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Tema: Die goedvoel-evangelie (therapeutic gospel) 

Vals evangelie 2 

Teks: 2 Timoteus 4:1-4 (Message Vertaling is goed hierby) 

 

Inleiding: 

Definisie: 

Ek het laas Sondag iets met julle gedeel oor die welvaartsevangelie- die health and wealth gospel. 

Daardeur word die deur allerhande beginsels en reseppies half gedwing om vir jou aan die buitekant 

of jou uiterlike wereld te sorg- vir jou finansiele welvaart en fisiese gesondheid. Met die tweede vals 

evangelie val die klem op ons binnekant- ons innerlike wereld. 

Die goedvoel-evangelie wat in Engels bekend is as the therapeutic gospel, leer mense dat Jesus daar 

is om jou goed te laat voel oor jouself en om jou te help om gelukkig te wees. Die doel van hierdie 

boodskap is om jou jou persoonlike waarde en betekenis (significance) te laat ervaar. Dit is dus baie 

gerig op mense se persoonlike ervaring van hulle geloof. Jesus word dan hierdie godsdienstige 

terapeut , jou beste vriend wat altyd in hierdie goeie bui teenoor jou is, wat jou liefhet soos wat jy 

is en wat net begeer dat jy jou innerlike potensiaal sal verwesenlik. Die rede waarom jy Jesus nodig 

het, leer hierdie goedvoel-evangelie, is omdat jy nie vrede met jouself het nie. Dis vervang  die 

Bybelse boodskap dat jy Jesus nodig het omdat jy nie vrede met God het nie. Die boodskap van die 

goedvoel-evangelie is eerder: Jesus sal jou leer en bemagtig om jouself lief te hê en jouself te 

aanvaar. Natuurlik wil Jesus jou ook kom leer om jouself lief te hê en te aanvaar, maar Sy werk word 

dan ook maar net tot hierdie een kant verminder. Verminderde waarheid is ook vals waarhede. 

Trevin Wax beskryf die goedvoel evangelie of therapeutic gospel as die happy meal evangelie. Die Mc 

Donalds Happy meal konsep is briljant, want dit belowe jou nie net die speelding saam met die kos 

nie, maar hierdie ervaring van geluk. Kinders se gesigte helder sommer op met die gedagte van 'n Mc 

Donalds Happy meal. As jy vir jou kind 'n Happy meal koop, koop jy nie net hoender en skyfies nie, jy 

koop hierdie ervaring wat jou kind goed gaan laat voel. 

Somtyds verpak ons die evangelie op 'n wyse wat God hierdie Ronald Mc Donald maak wat ons Happy 

meals wil gee. Ons maak om gelukkig te wees en te voel (happiness) die sentrale doel van die lewe en 

ons werk na daardie doel toe deur gaaf en hulpvaardig teenoor ander mense te wees. Wanneer ons 

konflik het, hardloop ons vinnig daaroor sodat ons weer ons innerlike vrede kan herstel en beleef. 



Hierdie innerlike ervaring van vrede (peace of mind) word die doel van die Christelike lewe. Die 

gedagte dat ons vrede met God nodig het, word onverstaanbaar (hoekom sou Ronald Mc Donald dan 

iets teen ons kon hê?) 

Tipiese preke van predikers wat hierdie goedvoel-evangelie aanhang sal as volg klink: How to be a 

winner in a losing world of How to onvercome your low self-esteem. Ek vra eerlik die vraag: wat word 

van my as ek nie 'n wenner is nie, of as ek nie my lae selfbeeld oorwin nie? Werp dit ons maar nie 

weer terug op die voorspelbare reseppies wat natuurlik jou by hierdie dinge uitbring nie- werp dit ons 

nie ook maar weer terug op myself en my eie wilskrag nie?   

Hoekom is hierdie goedvoel evangelie so gewild? Daaroor skryf Michael D'Offay baie raak: It 

emphasizes self-esteem over self-denial and happiness over holiness. Die voelgoed-evangelie sal 

nooit die laaste deel van Markus 8 kan preek nie: As iemand agter My aan wil kom, moet Hy homself 

verloën, Sy kruis opneem en My volg, want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor, maar 

wie sy lewe vir My en die evangelie verloor sal dit behou. 

 

Hoekom is hierdie evangelie vals? 

Dit leer ons om net na binne te kyk en nie na Bo nie: 

Amerikaanse teologie professor Michael Horton het my iets belangrik geleer: Ons kultuur kyk na 

binne, in onsself en ons persoonlike ervarings  vir outoriteit en redding: Our culture turns inward for 

authority and salvation. We are not sinners who need to be saved by a God outside of us. We are 

divine souls who need enlightenment so that we can have peace of mind and serenity (vrede, 

kalmte). True power is accessed not by looking upward, but by looking inward. Flip Schutte is een 

van die mense wat plaaslik soek na 'n nuwe spiritualiteit los van die kerk, maar ook in wese los van 

God. Sy boeke is wyd beskikbaar in boekwinkels. Hier is twee aanhalings uit sy boekie Spiritualiteit: 

Nou projekteer ons nie meer ons aanbidding, lof, aandag en energie op die navolging van 'n eksterne 

illusie nie, maar ons gebruik eerder ons kreatiwiteit en skeppende energie om onsself te herontdek. 

Daarom: Spriritualiteit gaan oor my diepste menswees eerder as oor 'n verhouding met 'n soort 

goddelike wese. Dis presies die punt: Die nuwe spiritualiteit leer jou die gesag is binne jou, wat werklik 

saak maak is binne jou. 

In die goedvoel-evangelie gaan gaan baie meer oor my ervaring van betekenis en geluk en 

tevredenheid as wat dit gaan oor God. God is in wese in diens van hierdie selfhelp-projek om goed en 

positief oor myself te voel. Hierdie evangelie se siening van God is Deisties. Dit klink ingewikkeld- dit 

beteken eenvoudig God is daar, maar Hy is nie werklik betrokke in die skepping, die wereld of in mense 



se lewens nie. Jy kan Hom wel inroep as jy Hom nodig het sodat Hy jou hierdie pep talk kan gee of kan 

optel sodat jy weer emosioneel en sielkundig op die regte plek kan wees. God is dus in rugbyterme 

hierdie impakspeler wat jy net inroep as jy behoefte het aan emosionele en sielkundige herstel. Wie 

is hier in beheer- jy of God? 

Dit help ons nie in die stryd teen die sonde nie: 

Die goedvoel-evangelie vertel mense net hoeveel potensiaal hulle het, hoe goed hulle is en hoe lief 

God hulle het. Hierdie dinge is nie een onwaar nie, maar dit is wel eensydig. Dit is soos om iemand 

met 'n houtgeweer oorlog toe te stuur. Dit help ons nie in die stryd teen die sonde nie. Die goedvoel 

evangelie aanvaar eenvoudig menslike natuur as hierdie gegewe, want dis net te moeilik om te 

verander. Die goedvoel-evangelie aanvaar nie ons diepste probleem en krisis is sonde en rebellie teen 

God en self-gerigtheid nie. Dit verklaar ons diepste krisis is dat ander mense ons verwerp het of nie 

aanvaar soos ons is nie en dat ons nie onsself genoeg liefhet en aanvaar nie. Die klem word eerder 

ook geplaas op dit wat met my gebeur het, in plaas van wat God vir my gedoen het. Daar is geen fout 

daarmee om terapie of berading te kry vir jou probleme nie, maar die eensydige term op net dit wat 

ek voel en beleef of wat met my gebeur het, kan my laat verval in self-beheptheid en amper hierdie 

vasgeval wees in myself. 

Daar is twee begrippe wat ons dikwels met mekaar verwar: Ons verwar die Here wat ons 

onvoorwaardelik aanvaar net soos ons is met goedkeuring. Die goedvoel evangelie leer mense dat 

God jou aanvaar soos wat jy is, daarom kan jy bly soos jy is, jy hoef nie te verander nie. As God jou 

aanvaar, keur Hy eintlik saam daarmee alles goed wat jy doen. Dis nie die volle evangelie nie. Die feit 

dat God my onvoorwaardelik aanvaar beteken nie Hy gaan alles goedkeur wat ek doen nie. Die Here 

aanvaar my soos ek is, maar Hy weet ter wille van myself en baie mense om my is dit nie goed dat ek 

altyd bly soos ek is nie. Die Bybel weet hoe selfgerig en destruktief die mens kan wees wat aan sy eie 

natuurlike begeertes oorgelaat word. Dis hoekom die Gees en Sy Handboek vir die lewe die Woord 

aan ons gegee is- om ons te laat groei in ons karakter en daarom ons optrede.  

Hierdie goedvoel-evangelie is vals, want die ware evangelie gaan nie oor God wat goeie mense beter 

maak nie, maar oor God wat geestelik dooie mense tot nuwe lewe bring. As God net goeie mense 

beter wou maak, dan het Jesus nie nodig gehad om te sterf nie. Dis soos een van die kritici van hierdie 

goedvoel-evangelie so mooi skryf: Dan kon die Here net vir dr Phil gestuur het om ons te help. 

Derdens: Hierdie vals evangelie help ons nie met lyding en swaarkry en terugslae nie: 

Binne die raamwerk van die goedvoel-evangelie pas dit net nie in dat God jou ooit lyding of swaarkry 

wil laat beleef nie. As God se doel is dat jy net gelukkig en tevrede moet wees, hoekom sal Hy dan 



lyding of swaarkry op jou pad bring? Die hele ervaring van swaarkry en lyding kan dus nie binne die 

goedvoel-evangelie verklaar of hanteer word nie. 

Hierdie goedvoel evangelie het ook deurgedring van die manier waarop baie mense vandag hul 

kinders grootmaak. Ons vertel vir ons kinders hoe uitsonderlik en spesiaal hulle is en hoe Jesus hulle 

liefhet net soos hulle is. Die samelewing het ons ook nog geleer om eerder ons kinders te sterkpunte 

te komplimenteer en uit te lig as om ook eerlik oor hul swakpunte en tekortkominge te wees. Kinders 

soos hierdie wat altyd vertel word hoe uitsonderlik en spesiaal hulle is, het natuurlik een probleem: 

hulle kan nie mislukkings en terugslae hanteer nie. Dit laat hulle verneder en hopeloos en skaam voel. 

Dit pas nie by hul prentjie van die werklikheid in dat hulle pappa en mamma se prinsie en prinsessie is 

en daarom beter as hulle ouers en ander mense is nie. Polly Young- Eisendrath skryf die boek: The 

self-esteem trap: raising confident and compassionate kids in an age of self-importance. Sy beveel aan 

dat ons eerder ons kinders groot maak met die gedagte dat hulle net gewone kinders is. As jy dink jy 

net hierdie gewone kind is, bou elke klein oorwinning selfvertroue en in plaas van verneder  voel as jy 

in iets misluk of nie eerste kom nie, terugslae te sien as leer-geleenthede. 

Vierdens: Dit gee mense wat hulle begeer, sonder om te verander wat hulle begeer: 

Die Bybel neem reg aan as hy aanneem dat al ons natuurlike begeertes nie altyd tot eer van God en 

tot die voordeel en heil van ons medemens is nie. As God dus ons lewe kom verander, verander Hy 

ook ons begeertes. Hy gee ons nuwe begeertes, Hy kom gee ons hierdie nuwe lewensdoel: "Among 

His many gifts, Jesus sets about to change what we want. The Holy Spirit rewrites the Script of our 

hearts, so new desires begin to operate within us. He changes what we want deep down." 

 Vyfdens: Dit interpreteer die verlossingswerk van Jesus verkeerd: 

David Powlison het my kom herinner as mense die woord Jesus gebruik hulle nie noodwendig aan ons 

die ware evangelie verkondig nie: The therapeutic gospel may use the word Jesus, but He has been 

morphed into the meeter of our needs, not the Saviour from our sins. Dit probeer om die werk van 

Jesus te korrigeer of reg te stel. Dit vernietig die ware evangelie. Jesus sterf dus nie sodat ek gered kan 

word van sonde en die dood nie, maar omdat ek hierdie inherent goeie mens is wat net nodig het om 

nog beter te word en beter te funksioneer om so my volle potensiaal te verwesenlik. Jesus is dan die 

Een wat my ondersteun en help om by hierdie volle potensiaal uit te kom. Die hoofkarakter in hierdie 

storie is ek die mens en nie God nie. 

 

 



Slot: 

Ek besef onlangs tot my skok hierdie gedagtes wat die goedvoel-evangelie dra is nie so modern of 

oorspronklik as wat ons mag dink nie. Thomas Aquinas, die Rooms-Katolieke teoloog uit die dertiende 

eeu, het al hierdie dinge in sy eie tyd raakgesien: 

We see people searching desperately for peace of mind, relief from guilt, meaning, and purpose in 

their lives, and loving acceptance. We know that ultimately these things can only be found in God. 

Therefore, we conclude that since people are seeking these things, they must be seeking after God. 

People do not seek God, they  seek after the benefits that only God can give them. The sin of fallen 

man is this: Man seeks the benefits of God while at the same time fleeing from God himself. We are, 

by nature, fugitives. Ons is van nature vlugtelinge voor God. Ons het dit in Jona se lewe gesien en dis 

waar van ons eie lewens. 

Die goedvoel evangelie sluit aan by basiese menslike behoeftes soos om geliefd te wees, aanvaar te 

wees, verstaan te word, vermaak te word en avontuur en opwinding te beleef. Dit verdraai egter die 

ware evangelie as dit hierdie dinge die doel van ons bestaan maak en dan aanvoer dat dit beteken ons 

hoef nie te verander nie, hoef nooit swaarkry te beleef nie en het die God wat ons aanvaar, maar nie 

ons verkeerde begeertees en optrede sal aanvat of kritiseer nie. 

Die ware evangelie het nie as boodskap dat ons maar met God moet saamwerk om ons lewens meer 

gelukkig en suksesvol te maak nie. Die ware evangelie gaan nie maar oor 'n beter lewe nie, maar oor 

'n nuwe lewe. "Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het 

gekom. Dit alles is die werk van God."(2 Korintiers 5:17 en 18). Dit gaan oor die misterie dat daar by 

ons nuwe geboorte plaasvind deur die kruis en opstanding van God se Seun. Mag ons altyd onthou 

ons was so verlore dat ons nie onsself kon help nie, maar 'n Verlosser aan die kruis nodig gehad het. 

Ons was so verlore dat God deur Sy Seun op hierdie soek- en reddingsoperasie na ons toe moes kom. 

Die ware evangelie bring ware hoop en vrede met God. Mag ons nooit tevrede wees met goedkoop 

plaasvervangers wat ons in ons gehoor sal streel of ons ore sal streel, maar die ware genade van die 

evangelie sal mis nie. 

Amen 

 

 

 


