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Christelijke massa’s plaatsen leiders die tot de evangelicale top in de VS behoren, vaak 
op een voetstuk en willen bij voorbaat al geen kritiek horen. 

Pak onethische kerkleiders 
aan. Ze ontkomen nu aan 
consequenties
Onethische leiders worden niet ter verantwoording geroepen 

na misbruik, fraude en zelfverrijking. Ze ontkomen aan de 

consequenties die hun gedrag zou moeten hebben. Zoals ook de 

vorige week overleden Ravi Zacharias.

Christelijke leiders die hun fouten ontkennen of 

vergoelijken om reputatieschade te ontlopen, kunnen je 

doen twijfelen aan het reinigend vermogen van het 

evangelie, schrijft Reina Wiskerke in haar column 

(Nederlands Dagblad 23 mei). Toch is ze terughoudend in 

haar oordeel over de man wiens dood haar opnieuw in deze 

geloofsnood bracht, Ravi Zacharias: ‘Waar rook is, is niet 

altijd vuur’. Dat voordeel van de twijfel heeft Zacharias 



echter niet verdiend; zijn gedrag was zonder meer strijdig 

met het evangelie, en dat valt niet zijn omgeving, maar 

alleen hemzelf te verwijten.

Ik heb de controverse rond Ravi Zacharias de afgelopen 

jaren zorgvuldig gevolgd. In Europa is hij misschien 

minder bekend, maar in de Verenigde Staten en diverse 

andere landen is hij een leider van formaat. Hij heeft op 

vele belangrijke podia gestaan en behoorde tot de top van 

evangelicale leiders in de VS. In Nederland beseffen wij 

vaak nauwelijks hoe grootschalig deze bedieningen zijn. 

Op jaarbasis gingen er tientallen miljoenen dollars om in 

zijn organisatie en hij had kantoren over de hele wereld.

Dit betekent helaas ook dat je als leider van zo’n 

organisatie behoort tot het selecte clubje dat vrijwel 

onaantastbaar is. Deze organisaties hebben doorgaans een 

legertje advocaten en de backup van vele miljoenen om 

juridische gevechten in hun voordeel te beslissen. Grote 

christelijk media willen hun vingers er niet aan branden, 

afhankelijk als ze zijn van de goedkeuring van deze 

evangelische top. De christelijke massa’s plaatsen deze 

mensen op een voetstuk en willen bij voorbaat al geen 

kritiek horen. Als er kritiek komt, dan is dat meestal van 

seculiere media of dappere christelijke bloggers die hun 

kop niet in het zand willen steken.

Als leider behoor je helaas tot het selecte clubje dat 
vrijwel onaantastbaar is.

Als er dus in Christianity Today, een evangelisch blad van 

formaat, melding gemaakt wordt van ‘controverse’, dan is 

de kans dat het ‘rook maar geen vuur’ betreft, al erg klein. 

En als je bereid bent om wat verder te googelen, dan kom 

je er snel achter dat er wel degelijk vuur is.

Drie dingen worden Zacharias ten laste gelegd. De 

verhalen zijn zeer goed gedocumenteerd, onder andere 

door mensen met een juridische achtergrond. Door zowel 

conservatieve christenen als door atheïsten.



Het eerste is een decennialang patroon van het liegen en 

misleiden wat betreft zijn academische achtergrond en 

prestaties. Hij liet zich doctor noemen terwijl hij nooit 

gepromoveerd was, claimde prijzen en functies die niet 

bleken te bestaan, en beweerde gestudeerd te hebben aan 

de universiteit van Cambridge en professor geweest te zijn 

aan de universiteit van Oxford. Beide universiteiten 

hebben dit ontkend. Een deel van deze aantijgingen heeft 

hij min of meer erkend (op de manier van ‘sorry als jullie 

het verkeerd begrepen hebben’) en in zijn biografie online 

aangepast. Andere heeft hij genegeerd.

seksuele relatie

De tweede brandhaard betreft een online seksuele relatie 

met een getrouwde jonge vrouw met een ernstig 

misbruikverleden. Als belangrijk geestelijk leider heeft hij 

zijn macht misbruikt om deze relatie met haar aan te gaan 

en haar naaktfoto’s te laten sturen. Toen zei het aan haar 

man wilde opbiechten, dreigde Zacharias zelfmoord te 

plegen. Deze zelfmoordemail is eenvoudig op internet te 

vinden en het bestaan ervan is nooit door Ravi of zijn 

advocaten ontkend.

Het is een decennialang patroon van liegen en misleiden.

Uiteindelijk heeft hij een rechtszaak tegen haar 

aangespannen, die buiten de rechtbank om is geschikt. Zij 

moest daarbij een geheimhoudingsovereenkomst 

ondertekenen, wat betekent dat zij nooit meer mag 

spreken over de inhoud van de zaak. Zacharias 

ondertekende die ook, maar brak zijn zwijgen al gauw door 

in de christelijke pers openlijk zijn slachtoffer te 

beschuldigen van afpersing, en zijn onschuld te claimen. 

Het slachtoffer kan zichzelf niet verdedigen, omdat zij 

juridisch gebonden is door de 

geheimhoudingsovereenkomst.

De derde beschuldiging aan Zacharias’ adres betreft een 

voormalig politievrouw, die vertelde hoe zij als zestienjarig 

meisje zwanger werd van de jongere broer van Zacharias. 

Zacharias heeft haar toen onder druk gezet om abortus te 

plegen om de eer van de familie te redden. Zij wilde dit 

niet en de abortus was illegaal (Canada, 1973), maar 



Zacharias’ vrouw had een vriendin die in het ziekenhuis 

werkte en het toch kon regelen. Het meisje heeft het 

trauma van deze ongewilde abortus decennialang met zich 

mee gedragen.

Dan komen we bij de in de column gerefereerde 

videoboodschap van Bryan Loritts over genade voor 

christelijke leiders die de fout in gaan. Ik vind de inhoud 

daarvan zeer bedenkelijk. Maar kwalijker nog is degene die 

de boodschap geeft. Hij heeft als leider van zijn kerk een 

van zijn pastors (die ook zijn zwager was) de hand boven 

het hoofd gehouden toen duidelijk werd dat hij meisjes en 

vrouwen seksueel had uitgebuit. Hij heeft bewijs 

vernietigd, heeft geen aangifte gedaan en heeft 

slachtoffers onder druk gezet om geen aangifte te doen. 

Deze misbruiker (zijn eigen zwager) is toen in een andere 

kerk aan de slag gegaan waar hij nieuwe slachtoffers heeft 

gemaakt. Van iemand als Loritts moeten we dus geen 

advies willen hoe we moeten omgaan met falende leiders.

ongepast ontzag

Over dat laatste nog dit. Jarenlang onderzoek naar falende 

leiders heeft voor mij zeer duidelijk gemaakt waar het 

probleem ligt. Onethische leiders worden niet ter 

verantwoording geroepen als ze de fout ingaan en 

ontkomen daarmee aan de consequenties die hun gedrag 

zou moeten hebben. Ze komen weg met misbruik, fraude 

en zelfverrijking, in de meeste gevallen, zoals ook 

Zacharias, tot aan hun dood. Het probleem is niet een 

gebrek aan genade voor daders. Het probleem is een 

ongepast ontzag voor onethische leiders en een gebrek aan 

moed om kwetsbare mensen tegen hen te beschermen. 

Zacharias werd niet ter verantwoording geroepen op aarde. 

Misschien was hij dan tot berouw gekomen. Nu moet hij 

alsnog verantwoording afleggen. Om maar met Reina 

Wiskerke te spreken ‘misschien is zijn omgeving daar 

debet aan’. <




