
Maklike Christenskap wat jou die Hemel gaan laat mis.  

 

Die studie is ‘n samevatting van my Boek oor die Valse Doktrienes wat 

daar is om Christenne te Mislei . genoem die Ander Vrou . Die Groot 

wegval , Doktrienes van Demone , tans net in English beskikbaar. 

Pastoor Dirk  

 

"Gaan in deur die nou poort. Want breed is die poort en breed is die pad 

wat na die verderf lei, en baie gaan daardeur in. Maar klein is die poort 

en die pad wat na die lewe lei, is smal en net 'n paar vind dit" (Matteus 

7:13,14). 

 

Daar is 'n Christendom in die buiteland en ook in Ons land, kwansuis 

evangelies en fundamenteel, toegewy daaraan om homself maklik 

genoeg en gewild genoeg te maak vir selfs halfhartige en afgematte 

moderne kerkgangers. Getrou aan hul missie, het dit 'n hele reeks leringe 

ontwikkel wat slegs konsekwent is in hul gemeenskaplike effek om die 

ruwe kante en regte hoeke van die egte Christendom glad te maak- 

Genoem Doktrienes van Demone volgens die Bybel. Hierdie nuwe 

leerstellings is baie gewild en wyd aanvaar. Hoekom moet hulle nie 

wees nie? Hulle maak voorsiening vir die natuurlike afkeer van mens tot 

selfverloëning en veral op die moderne aanbidding van plesier. 

 



Slegs hierdie diepgewortelde neigings kan die dwaling verklaar dat sulke 

Christenskap outentiek is. Jesus self het daarteen gewaarsku deur vir ons 

te sê dat ware Christenskap moeilik en ongewild sou wees ("klein is die 

poort en smal die pad wat na die lewe lei en net 'n paar vind dit" - 

Matteus. 7:14), terwyl die vervalsing daarvan sou wees. wees maklik, 

gewild en verdoemend ("wyd is die poort en breed is die pad wat na die 

verderf lei, en baie gaan daardeur in" - Matteus 7:13).  

 

Is jou Christenskap outentiek? Of is dit maklik, gewild en verdoemend? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verdagte inkonsekwentheid 

 

Een van die verdagte eienskappe van vandag se " Maklike Christenskap 

" is die inkonsekwentheid daarvan. Byvoorbeeld, Once Saved , Allways 

Saved . " Maklike Christenskap " leer dat om gered te bly alles aan God 

is. Christene sal gered word, ongeag hoe hulle leef. Dit is wat "Maklike 

Christenskap" bedoel met "Ewige Veiligheid." Maar wanneer dit kom by 

om gered te word, is dit 'n ander storie. Om gered te word, so sê " 

Maklike Christenskap ", hang alles van ONS af. Dit is waar ons, ons 

besluit vir Christus moet neem. Dit hang alles af van ONS vrye wil. 

 

Dit is duidelik dat hierdie benadering tot verlossing hopeloos 

inkonsekwent is, behalwe op een punt. Dit is konsekwent deurdat dit 

Christenskap maklik maak. Mense wil 'n redding hê wat hulle maklik 

kan kry en selfs makliker kan behou. "Maklike Christenskap" 

akkommodeer hulle deur onlogies "Ewige Veiligheid" en "Redding deur 

Besluit" te leer. 
 

Het jy al ooit gewonder hoekom, as mense deur hul eie vrye wil kan 

besluit om gered te word, hulle nie deur hul eie vrye wil kan besluit om 

nie gered te bly nie? As hulle vrye wil hulle kan inkry, hoekom kan dit 

hulle nie uitkry nie? 

 



Die Bybelwaarheid is dat " Maklike Christenskap " verkeerd is om gered 

te word en gered te bly, aangesien albei alles aan God en Sy soewereine 

genade berus, alhoewel beide die intense aktiwiteit van ons harte, 

verstand en wil behels. Die Here Jesus het hierdie balans getref oor die 

saak van gered word. “Alles wat die Vader My gee, sal na My toe kom; 

en Ek sal hom wat na My toe kom beslis nie uitwerp nie” (Johannes 

6:37). Die balans is perfek. Dit is omdat die Vader gee dat die mense 

kom, maar nietemin moet hulle NADER kom. Die Woord van God dra 

hierdie balans in die saak van gered bly wanneer Paulus sê: "Werk jou 

verlossing uit met vrees en bewing, want dit is God wat in jou werk, om 

te wil sowel as om te werk na sy welbehae" ( Filippense 2:12,13). Ons 

moet werk, maar dit is omdat God die wil en die werk in ons werk! 

 

Hierdie balans is van kritieke belang om 'n "maklike Christenskap" te 

vermy, terwyl 'n outentieke Christenskap gehandhaaf word. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Plaas jou stembrief uit! 

 

"God het vir jou gestem. Satan het teen jou gestem. Jy moet die 

beslissende stembrief uitbring." Deur dit te leer, moedig baie 

Evangelicals mense aan om te glo dat "om gered te word" bloot 'n 

kwessie is om hul besluit vir Christus deur hul eie vrye wil te neem. 

Sulke onderrig is ongebalanseerd en skadelik! 

 

Wat is verkeerd daaraan om te leer dat “gered word” alles van ons vrye 

wil is? 

 

Dit is verkeerd omdat dit trotse selfgenoegsaamheid by die sondaar 

aanmoedig. Alles word gemaak om afhanklik te wees van sy 

deurslaggewende besluit vir Christus, gemaak deur sy vrye wil sonder 

hulp. Hoe vleiend en opblaasend vir sy opinie van homself! Dit is 

presies die teenoorgestelde van die gesindhede wat vereis word in 

reaksie op die evangelie! Die Bybel se evaluering van die sondaar is nie 

so vleiend nie! Jesus het gesê: “Niemand kan na My toe kom as die 

Vader wat My gestuur het, hom nie trek nie” (Johannes 6:44). Paulus sê 

vir die Efesiërs dat hulle voor soewereine genade “dood was weens hulle 

oortredings en sondes” (Efesiërs 2:1). Dooie mense besluit nie vir 

Christus nie! Sulke Bybelse lering is belangrik, want daar is hoop in 

Christus net vir diegene wat geen hoop in hulself vind nie. 
 



Dit is ook foutief omdat dit die eise van die evangelie verlaag en die 

moeilikheid van ware bekering verbloem. Deur bekering op die 

deurslaggewende punt afhanklik te maak van vrye wil sonder hulp, 

moedig hierdie lering mens aan om te dink dat dit iets is wat hulle in 

staat is om te doen. Bybelse geloof en bekering word verlaag tot 'n 

besluit vir Christus omdat die eise van geloof en bekering meer is as wat 

vrye wil kan voldoen. Die waarheid is dat slegs God deur kragtige 

genade mense in staat stel om te glo en te bekeer (Hand. 5:31; 2 

Timoteus 2:25). 

 

Moenie tevrede en mislei word deur 'n besluit vir Christus wat tekort 

skiet aan die geloof en bekering wat deur die vrye genade van God 

geskenk is nie! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maklik geloof 

 

"Maklike Geloof" is een van " Maklike Christenskap " se gewilde 

leerstellings. Soos ander valse leringe is "Maklike geloof" 'n verdraaiing 

van die waarheid. Die Bybel leer – soos Martin Luther en die 

Hervorming verkondig het – dat ons deur geloof in Christus alleen met 

God reggemaak word. Ons gee toe dat verlossing deur geloof alleen is. 

Die vraag is maklik-geloof of Bybelse geloof! 

 

Bybelse geloof eis en bring duur en radikale veranderinge in 'n mens se 

lewe voort. Die kern daarvan is hoogste toewyding aan Christus. 

"Iemand wat sy vader of moeder meer liefhet as vir My, is My nie 

waardig nie; iemand wat sy seun of dogter liewer as My het, is My nie 

werd nie; en elkeen wat sy kruis nie neem en My volg nie, is My nie 

werd nie." (Matteus 10:37,38). Sy Siamese tweeling is bekering. “Lewer 

vrugte in ooreenstemming met bekering... Die byl is reeds aan die wortel 

van die bome, en elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, sal afgekap en 

in die vuur gegooi word” (Matteus 3:8,10). Die kenmerkende kenmerk 

daarvan is dat dit goeie werke voortbring. “Soos die liggaam sonder die 

gees dood is, so is die geloof sonder die dade dood” (Jakobus 2:26). 

"Want in Christus Jesus het nòg besnydenis nòg onbesnedenheid enige 

waarde. Die enigste ding wat tel, is die geloof wat deur liefde tot 

uitdrukking kom" (Galasiërs 5:6). 

 



As daar vir jou gesê is dat jy Christus as Verlosser kan hê sonder om 

Hom as Here te hê; as daar vir jou gesê is dat redding so maklik soos 

ABC is; as jy verseker was dat 'n kortstondige besluit jou siel sou red, is 

jy geleer "Maklike geloof". As jy dink dat so 'n geloof jou sal red, is jy 

mislei! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Vry van die wet 

 

Hierdie frase uit 'n gewilde evangelielied toon 'n ander lering van " 

Maklike Christenskap ". Die lied is soos volg: "Vry van die Wet! O 

gelukkige toestand! Sonde alles wat ek wil en word steeds vergewe." 

Ongelukkig beteken om vry van die wet te wees presies dit in " Maklike 

Christenskap."  Staan ook bekend as Hyper Grace – Hiper Genade!  

 

Maar is Christene nie vry van die wet nie? Natuurlik! Hulle is vry van 

die geregtelike en seremoniële wet wat aan Israel gegee is. Hier spreuk 

ek ook die Christen Joodse valse gelowe aan , Hulle is vry van die 

morele wet as die manier om verlossing te verdien. So, sê die Skrif, 

"julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade" (Romeine 6:14). 

Maar Christene is onder die morele wet soos geopenbaar in die Tien 

Gebooie as 'n lewensreël. Met ander woorde, hulle onderhou die wet as 

die gesaghebbende instruksies van hul Verlosser om te lewe. 

 

Die Nuwe Testament eis sulke wetsonderhouding! "Die besnydenis is 

niks en die onbesnedenheid is niks. Om God se gebooie te onderhou, is 

wat tel" (1 Korintiërs 7:19). "Maak ons dan die wet tot niet deur hierdie 

geloof? Glad nie! Ons onderhou eerder die wet" (Romeine 3:31). “So 

dan is die wet heilig en die gebod is heilig, regverdig en goed” (Romeine 

7:12). 

 



" Maklike Christenskap " bied vryheid van die wet, maar sulke vryheid 

is slawerny aan sonde! Die ware Christen sê: “Ek sal in vryheid 

rondwandel, want ek het u bevele gesoek” ( Psalm 119:45 ). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ewige Veiligheid 

 

Moderne "Maklike Christendom" - toegewy aan moeitelose en sorgvrye 

godsdiens - het die leerstelling van ewige sekuriteit of "eens gered-altyd 

gered" uitgevind. Met sulke versekering kan iemand wat op die "trein op 

pad na die Hemel" geklim het, ontspan en gaan slaap. Nadat hy sy 

deposito in die bank van verlossing gemaak het, mag hy die res van sy 

geld spandeer soos hy wil. 

 

Dit is valse leerstellings! Die Woord van God leer nêrens dat sodra 'n 

mens wedergebore is, hy vrye teuels kan gee aan die begeerlikhede van 

die vlees en so wêrelds kan wees as wat hy wil, maar tog seker wees om 

in die hemel te kom. Dit leer eerder: “As julle na die vlees lewe, sal julle 

sterwe” ( Romeine 8:13 ). “As iemand nie in My bly nie,” het Jesus 

gesê, “is hy soos ’n loot wat weggegooi word en verdor; sulke takke 

word opgetel, in die vuur gegooi en verbrand” (Johannes 15:6). Die 

apostel Petrus merk op, "Dit sou vir hulle beter gewees het om nie die 

weg van geregtigheid geken het nie as om dit te ken en dan hul rug te 

draai...van hulle is die spreekwoorde waar ''n Hond keer terug na sy 

uitbraaksel,' en: ''n Sog wat gewas is, gaan terug na sy wentel in die 

modder'” (2 Petrus 2:22,23). 
 

 



Vleeslike Christene? 

 

Die "Vleeslike Christelike Teorie" is nog een van die leerstellings van " 

Maklike Christenskap " wat ontwerp is om die druk van die gemiddelde 

kerkganger af te haal. Die "groot" ding van hierdie lering is dat dit ook 

druk van die onderwysers van " Maklike Christenskap " afhaal ." Tyd 

was dat as "bekeerlinge" aangegaan het of teruggegaan het na hul 

goddelose lewenstyl, hulle as huigelaars of afvalliges bestempel is. Nou 

word hulle "Vleeslike Christene" genoem. Dit lyk baie beter vir die 

evangeliste se statistieke en vermy pynlike evaluering van sy boodskap 

en metodes. 

 

Wat is die "Vleeslike Christelike Teorie"? Laat ek sy voorspraak 

verduidelik! "Nadat jy Christus genooi het om in jou lewe te kom, is dit 

vir jou moontlik om weer beheer oor jou lewe te neem. Die Nuwe 

Testament, 1 Korintiërs 2:14-3:3, identifiseer drie soorte mense... 

Hierdie drie soorte van mense is "die natuurlike mens", "die vleeslike 

mens" en "die geestelike mens". Die vleeslike mens is die "Christen wat 

Christus in sy lewe genooi het," maar "God nie vertrou nie" en in 

opstand teen die heerskappy van Christus het "weer beheer oor sy lewe 

geneem." Dit is die teorie soos dit geleer word in die aantekeninge van 'n 

gewilde studiebybel en die traktate van 'n bekende evangelisasie-

organisasie. Baie beskou hulself as Christene as gevolg daarvan wat 



nogtans onder die toorn van God. Soos valse profete roep sy leraars: 

"Vrede, vrede; waar daar geen vrede is nie” (Jeremia. 6:14 en 8:11). 
 

Laat julle nie deur hulle mislei word nie! Ondersoek die Skrifte. Die hele 

Nuwe Testament getuig teen hierdie teorie. Lees Romeine 8:1-17, 

Efesiërs 5:3-7, Galasiërs 5:19-26. Galasiërs. 5:24 versinnebeeld hulle 

leer, "Dié wat aan Christus behoort, het die sondige natuur met sy 

hartstogte en begeertes gekruisig." As jou sondige natuur nie deur die 

genade van Christus gekruisig is nie, is jy nie 'n vleeslike Christen nie. 

Jy is geen Christen nie en moet een word. 

 

Die idee dat 'n mens Christus in sy lewe mag hê, maar nie op die troon 

van sy lewe nie, is die hart van die "Vleeslike Christelike Teorie." Ons 

het reeds opgemerk dat hierdie gevaarlike leerstelling deur die hele 

Nuwe Testament weerspreek word. Wat van 1 Korintiërs 3:1-4, sy 

veronderstelde bewysteks, leer dit hierdie teorie? 
 

Die apostel Paulus was nie net goddelik geïnspireer nie, maar ook 

volkome gesond – nie daaraan gegee om homself binne 'n paar reëls te 

weerspreek nie. In dieselfde brief het hy heeltemal duidelik gemaak wat 

hy oor hierdie moderne teorie sou gesê het. "Weet julle nie dat die 

goddelose die koninkryk van God nie sal beërwe nie? Moenie mislei 

word nie: ook die wat onsedelike is, nie afgodedienaars of egbrekers of 



manlike prostitute of homoseksuele oortreders of diewe of gieriges of 

dronkaards of lasteraars of swendelaars sal in hulle van God. En dit is 

wat sommige van julle was. Maar julle is gewas (Gedoop met die Doop 

van die Onderdompeling) , julle is geheilig (Gedoop deur die Heilige 

Gees) , julle is geregverdig in die Naam van die Here Jesus Christus en 

deur die Gees van ons God" (1 Korintiërs 6:9-11). 

 

Al wat Paulus in 1 Korintiërs 3:1-4 sê, is dat Christene soms in sommige 

areas van hul lewens soos onbekeerde, wêreldse mense kan en doen. "Is 

julle nie wêrelds nie? Tree julle nie op soos blote mense nie, want 

wanneer een sê: "Ek volg Paulus," en 'n ander: "Ek volg Apollos, "is 

julle nie blote mense nie? (1 Korinthiërs 3:3,4). Self Natuurlike 

(godelose) mense of Vleeslike (Lou warm Christenne).  

 

Dit is een ding in sommige gebiede soms om soos onbekeerde mens op 

te tree, dit is iets anders om 'n vleeslike mens te wees wat die dominante 

kenmerk van 'n mens se lewe betref. Van sulkes sê die Bybel, “hulle 

plek sal die vurige poel van brandende swael wees” ( Openbaring 21:8 ). 

Mag God jou verlos daarvan om na die plek te gaan waarheen alle 

"Vleeslike Christene" sal gaan! 
 

 

 
 



 

Gesondheid en rykdom!  
 

'n Onlangse ontwikkeling in " Maklike Christenskap " is die 
evangelie van gesondheid en rykdom. Hierdie evangelie leer dat 
omdat God Sy kinders liefhet, dit nie Sy wil is dat hulle arm of siek 
moet wees nie.  

Alle Christene kon gesond en ryk wees as hulle net geweet het 
dat God dit wou hê en die geloof gehad het om Sy beloftes op te 
eis! Sommige dink eintlik dat 'n luukse huis kompleet met 
swembad hulle s'n sal wees, as hulle maar net in God daarvoor 
glo.  

Ander is seker dat terminaal siek geliefdes gesond sal word, as 
dit deur geloof beweer word. Natuurlik is valse leerstellings 
dikwels waarheid wat op 'n uiterste geneem word. Daar is 'n 
element van waarheid in die evangelie van gesondheid en 
rykdom.  

Dit is waar dat God ons gesond en ryk mag maak in antwoord op 
ons gebede! Dit is ook waar dat godvrugtige lewe wel 'n 
algemene neiging het om beide gesonde liggame en voorspoed 
voort te bring. Die Skrif waarsku teen baie sondes wat 
gesondheid ondermyn, insluitend die ongehoorde gebruik van 
voedsel, alkohol en tabak. Die vrug van die Gees is 
selfbeheersing (Galasiërs 5:22).  

Die Skrif leer ook ywer en die vermyding van dwaasheid en oormatige 

gebruik van geld. Sulke eienskappe is geneig om voorspoed te 

produseer. “Vlytige hande bring rykdom” (Spreuke 10:4). 

 



Gesondheid en rykdom is goed. Hulle word voortgebring deur 

godvrugtige lewe. Dit word deur die Woord van God geleer. Die 

evangelie van gesondheid en rykdom is nie. Dit het niks te doen met die 

evangelie van Christus wat mense gewaarsku het om die koste te 

bereken voordat hulle hul kruis opneem om Hom te volg nie (Luk. 

14:25-33). Dit weerspreek die eenvoudigste realiteite van die Woord van 

God 

 

Daar is vervolging. Jesus het gesê: “Geseënd is dié wat vervolg word 

weens geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die 

hemel” ( Matteus 5:10 ). Vervolging ruïneer dikwels beide die 

gesondheid en die rykdom van die geregtigheid. 
 

Daar is die sonde wat in elke Christen oorbly. Rykdom en gesondheid is 

dalk nie in ons beste belang nie! Is ons meer heilig as die apostel 

Paulus? "Om te keer dat ek verwaand word ... is daar vir my 'n doring in 

my vlees gegee ... om my te pynig. Drie keer het ek die Here gesmeek 

om dit van my weg te neem. Maar Hy het vir my gesê: "My genade is 

vir julle genoeg, want my krag word in swakheid volbring” (2 Korintiërs 

12:7-9). 

 

Daar is die feit dat alle Christene sterf. Hoe dwaas om te dink dat alle 

Christene gesterf het omdat niemand ooit genoeg geloof gehad het om 



die dood te ontsnap nie! Nee, dit is God se wil dat Christene sterf. Maar 

as dit, die uiterste boosheid, God se wil is, dan kan armoede en siekte 

ook wees. 

 

Uiteindelik is die probleem met " Maklike Christenskap " se evangelie 

van gesondheid en rykdom 'n kwessie van tydsberekening. Na Christus 

se wederkoms vervolmaak God die gesondheid en ondenkbare rykdom 

vir sy sondelose mense. Wanneer sulke seëninge egter as huidige 

seëninge vir die Christen geleer word, kan die resultate wreed wees!  

 

Sulke lering wek valse hoop. Wanneer sulke hoop verpletter word, dra 

sulke lering by tot die las van siekte en armoede – die valse skuldgevoel 

om meegedeel te word dat slegs hulle goddelose ongeloof tussen hulle 

en genesing of rykdom staan. Mag God jou verlos van die wreedheid 

van hierdie valse lering van moderne "Maklike Christendom." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Profesie en die Verdrukking 

 

Nog 'n kenmerk van die " Maklike Christenskap " is sy fassinasie met 

profesie soos die New Age Apostolic Movement of NAR beweging met 

sy Koningkryk nou valse leer .  

Ander belangrike onderwerpe trek dalk nie die skares nie, maar 

profesieë sal die huis vol pak! Die feit is dat die gewilde, profetiese 

skema tegemoetkom aan die vleeslike jeuk van baie sogenaamde 

Christene. Sommige wat hierdie skema glo, is ernstige Christene, maar 

die skema self is op bestelling gemaak vir "Maklike Christenskap."  

Profesie kan slegs plaasvind , as ‘n persoon gedoop was deur die Heilige 

Gees en die gawe van Profesie ontvang het .  die Ou Testament Profeet 

Titel bestaan dus nie meer nie . want ‘n Geesgevulde Kind van God 

noem haar of homself nie ‘n Profeet nie want ons weet dit is die Gees 

van God wat Profeteur. En nie ons nie ! 

 

Dit is ook die geval omdat hierdie skema leer dat Christene nie deur 

"Die Verdrukking" sal gaan nie. Die Bybel leer dat net voor die einde 

van hierdie eeu 'n kort tydperk van verergerde goddeloosheid, geweld en 

vervolging sal plaasvind voordat Christus terugkeer om sy volk te red. 

Hierdie tydperk word dikwels "Die Groot Verdrukking" genoem. Vanaf 

die vroegste tydperk van die kerkgeskiedenis tot die middel van die 

vorige eeu het elke Christelike leraar geleer dat die kerk deur "Die 

Verdrukking" sou gaan. Dit het die kerk nie verbaas nie, aangesien dit al 



die tyd geweet het dat “ons deur baie verdrukkinge in die koninkryk van 

God moet ingaan” (Hand. 14:22). 
 

So 'n vooruitsig was egter totaal onaanvaarbaar vir die volgelinge van " 

Maklike Christenskap." So het die leerstelling gewild geword dat 

Christus in die geheim voor "Die Verdrukking" sou kom om die kerk uit 

die wêreld te neem. So "getroos", is sulke "Christene" bevry om hul 

nuuskierigheid oor profesie te bevredig, met die wete dat dit alles sou 

gebeur nadat hulle weg was. Sulke nuuskierigheid was natuurlik erger as 

nutteloos, aangesien dit per definisie geen persoonlike toepassing kon hê 

nie. 

 

Verbasend genoeg het hierdie lering gewild geword ten spyte van die 

feit dat die Bybel dit nooit beweer nie en in werklikheid die teendeel in 

die duidelikste taal leer (vgl. 1 Tessalonisense 4:13-5:11; 2 

Tessalonisense 1:5-10; 2: 1-12; 1 Kor 15 v 52-54 : Matteus 24:29-31; 

Lukas 17:22-37: Openb 16 v 15-17 ).  

 

O, die krag van die hart om homself te mislei!  

 

Het jy die soort Christenskap wat deur baie verdrukkinge die koninkryk 

kan binnegaan? Net sulke Christenskap sal jou red! 

 
 



Bybel Profesie en die oordeel 

 

Baie volgelinge van " Maklike Christenskap " hou daarvan om Bybel 

profesie te bestudeer. Maar Bybelse profesieë het 'n irriterende gewoonte 

om weer en weer terug te keer na die onderwerp van die komende 

oordeel. Die woorde, "elkeen sal beloon word volgens sy dade," word 

dikwels in die Bybel herhaal. Vir die onrustige gewetes van baie 

kerkgangers bederf sulke aanmanings al die pret! Tot die redding kom 

die gewilde, profetiese skema wat in die aantekeninge van 'n bekende 

studiebybel geleer word. Dit leer dat daar 'n program van baie oordele is, 

nie net een nie. Wat 'n verligting is hierdie teorie vir sulke kerkgangers! 

Dit stel hulle in staat om hul gewete van die groot werklikheid van 

oordeel af te lei deur die aantal en die plasing van hierdie oordele in die 

profetiese skema te bestudeer. Nog beter, hierdie teorie verseker hulle 

dat hulle dade nie die standaard sal wees waarvolgens hulle ewige 

bestemmings in die hemel of hel bepaal sal word nie. O, nee! As hulle 

eenmaal hul "besluit vir Christus" geneem het, sal hulle na 'n oordeel 

gaan wat slegs vir Christene gereserveer is. Hul dade sal net bepaal hoe 

groot hul sak belonings sal wees. As hulle tevrede is met 'n beskeie 

paleis in die Nuwe Jerusalem, hoef hulle nie bekommerd te wees oor 'n 

heilige lewe of goeie werke nie. 
 



Sulke leringe verdoesel en verdraai die Bybelse leer oor oordeel en stel 

die siele van mense in gevaar! Ons word beoordeel deur ons dade, want 

ons dade wys ons karakters! Iemand wie se dade en karakter sleg is, het 

nog nooit 'n Christen geword nie! Jesus het gesê: "Maak óf die boom 

goed en sy vrugte goed, óf maak die boom vrot en sy vrugte vrot, want 

die boom word aan sy vrugte geken... En Ek sê vir julle dat elke 

onverskillige woord wat die mense sal spreek, hulle sal daarvoor 

rekenskap gee in die oordeelsdag, want uit jou woorde sal jy geregverdig 

word, en uit jou woorde sal jy veroordeel word" (Matteus 12:33-37). 

Daar is een oordeel waarvolgens ons dade sal bepaal of ons outentieke 

Christene is en of ons lot die hemel of die hel sal wees (Matt. 25:31-46; 

Hand. 17:31; Johannes 5:28,29; Romeine 2:7- 10; 2 Petrus 3:3-13). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beoordeel en Veroordeel nie! 

 

Ons is die verdraagsame samelewing. Niks maak ons meer kwaad nie. 

Niks, dit wil sê, behalwe iemand wat nie so verdraagsaam soos ons is 

nie! Ons kan enigiets verdra behalwe die persoon wat niks sal duld nie! 

Geen wonder ons gunsteling Bybelvers is Matteus 7:1, "Moenie oordeel 

dat julle nie geoordeel word nie." 

 

Die nuwe "onvergeeflike sonde" is "oordeel". Wat 'n seën is hierdie 

"nuwe gebod" vir " Maklike Christenskap." Geveinsdes kan met hul 

oortredings van die Woord van God pronk en tog onbetwis as Christene 

paradeer. Niemand durf hulle huigelaars noem nie omdat dit sou wees 

om hulle te oordeel. 

 

Vertel enigiemand deesdae dat hy of iemand anders verkeerd doen en jy 

sal dadelik berispe word: "Moenie oordeel nie!" Is so 'n gebruik van 

hierdie vers behoorlik? Dit is duidelik nie. 
 

Dit kan nie beteken dat ons alle geestelike onderskeidingsvermoë moet 

prysgee om “liefdevolle Christene” te wees nie. Vyf verse later sê Jesus: 

“Moenie wat heilig is aan honde gee nie, en moenie julle pêrels voor die 

varke gooi nie” (Matteus 7:6). Hierdie opdrag veronderstel die 

uitoefening van geestelike onderskeidingsvermoë. ’n Paar verse later het 



Jesus gesê: “Pasop vir valse profete...U sal hulle aan hulle vrugte ken” 

(Matteus 7:15,16,20). Weereens eis Jesus geestelike 

onderskeidingsvermoë. In Jesus se siening is dit nie "oordeel" om tot die 

gevolgtrekking te kom dat iemand 'n valse profeet is nie. Dit word 

Teregwysing in die Bybel genoem.  

 

Is dit dalk ons plig om sulke oordeelkundige gevolgtrekkings vir onsself 

te hou om “oordeel” te vermy? Nadruklik nie! Matteus 7:1 leer nie dat 

dit sondig is om boosheid te konfronteer en, indien nodig, in die 

openbaar aan die kaak te stel nie. As dit so was, hoe kon Jesus sê: "En as 

jy broer sondig, gaan dan en vermaan hom...?" Hoe kon Jesus voortgaan 

om te sê: "En as hy weier om te luister ... vertel dit vir die kerk"? 

(Matteus 18:15,17). Hoe kon Jesus se apostel, Paulus, sê: “Veroordeel 

julle nie die wat in die gemeente is nie?...Verwyder die goddelose mens 

onder julle uit” (1 Korintiërs 5:12,13).  Was dit Oordeel of Tergwysing ?  
 

Matteus 7:1 verbied ons nie om ook ons opinies oor sulke skynheiliges 

te vorm of uit te spreek nie. Jesus het so 'n mening in hierdie einste 

gedeelte uitgespreek. In Matteus 7:5 het Hy gesê: "Jou huigelaar." 

Johannes die Doper het sy mening oor die Fariseërs in die openbaar aan 

hulle gesigte uitgespreek: "Addergeslag, wie het julle gewaarsku om te 

vlug vir die toorn wat kom?" (Matteus 3:7). Ons moet dieselfde doen. 



Jesus het in hierdie einste hoofstuk (Matteus 7:15,16,20) beveel: "Pasop 

vir valse profete...aan hulle vrugte sal julle hulle ken." 

 

Dit is tyd dat Christene ophou om gebind te wees deur sulke valse 

interpretasies en om sonde te begin hanteer. “Die wat die wet versaak, 

loof die goddelose, maar die wat die wet onderhou, twis met hulle” 

(Spreuke 28:4). 
 

So, wat beteken Matteus 7:1? In hierdie konteks verbied Jesus om 

gevolgtrekkings oor ander te maak of uit te druk deur diegene wat nie 

hul eie sondes sien of hanteer nie. Matteus 7:3-5 sê: “En waarom kyk jy 

na die splinter in jou broer se oog, maar let jy nie op die stomp wat in 

jou eie oog is nie?...Huigelaar, haal eers die stomp uit jou eie oog uit , en 

dan sal jy duidelik genoeg sien om die splinter uit jou broer se oog te 

haal.” 

 

As jy op grond van Matteus 7:1 weier om morele opinies te vorm en 

(wanneer nodig) uit te druk, bely jy jou weiering om jou eie sondes raak 

te sien en te hanteer. Die weiering om morele onderskeidingsvermoë uit 

te oefen is 'n belydenis van morele bankrotskap! Mag God jou 

aanmoedig om op te hou om sonde in jouself en in ander te verdra, tot 

jou seer en hulle sin! 

 



Laai gerus u gratis ebook af op die skakel– The Great Falling Away – – 

Doctrines of Demons - The Other Women 

https://www.thegospeltruth.net.za/the-great-falling-away/ 

https://www.thegospeltruth.net.za/the-great-falling-away/

