
Einde brief Lindsay aan Bethel 
 
Tot slot zou ik hier graag mee eindigen: 
 
Het is niet mijn bedoeling om emotionele schade toebrengen aan iedereen bij 
Bethel, als gevolg van de dingen die ik heb vermeld in dit document. De Bijbel 
gebiedt ons niet alleen om valse doctrines te bestraffen en te corrigeren, maar 
roept ons ook op om valse leringen en valse leraren aan het licht te 
brengen. (Efeze 5:11, Romeinen 16: 17-18, 2 Korinthe 11:13-15, Galaten 1:6-9, 1 
Johannes 4:1, 1 Timotheus 5:10, Judas 1:4, 1 Timotheüs 4: 1, Efeze 5: 6-13, 2 
Petrus 2: 1, 2 Johannes 1:10, 2 Petrus 2:1-3, Johannes 7:24, 2 Johannes 1:7-11, 1 
Timotheüs 6:3-5, Efeze 4:14, 1 Johannes 2:4, Titus 1: 10-16, 2 Thessalonicenzen 
3:14-15, 2 
Timotheüs 3:16-17, 2 Korinthe 11:3-4, 2 Timotheüs 4:2, 2 Thessalonicenzen 3: 6, 
Titus 1:9, Titus 3:10-11) 
 
Ik weet dat je me tijdens onze eerste ontmoeting vertelde dat je het oneervol 
vond wanneer ik  
1. niet eerst naar mijn Revival Group Pastor zou gaan 
2. En dat ik online dingen zou plaatsen die tegen Bethel zijn  
 
Nogmaals wijs ik erop dat mijn probleem niet ligt bij mijn revival group 
pastor. Mijn probleem zijn de "Herders" en "leraren" van deze kerk/school. Bijbels 
zou zijn om eerst met hen te spreken. Ik probeerde een gesprek van 15 minuten 
op te hebben met Kris Vallotton en hij zei het "onmogelijk" was. 
 
Bovendien zijn Bill en Kris ontelbare keren terechtgewezen door andere broeders 
en zusters in het lichaam van Christus, en nooit hebben ze zich bekeerd van deze 
valse en weerzinwekkende leer. De Bijbel waarschuwt voor de komende 
vernietiging en het oordeel voor valse leraren. Dus met de inspanningen van dit 
document en berichten op social media, bid ik dat God ieder van jullie de gave 
schenkt van berouw voordat het te laat is. Ik kom tot je in liefde, omdat ik om 
jullie zielen geef, en waar je de eeuwigheid zult doorbrengen. Hierom kun je 
misschien spotten - wie ben ik om 'bezorgd om je te zijn' om jullie ziel”? Alles wat 
ik vraag is dat u de Schriften zorgvuldig bestudeert om te testen of u echt in 
Christus bent. 
 
Ik zou het zeer op prijs stellen als u dit document naar Bill en Kris zou willen 
sturen. Als ze echt om geven om hun schapen, of op zijn minst om hun studenten 
bij BSSM, zou een gesprek met hen toch mogelijk moeten zijn. Dit zijn geen lichte 
problemen. Dit zijn reddingsproblemen. 



 
Ik heb mijn woord gehouden en heb niet gepost over Bethel en zal niet over 
Bethel posten tot na het bespreken van dit document. Echter, als er geen bekering 
is van Bill en Kris en de leiding van Bethel Church voor het valse evangelie / 
Christus die zij prediken, de verschillende valse doctrines die zij onderwijzen, of de 
goddeloze praktijken en het gedrag dat ze mogelijk te maken, zal ik doorgaan met 
Bijbels ontmaskeren van Bethel. Ik doe het niet voor mijn eigen glorie - ik ben 
echt niets, maar ik ben een vrouw die Christus wil dienen en eren. Ik doe dit 
omdat ik God liefheb en eer, ik houd van en heb eerbied voor Zijn Woord, en 
omdat ik van jullie allen hou en ondanks zelfs de mensen die je hebt misleid en 
omdat het Bijbels is mijn verantwoordelijkheid te hebben om de kudde te 
waarschuwen. 
 
“Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade 
van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie, 
Vers 7 terwijl er geen ander is; al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen 
en het Evangelie van Christus willen verdraaien. 
Vers 8 Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden 
verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. 
Vers 9 Zoals wij al eerder gezegd hebben, [zo] zeg ik ook nu weer: Als iemand u een 
evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt”  
Galaten 1: 6-9 
 
Paulus maakt het overduidelijk dat wanneer je doorgaat met het valse evangelie, 
wat je predikt, je niet alleen Christus volledig verlaat, maar je vervloekt zult 
zijn. Nogmaals, ik waarschuw je in angst en beven, en met liefde voor 
jullie. Bekeer je. 
 
Bedankt voor de tijd die je hebt genomen om dit document te lezen. 
- Lindsay Davis 
(Eerstejaars BSSM-student) 
 


