mensen begrijpen dat zij
reeds goden zijn. Maar de echte waarheid is dat de slang de vrouw verleidde met de belofte: “Gij
zult de dood niet sterven…gij zult als God9 wezen, kennende het goed en het kwaad” (Gen 3:4-5).
In het boek Occult Invasion van Dave Hunt, p. 352, lezen we:
Het was Satan, niet God, die goddelijkheid beloofd had aan Eva, en niet dat zij God zou zijn
‘maar als [de] goden’ (Genesis 3:5)9. Dat is het! Er is slechts één ware God. De goden zijn allemaal vals. Zij, de volgelingen van Satan die zijn belofte van goddelijkheid hebben geloofd, maken aanspraak op goddelijkheid.
Terwijl de slang de vrouw beloofde: “gij zult als goden zijn”, zeggen Faith-leraren zoals Dollar en
Copeland: “wij zijn goden”. Terwijl Lucifer geloofde dat hij zoals de Allerhoogste kon zijn, leren
Copeland en Dollar dat wij reeds zijn zoals de Allerhoogste. We moeten ons gewoon realiseren dat
we goden zijn.
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Incarneren: vlees doen worden.
Markus 12:29: “En Jezus antwoordde hem: Het eerste van alle geboden is: Hoor, Israël! De Heere, onze God, is een
enig Heere”.
9
Letterlijk staat hier: goden. In de KJV vertaalt: “ye shall be as gods”. Strong’s Exhaustive Concordance zegt: Hebr.
elohiym (430): plural of “elowahh’ (433); gods in the ordinary sense; but specifically used (in the plural thus, especially
with the article) of the supreme God; occasionally applied by way of deference to magistrates; and sometimes as a superlative:--angels, X exceeding, God (gods)(-dess, -ly), X (very) great, judges, X mighty”.
8
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In feite wordt deze zelfde lering gevonden in het hart van de New Age beweging. Wij zijn allen
goden, maar we zijn vergeten dat we goden zijn. Door Transcendente Meditatie (TM), een vorm
van Yoga, kunnen de beoefenaars zich realiseren en ervaren dat zij god zijn, en dat zij hun levens
kunnen structureren naar hun wil door een werkelijkheid te creëren door middel van hun geest.
In het boek Handelingen riepen sommigen die zagen dat God door Paulus een lamme man genas:
“De goden zijn de mensen gelijk geworden en zijn naar ons afgedaald”. Anders dan Copeland en
Dollar berispte Paulus hen die kransen brachten en offers wilden brengen en zei: “Mannen, waarom
doet u dit? Ook wij zijn mensen, die hetzelfde ondergaan als u” en hij predikte: “dat u zich van deze
zinloze dingen moet bekeren tot de levende God, Die de hemel, de aarde, de zee en alles wat daarin
is, gemaakt heeft” (Handelingen 14:11-15).
In de Believers Bible Commentary van William McDonald, p. 675, lezen we:
In Psalm 82 worden regeerders en rechters door God aangesproken als goden. In feite waren zij
niet goddelijk, maar wegens hun positie als Gods dienaren, werd hen waardigheid toegekend
door de naam van goden. Hun grootste onderscheiding lag hierin dat het woord van God tot hen
kwam, dat zij officieel aangesteld waren door God als hogere machten, belast met regeren en
rechtspraak [Rom 13:1]. Als de naam goden vlotweg kon toegepast worden op mensen zoals zij,
hoeveel vollediger en accurater kan de naam God dan toegepast worden op de Heer Jezus”.
In de Hebrew-Greek Sudy Bible [KJV], p. 760, lezen we het volgende:
Sommige mensen willen de frase ‘U bent goden’ uitleggen als dat menselijke wezens goden
kunnen zijn en in wezen gelijk aan God. De oplossing van deze verkeerde interpretatie wordt
gevonden in de juiste interpretatie van het woord ‘god’ in het Hebreeuws. Het is het woord
elohim [Strong’s 430] dat voor God gebruikt wordt verwijzend naar Zijn ambt als een Rechter
en Bedienaar van gerechtigheid. Bij de instelling van het ambt van rechter in het OT werd mensen de verantwoordelijkheid gegeven het ambt van God te vertegenwoordigen. Dus, het gebruik
van de term elohim zou niet verwarrend zijn voor iemand die begrijpt dat de man louter God
vertegenwoordigt. In deze Psalm echter veroordeelt God degenen die de gerechtigheid geperverteerd hadden en hun God-gegeven privileges hadden misbruikt in hun ambt van rechter. De
waarschuwing in vers 7 is dat alhoewel zij ‘goden’ zijn, alhoewel zij dit eerbare ambt bekleden
om over mensen te regeren als Gods vertegenwoordiger, zij slechts mensen zijn en ook zullen
sterven als andere mensen”.
In het boek Christianity in Crisis, p. 113, schrijft Hank Hanegraaff:
Eén ding is zeker: een letterlijke interpretatie van de term “god” in Psalm 82:6 is duidelijk uitgesloten door de context. Men kan nauwelijks over het hoofd zien dat deze passage begint met
een strenge aanklacht tegen de ongerechtigheden die begaan werden door de rechters van Israël
[vs 2]. Als vertegenwoordigers van God [vgl. Exodus 4:15,16; 6:28 - 7:2] behoorden zij rechtvaardig te zijn; maar in plaats daarvan waren zij oneerlijk. Hoe anders dan God zijn de mensen!
1 Johannes 3:2
“Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard, wat we zullen zijn. Maar
wij weten dat, als Hij geopenbaard zal zijn, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien
zoals Hij is”.
Ergens in de toekomst, en niet nu, zullen alle christenen hetzelfde heerlijke opstandingslichaam
krijgen als dat Jezus Christus ontving bij Zijn opstanding. Onze vergankelijke lichamen zullen dan
gelijken op Zijn verheerlijkt lichaam en christenen zullen ook moreel zoals Jezus Christus zijn.
Psalm 8:5-6
“Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en de zoon des mensen, dat Gij hem bezoekt? En hebt hem
een weinig minder gemaakt dan de engelen, en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond?
Deze tekst zegt het helemaal: God maakte de mens lager dan de engelen. De waarheid is dat de
mens niet eens gelijk is aan de engelen, laat staan gelijk aan God! Opnieuw moeten we Copeland
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en Dollar herinneren aan het eerste geschapen wezen “Lucifer”10, een engel die op zo’n manier
durfde te denken: “Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster, gij zoon van de dageraad! Hoe
zijt gij ter aarde neergehouwen, gij, die de heidenen krenktet! … En zeidet in uw hart: Ik zal ten
hemel opklimmen … ik zal de Allerhoogste gelijk worden”. Wat zal er met Lucifer gebeuren? God
zegt: “Ja, in de hel zult gij neergestoten worden, aan de zijden van de kuil!” (Jesaja 14:12-15).
Wat denkt u dat de Allerhoogste zal doen met wannabe’s zoals Copeland en Dollar?
Genesis 1:26-27
“En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen
over de vissen van de zee en over de vogels in de lucht en over het vee en over heel de aarde en
over al de kruipende dieren die op de aarde kruipen! En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar
het beeld van God schiep Hij hem; als man en vrouw schiep Hij hen”
Creflo Dollar leert dat de mens werd geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God, en dat hij
een exact duplicaat is van het beeld van God en met een bekwaamheid om te scheppen met woorden zoals God deed. Kenneth Copeland leert dat de mens een exact duplicaat is van God, inbegrepen afmetingen en vorm, en hij kan dingen spreken die werkelijkheid worden. Faith leraren zoals
Copeland kunnen onmogelijk gelijk hebben vermits God een Geest is en daarom onzichtbaar (Rom
1:20; Kol 1:15-16; 1 Tim 1:17; Heb 11:27). Paulus waarschuwt in het boek Romeinen voor hen die
de heerlijkheid van de onvergankelijke God willen veranderen tot een beeld van de vergankelijke
mens. Rom 1:21-23.
Creflo Dollar zegt: “Men zegt dat u en ik niet God zijn. Er is slechts één God. Maar, als Zijn kinderen, zijn wij zoals Hem. Hij is de grote ‘G’, en wij zijn de kleine ‘g’”. Wij stellen Creflo Dollar
de vraag opnieuw: is God verward? Is er werkelijk een andere god naast Hem? Is er werkelijk een
ander zoals Hij? Creflo Dollar zegt: “U bent een exact duplicaat van het beeld van God. Dit betekent niet dat u God bent. Het betekent dat u gemaakt bent naar Gods beeld en Zijn gelijkenis, met
de bekwaamheid te scheppen met woorden zoals God deed”. Creflo Dollar lijkt te spreken met
gespleten tong. Enerzijds zegt hij: “u en ik zijn niet God. Er is slechts één God …” maar anderzijds:
“Wij zijn zoals Hem. Hij is de grote ‘G’, en wij zijn de kleine ‘g’”.
Hank Hanegraaff schrijft in zijn boek Christianity in Crisis, p. 115:
“Naar Satan wordt ook verwezen als een ‘god’ in 2 Korinthiërs 4:4. Maar zeker niemand veronderstelt daarbij dat Satan een exact duplicaat is van God”.
Staat er niet geschreven: “Is er ook een God behalve Mij? Immers, er is geen andere rotssteen: Ik
ken er geen” (Jesaja 44:8)11. Dollar en Copeland zeggen dat de Almachtige zich vergist!
Staat er niet geschreven: “Gedenkt de vorige dingen van oude tijden af, dat Ik God ben, en er is
geen God meer, en er is niet gelijk Ik” (Jesaja 46:9)12. Dollar en Copeland willen zeggen dat de
Almachtige fout is en dat wij Hem gelijk zijn!
Staat er niet geschreven: “Gedenkt … dat Ik God ben, en er is geen andere God, en er is niemand
gelijk Ik” (Jesaja 46:9)13. En in Exodus 9:14: “…opdat gij weet, dat er niemand is gelijk Ik, op de
ganse aarde”. Dollar en Copeland zeggen echter: O NEE, wij zijn exacte duplicaten van U!
Staat er niet geschreven in Jesaja 55:8-9: “Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo
zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen, en Mijn gedachten dan uw gedachten”. Maar Dollar en Copeland antwoorden in Paul Crouch stijl: “Ik ben een kleine god! Critici, scheer je weg!”
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Lucifer: In Jesaja 14:12 wordt Satan “morgenster” genoemd. “Morgenster”, wordt in de Vulgaat vertaald met het
Latijnse “Lucifer”, hetgeen “lichtbrenger” betekent. De Vulgaat is de Latijnse vertaling van de Bijbel, verworpen door
de Hervormers.
11
KJV: “Is there a God beside me? yea, [there is] no God; I know not [any]”.
12
KJV: “Remember the former things of old: for I [am] God, and [there is] none else; [I am] God, and [there is] none
like me.
13
Naar KJV: “I am God, and there is none else; I am God, and there is none like me”
6

De waarheid is dat de mens geschapen werd om bepaalde aspecten van het beeld van de onzichtbare
God te weerspiegelen. Liefde, gerechtigheid, heiligheid, genade, barmhartigheid, moraliteit, kennis
… enz. De mens is niet goddelijk en kan dat nooit zijn! De mens is niet alomtegenwoordig, niet
alwetend of almachtig zoals God, en evenmin heeft hij de bekwaamheid om te scheppen met woorden! Slechts God heeft deze bekwaamheden. Moge Creflo Dollar, Kenneth Copeland en hun
geestverwanten deze dwaze ideeën eens en voor altijd afwijzen.

Zie ook:
o Creflo Dollar leert dat mensen goden zijn:
http://www.livesteez.com/videos/watch/9TV8L75 (Video Livesteez, 04’ 15”)
o Ketterijen van de Word-Faith beweging: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/WordFaith.pdf
verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm
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