
Jan Steyn Preek 22 September 

Tema: Welvaartsteologie: Waar of vals? 

Vals evangelie 1 

Tekste: Maleagi 3:8-12,  Johannes 10:10, 3 Johannes 1:2, Mattheus 6:19-24 

 

Inleiding: Wat is die welvaartsteologie? 

Die welvaartsteologie (prosperity gospel of health and wealth gospel) leer mense dat finansiele 

welvaart en fisiese gesondheid altyd die wil van God vir hulle in alle gevalle is en dat geloof, 

positiewe spraak (positive speech) en donanasies vir godsdienstige sake en veral sekere predikers 

en bedieninge vir jou voorspoed sal skep, verseker en vermeerder. Een van die beste voorbeelde van 

hierdie welvaartsteologie is Bruce Wilkinson se boekie The Prayer of Jabez wat so vroeg in die 

negentigerjare van die vorige eeu verskyn het. In die studente-omgewing waarin ek was toe die boekie 

destyds verskyn het, is dit baie wyd gelees. Want hierdie gebed is so ontleed deur Wilkinson dat jy die 

sleutels of reserp vir voorspoed en sukses en seen uit die gebed kon haal.  

 Ons kan dink hoekom hierdie evangelie by mense aanklank vind. Hierdie teologie is maklik- dit praat 

nie oor dissipelskap of heiligheid of gehoorsaamheid nie- dit vra net geloof. As jy genoeg geloof het, 

sal God sorg, eerder moet God dan sorg dat jy ryk en welvarend en gesond sal wees. Dit gee ook 

geestelike sanksie aan die vals oortuiging dat geloof net oor my en my behoeftes gaan. Die grootste 

voorstanders van hierdie teologie in Amerika veral is mense soos Paula White, Kenneth Copeland, 

Creflo Dollar, Joyce Meyer, Joel Osteen, Benny Hinn en Jessie du Plantis. Du Plantis, Copeland en Dollar 

is almal bekend vir die peperduur private stralers waarin hulle rondvlieg om kwansuis die Here se werk 

te doen. In 2015 het Creflo Dollar byvoorbeeld 'n fondsinsameling gehou om sy vorige privaat straler 

te vervang met 'n 65 miljoen dollar Gulfstream G650. 

Ek praat vandag hieroor want ons het al almal hierdie mense se name gehoor. Hulle is veral TBN vol. 

Ons kyk soms ewe onbewus en onkrities hulle boodskappe. Daarom weet ek op subtiele wyse het 

hulle siening van God en geloof al by baie Christene iewers begin insypel. 

 

 

 

 



Wat is vals aan die welvaartsteologie? 

Dit aanbid die verkeerde god en daarom  'n afgod: 

Dit plaas die individuele gelowige en sy behoeftes bo God. Of soos John Macarthur skryf: It sets the 

invididual believer above God and changes God to Santa Claus. Hier gebruik God nie die gelowige 

nie, die gelowige gebruik vir God en manipuleer God om jou te gee wat hy of sy graag wil hê. Die 

soewereiniteit of heerskappy van God oor mense se lewens val dus weg. Daarom het Kenneth Hagin 

se een boekie die veelseggende titel: How to write your own ticket with God. Die wese van hierdie 

manier van dink is dat God verhoed word om op Sy eie te kan werk of op te tree. Die gelowige moet 

God as ware eers in staat stel of toestemming gee om iets te kan doen. Ook die Heilige Gees word 

gesien as hierdie krag wat jy kan inspan om te doen en te bereik wat jy wil doen en bereik. In die Bybel 

is dit die Heilige Gees wat jou en my wil help om God se wil te doen. Wie is hier in beheer? Nie God 

nie, ons is. 

John Piper verduidelik so mooi dat die welvaartsevangelie die gawes van God of dit wat God ons kan 

gee, die ware bron van ons geluk en tevredenheid gemaak het. God self is nie meer dan die bron van 

ons geluk en tevredenheid  nie. Dis 'n klein, maar dodelike verskuiwing. 

Dit het hierdie onbybelse siening van wat geloof is: 

John Macarthur skryf so raak: The prosperity gospel is not about faith in God, but faith as a power 

directed at God to make Him do what you want Him to do. Geloof is dus nie iets wat my onderwerp 

aan God se wil of onder Sy gesag stel nie, dis hierdie mag of formule wat my help om die wette van 

voorspoed te ontsluit wat hulle glo die heelal regeer. Ek kan dus deur geloof hierdie mag oor God 

uitoefen en oor die wette wat voorspoed sal ontsluit. Binne hierdie teologie het jou woorde as mens 

en gelowige ontsaglike mag- meer mag as God se Woord of woorde. Wat jy uitspreek bepaal wat met 

jou gaan gebeur in die toekoms. Daarom word dit ook die name it and claim it teologie genoem. As ek 

met my woorde vir myself bevestig ek gaan in hierdie 8 miljoen rand huis bly, dan sal dit so wees.  

Geloof en die grootte van my geloof bind God om aan al my versoeke te voldoen. Die boek van Jakobus 

wys so mooi hierdie vals boodskap af dat ons met ons woorde ons eie toekoms kan bepaal: "Kom nou, 

julle wat sê: Vandag of more sal ons na die of die stad toe gaan en 'n jaar lank daar bly, ons sal sake 

doen en geld maak. Julle wat nie eers weet hoe julle lewe more sal wees nie. Julle moet eerder sê: As 

die Here wil, sal ons lewe en dit of dat doen." Die welvaartsteologie sluit aan by die basiese menslike 

behoefte om in beheer van jou toekoms te wees. Ons is egter nie. Net God beheer die toekoms. Hy 

het die finale en enigste sê daaroor. Ons spreek nie ons eie toekoms nie. 

 



Hulle het die verkeerde siening van sonde en verlossing: 

Die Here hele gedagte van Christus wat ons verlos van sonde, word nou uitgebrei na Hy het ons ook 

kom verlos van die vloeke van siekte en armoede. Die wyse waarop jy van hierdie vloeke van sonde 

en siekte verlos kan word, is natuurlik nie deur God se krag nie, maar deur die krag van jou geloof. 

Daarmee saam gee jy natuurlik donasies aan allerhande bedieninge, visualiseer jy jou rykdom of 

genesing en  doen positiewe uitsprake daaroor wat as jou geloof sterk genoeg is, God nie anders kan 

om vir jou waar te maak nie. Die hele gedagte is dat Jesus nie soseer gesterf het om ons van sonde en 

die ewige dood te verlos nie, maar om ons hierdie oorvloedige lewe veral in terme van fisiese 

gesondheid en materiele voorspoed te kom bring. Die klem skuif van die ewige lewe na hierdie lewe 

alleen. Een van Joel Osteen se bekendste boeke het die titel: Your best life now! 

Die waarheid is dat Jesus nie alle siekes in Palestina genees het tydens Sy aardse bediening nie. Hy het 

nie almal van armoede verlos nie- Hyself het nie iewers gehad wat Hy huis kon noem nie. Hy en Sy 

dissipels het eenvoudige lewens geleef en net een, Judas was oormatig op geld en rykdom ingestel. 

Jesus self het geleer in Mattheus 6 dat ons nie vir ons skatte op aarde moet bymekaar maak nie, maar 

in die hemel. 

John Macarthur wys die gevolge van hierdie sieninge baie mooi uit: A distorted view of Christ that 

leads to a distorted view of man. As jy nie reg verstaan Wie Christus was en wat Hy kom doen het nie, 

verstaan jy outomaties ook nie wie jy as mens is en waar jy inpas nie. 

 

Hulle siening van wat 'n geseënde lewe is, is foutief: 

Kom ons neem van die tekste wat ons gelees het: 

Jesus se woorde in Johannes 10:10: Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Wat 

maak die welvaartsteologie hiermee? Die oorvloed wat Jesus belowe is natuurlik nie net geestelik nie, 

maar veral in terme van geld en goed en gesondheid. Wat Jesus hier in die oog het, is dat Hy hier 

Homself as Goeie Herder beskryf teenoor die dief wat net kom steel en slag en uitroei. Ook teenoor 

die huurling wat die skape sal los as gevaare dreig. By Jesus as die Goeie Herder het ons geestelike 

sekuriteit en veiligheid- nie net vir hierdie lewe nie, maar ook vir die ewige lewe. Hy is as Goeie Herder 

ook ons ewige Herder. 

Die tweede teks is 3 Johannes 1:2. dat jy gesond is en dat dit in alles opsigte goed met jou mag gaan 

as wat dit geestelik met jou gaan. Baie engelse vertalings vertaal hier: that thou may prosper in all 

things. Die gedagte is nie hier dat Christene altyd voorspoedig en ryk en gesond en gelukkig moet en 



behoort te wees nie. Die gedagte is hier dat God ons nie net sien as geestelike mense wat net vir ons 

geestelik sorg nie. Hy sorg ook vir ons op ander terreine soos ons gesondheid en ons werkslewe en 

ons verhoudingslewe. Dit staan teenoor die bekende Griekse siening dat die siel van hoër orde en die 

liggaam van laer orde is of selfs die tronk van die siel is.  

Ons kan selfs dink hoe die teks van Maleagi 3:10 misbruik word: "Bring die volle tiende na die 

voorraadkamer toe. Toets My of ek nie die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak en vir julle 

reën (kan ook vertel word met seen) oor julle uitgiet meer as wat julle kan gebruik nie." Hier is die 

wette van voorspoed waarvan ek netnou gepraat het waarin die welvaarsteologie glo. Die tiende 

ontsluit God se seeninge wat natuurlik veral gaan oor materiele welvaart en fisiese gesondheid. Robert 

Morris se The Blessed Life dra juis hierdie gedagte dat jou tiende die seeninge van God oor jou lewe 

ontsluit. Die Nuwe Testament doen weg met die gedagte van die tiende as rigtinggewende beginsel 

vir almal- dit het meer algemene beginsels soos dat God die blymoedige Gewer liefhet- wat baie keer 

natuurlik baie meer as die tiende alleen mag beteken! 

 

Slot: 

Die videoreeks American Gospel op You Tube wat onder andere ook gerig is teen die 

welvaartsteologie, maak die raak opmerking: The prosperity gospel is like marrying somebody for 

their money. Die gevolge van hierdie teologie is vernietigend. Wat as jy nie welgesteld en gesond is 

nie- as jy nie die blessed life leef wat hierdie welvaartsteologie-voorstanders verkondig nie? Dan is 

daar net twee moontlike gevolgtrekkings- jou geloof is te swak of ontoereikend. Die fout is dus by jou. 

Want hulle leer tog dis jou geloof wat al God se skatte en seeninge ontsluit. Die ander kant van die 

munt of tweede gevolgtrekking is dan dat mense begin glo dat God se seen dan net vir sommige mense 

bedoel is, maar nie vir almal nie. In elk geval nie vir hulle nie. Die fout is dus by God se liefde of gebrek 

aan liefde vir hulle. 

Dit is nie verkeerd om welgesteld of gesond of albei te wees nie. Omdat ons hele menswees in al Sy 

fasette vir God belangrik is, is dit waar dat ook ons fisiese gesondheid en fiansiele omstandighede vir 

hom belangrik is. Die probleem kom as ons dink ons kan ons God manipuleer of dwing om ons 

welgesteldheid of gesondheid te gee. Of dat hierdie dinge een of ander reg is wat ons van God kan 

afdwing. Die ander probleem kom as ons dink daar is fout met ons geloof as ons nie welgesteld of 

gesond is nie. Of dat ons op een of ander manier nie God se liefde waardig is nie. Wat werklik saak 

maak, is ons verhouding met God. Dis die kern van skatte in die hemel bymekaar maak. Om te fokus 

op die Here self en nie selfsugtig net op wat Hy vir jou kan gee of doen nie. Die God van die Bybel is 



nie aan ons uitgelewer nie. God is not stuck until we speak our orders, soos wat John Macarthur dit 

so mooi aandui. Hy is die Een wat in beheer is. Hy is Here in jou lewe of hy is 'n afgod soos in die 

welvaartsteologie. Jy buig met jou hele lewe voor die ware God of die afgod buig voor jou. En die afgod 

is magteloos. 

Amen  

 

 

 

 

 

  

 

 


