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Populaire predikers en schrijvers 
M.V. 31-05-2022. Update 2-4-2023 (uitbr.) 

 
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 

 
 
1. Populariteit van predikers van waarheid in het Oude Testament 

o Lees het Oude Testament en zoek een profeet* waar de mensen zich goed bij voelden. 
o Lees het Oude Testament en zoek een profeet* die zich goed bij de mensen voelde. 
o Lees het Oude Testament en zoek een profeet* die door de mensen geëerd werd. 

Er is er geen! 
* Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha,  

Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggaï, Zacharia, Maleachi. 

“Opdat van dit geslacht afgeëist wordt het bloed van alle profeten dat van de grondlegging van de 
wereld af vergoten is, van het bloed van Abel tot het bloed van Zacharia, die omgebracht is tussen 

het altaar en het huis van God” (Lukas 11:50-51) 
“Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn!”  

(Mattheüs 23:37 en Lukas 13:34). 
“Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd?” (Handelingen 7:52). 
“De Joden, die zowel de Heere Jezus als hun eigen profeten hebben gedood”  

(1 Thessalonicenzen 2:14-15). 

 

2. Populariteit van predikers van waarheid vandaag 
o Noem mij één erg populaire prediker vandaag die toch bijbels getrouw is. 

o Of noem mij één bestsellerschrijver vandaag die bijbelvast is. 
o Of noem mij één vermogende prediker vandaag die geen valse leraar is. 

Ik zal u zeggen dat ze niet gevonden worden! 
Misschien weet u het beter, maar ik vind nergens zo iemand! 

“Een slaaf is niet meer dan zijn heer. Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen”  
(Johannes 15:20).  

“Zodat wij zelf over u roemen in de gemeenten van God vanwege uw volharding en geloof in al uw 
vervolgingen en in de verdrukkingen die u verdraagt: een teken van Gods rechtvaardig oordeel dat 
u het Koninkrijk van God waardig geacht wordt, waarvoor u ook lijdt” (2 Thessalonicenzen 1:4-5). 
“Allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden” (2 Timotheüs 3:12). 

 

Ons is geen populariteit gegeven 
De Heer Jezus Christus en Zijn discipelen waren niet populair. Ze waren onpopulair, niet vermo-
gend, en ze werden vervolgd. Als dat vandaag niet zo is, dan is dat omdat christenen een populaire 
boodschap brengen die niet deugt maar die wel maatschappelijk acceptabel is.  
Maar de meeste hedendaagse christenen snappen dit niet, en worden om de tuin geleid. Dat komt 
veelal omdat zij weinig Schriftkennis hebben, ja zelfs bijbelanalfabeten te noemen zijn : 

“Daarom zal Mijn volk in ballingschap gaan: het heeft geen kennis” (Jeremia 5:13). 
“Voorzeker, Mijn volk is dwaas, men kent Mij niet. Verstandeloze kinderen zijn het,  

inzicht heeft men niet” (Jeremia 4:22). 
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“Zie, zij hebben het woord van de HEERE verworpen, wat voor wijsheid zouden zij dan hebben?” 
(Jeremia 8:9). 

“De HEERE heeft een rechtszaak met de inwoners van dit land, omdat er geen trouw,  
geen goedertierenheid en geen kennis van God in het land is” (Hosea 4:1). 

“Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is” (Hosea 4:6). 
“Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: “U dwaalt omdat u de Schriften niet kent”  

(Mattheüs 22:29). 
“Sommigen hebben geen kennis van God. Tot beschaming zeg ik u dit” (1 Korinthiërs 15:34). 

 

Waarschuwing tot slot 
Wees altijd sceptisch met betrekking tot erg populaire persoonlijkheden op het christelijke erf, zoals 
Tv- en YouTube-figuren, bestsellerschrijvers, sprekers voor groot publiek:  

Een grote populariteit is een teken dat valsheid bestaat. 

“Wee u, wanneer alle mensen goed van u spreken, want hun vaderen deden evenzo  
met de valse profeten” (Lukas 6:26). 

De grote meerderheid van hen die zich christen noemen heeft het niet gezien in gezonde waarheids-
getrouwe leer maar zoekt wat het gehoor streelt (2 Timotheüs4:3-4).  

Vertrouw niets wat populair is! En: 
 

“Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, beproef uzelf” (2 Korinthiërs 13:5). 
 

 

 

Lees ook: 
o Rubriek “Eenzaamheid, alleen staan, afscheiding”: http://www.verhoevenmarc.be/#eenzaam  

o Ik alleen ben overgebleven: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/eenzaam2.pdf  
o De eenzaamheid van de christen: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/eenzaam.pdf  

 

o Alleen staan: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Alleenstaan.pdf  
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