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Liturgie 1. Lied 186: 1 en 2. Evangelie lesing 1 Tim. 2: 3 – 6;  

2. Lied 258 verse 1 en 2. Wetslesing 1 Tim, 4: 1-11;  

3. Ps. 119 verse 16, 17 en 19.  

4. Lied 255 verse 1 – 3; 

 

Inhoud Die agste Reformasiepreek. Hierdie preek wys die verskil uit tussen die Woord van 

God en stemme van God wat geestelikes hoor. Die Bybel is God se Woord. Mense wil in 

God se Woord hoor dat God hulle begeertes sal waarmaak. Dit is hoe hulle stemme van God 

hoor: hulle hoor dat God bevredig hulle begeertes, terwyl God glad nie so iets sê nie. Hierdie 

manier om in stemme van God te hoor God sal jou begeertes bevredig, is wat in die 

Reformasie “tradisiegodsdiens” genoem is. Die geloofspreuk “sola scriptura” stel dat 

gelowiges net in die Bybel God se Woord hoor. Hulle erken nie die gewoonte, dit is die 

“tradisie”, waardeur spesiale geestelikes stemme van God hoor waarin Hy hulle spesiale 

dinge openbaar wat nie in die Bybel is nie. Hierdie stem van God wat in geestelikes se lewe 

gehoor word, is volgens Paulus nonsens. Die moderne Christelikheid het ŉ nuwe betekenis 

aan “tradisiegodsdiens” gegee: om godsdiens uit gewoonte en nie as ŉ geestelike ervaring te 

beoefen nie. Op hierdie wyse maak hulle dit wat geken word as tradisiegodsdiens: om God se 

stem in geestelike ervarings te hoor, weer die manier om God te hoor en misken hulle die 

Bybel as die enigste Woord van God. 

 

Skriflesing. 2 Tim. 3:13 – 4:4; 2 Kor. 11: 1, 21- 12: 5. 1 Tim. 3: 16.  

 

Teks. 2 Tim. 3: 15 “en jy ken van kleins af die heilige Skrif. Dit kan jou die kennis 

bybring wat tot verlossing lei deur geloof in Christus Jesus.”  

 

Tema. Die Woord van God, nie stemme van God, nie laat ons in Christus glo en  

           Hom liefhê. 

 

1. Ons hoor en ken die Woord van God wanneer ons die Bybel lees en na die Bybel 

luister! Ons luister nooit na ŉ sogenaamde “stemme van God” buite die Bybel nie. 

 

Daar is ŉ baie groot verskil tussen iemand se woorde en die stem wat mense hoor 

as iemand praat. Ek was hierdie week by een van die boere wat vir my vertel het sy 

arbeiders hoor niks wat hy vir hulle sê oor hoe hulle die werk moet doen nie, want 

hulle sit net en luister na wat hulle wil hê.  

 

Dit werk só!  

 

Hy vertel vir hulle hoe hulle die bome moet afsaag en oor inent. Hulle sit en luister 

maar hoor nie ŉ woord van wat hy sê nie, want hulle sit almal en wag wanneer gaan 

hy sê hulle kan die hout wat hulle gesaag het maar vir hulle vat. Sy woorde 
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verduidelik alles wat hulle moet doen, maar hulle wag vir die stem wat sê hulle kan 

die hout vat.  

 

Net so praat en verduidelik hy wat hulle alles moet doen om die oes af te kry, maar 

al wat hulle wag om te hoor is hoeveel keer en vir hoe lank gaan hulle afkry. Hy 

praat, maar hulle wag vir die stem wat vir hulle vertel wanneer hulle nie hoef te werk 

nie. Na hy alles verduidelik het, weet hulle wanneer hulle af is en hoe lank, maar 

hulle het niks gehoor van hoe om die oes af te haal nie.  

 

Dit is die verskil tussen die woorde wat iemand praat en die stem wat mense hoor. 

Mense hoor wat hulle begeer wanneer verduidelik word hoe hulle moet werk. Die 

snaakse van hierdie arbeiders is wanneer jy dan vir hulle vra hoekom hoor hulle die 

stem wat sê hulle kan die hout vat en nie die woorde hoe hulle moet werk nie, dan 

sê hulle vir jou dit is hulle tradisie. 

 

Dit wys ons wat is tradisiegodsdiens. Tradisiegodsdiens is die manier waarop mense 

God se stem hoor wat sê hulle kan kry wat hulle begeer terwyl die Here besig is om 

met sy woord vir hulle te wys hoe om in Hom te glo en Hom te dien. 

 

2. Vandag gaan ons kyk na die verskil tussen die godsdiens wat die Woord van die 

Here hoor en die tradisiegodsdiens wat net die stem van God hoor. 

 

Die Here gee vir ons sy Woord, die Bybel. Hierin wys die Here ons alles oor hoe Hy 

ons liefhet, hoe ons deel van sy liefde kan wees en hoe ons Hom moet liefhê. Ons 

teksgedeelte stel dat die Woord van God ons volkome voorberei en toerus vir elke 

goeie werk vir God. Dit is baie eenvoudig. Wanneer en waar kan jy God se Woord so 

hoor dat jy vir mense kan sê God het met my gepraat? Elke keer wanneer jy die 

Bybel lees en na die Bybel luister gebeur dit met jou! Want die Bybel is god se 

Woord! 

 

Mense hoor egter nie die Woord van die Here nie. Hulle is ingestel om iets heeltemal 

anders te hoor. Hulle wil nes arbeiders die stem van God hoor. Paulus wys vir ons 

hoe luister mense soos arbeiders na God se Woord in 2 Tim. 4: 3 en 4: “Hulle sal 

hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaar maak wat net sal sê wat 

hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels 

wend.” 

 

Jy hoor God se stem wanneer jy graag wil hoor God sê jy kan kry wat jy begeer. 

Wanneer jy so na God luister onthou en hoor jy niks wat God in sy Woord vir jou sê 

nie, nes arbeiders. Wanneer jy lees en luister na die Bybel met die verwagting dat jy 

hierdie stem gaan hoor: “Jy kan die hout vat.” So gaan alles wat god in sy Woord, 

die Bybel, vir jou sê doodeenvoudig net verby jou. 
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Die ergste is egter dat mense wat so luister hulle tot verdigsel wend. Wat is dit? Dit 

is wanneer die arbeiders sommer self hoor hulle kan die hout vat, terwyl die boer dit 

nooit gesê het nie. Net so hoor mense God se stem dinge sê wat God nooit in sy 

Woord sê nie.  

 

Hierdie geestelikheid om te hoor God se stem sê jy kan kry wat jy begeer, word deur 

ons kerk tradisiegodsdiens genoem. Dit is omdat dit alle mense se manier is, die 

gewoonte is waarop alle mense na God luister. Christene is egter kinders van die 

Here wat nie God se stem hoor nie, maar na die Here se Woord luister. 

 

Dit is waaroor ons teksgedeeltes uit die Bybel en die preek vandag gaan: die verskil 

tussen God se Woord en God se stem! 

 

3. Dit is wat die Reformasie in die slagspreuk “sola scriptura” saamgevat het. Hierdie 

slagspreuk beteken: “alleen net die Skrif” of dan “alleen net die Bybel”. Ons hoor en 

ken God se Woord alleen net deur die Bybel wat ons lees en na luister. Ons hoor en 

luister nie na ŉ sogenaamde “stem van God” wat geestelike mense glo hulle gehoor 

het nie. 

 

Hoekom was dit die die Reformasie nodig om so geloofsspreuk te maak?  

 

Want die Rooms Katolieke Kerk het toe, en vandag nog steeds, iets totaal anders 

geleer. In hulle amptelike katkisasie boek wat hulle vandag gebruik, “Die Kategismus 

van die Katolieke Kerk”, leer hulle dat jy God op twee maniere kan leer ken, deur die 

tradisie en deur die Bybel.  

 

Daarom stel hulle in hulle amptelike kategeseboek Afdeling een, artikel 2, paragraaf 

82 die volgende: “Met die gevolg dat die Kerk, aan wie die oordrag en interpretasie 

van God se openbaring toevertrou is, nie haar sekerheid omtrent al die 

geopenbaarde waarheid van God net van die Skrif alleen verkry nie. Beide die Skrif 

en tradisie moet aanvaar en geëer word met die gelykwaardige gevoel van 

toewyding en aanbidding.”  

 

Hierdie valse lering beteken dat God op twee maniere met mense praat: 1. Hy praat 

met jou deur dit wat die Rooms Katolieke Kerk (RKK) noem “tradisie” en 2. deur die 

Bybel. Hy praat volgens die RKK met ons nie net deur die Bybel, sola scriptura” nie. 

 

In vandag se taal beteken dit ons hoor en ken God op twee maniere 1. deur sy sy 

Woord, die Bybel en 2. deur sy stem wat spesiale geestelike mense hoor.  

 

Ons luister net na God se Woord, dit is na die Bybel, en wanneer ons die Bybel lees 

en hoor, hoor ons God se Woord. In die Rooms Katolieke Kerk leer hulle die kinders 

jy moet na al twee luister: die Woord van die Here en die stem van God. Dit is soos 
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om vir arbeiders te leer: julle moet hoor wat die boer sê om te doen en in sy woorde 

moet julle ook hoor dat julle kan kry wat julle begeer. 

 

3. Ons sukkel vandag met hierdie woord “tradisie”. Verkeerdelik word ons vandag 

geleer dat “tradisie” beteken om iets as ŉ vaste gewoonte, en uit gewoonte te doen, 

sonder dat jy regtig glo in wat jy doen of weet hoekom jy iets doen. 

 

Die woord “tradisie” teenoor die slagspreuk “die Bybel alleen” verwys glad nie na iets 

soos vaste gewoontes, nog minder na gewoontes sonder geloofsinhoud nie. 

“Tradisie” in hierdie konteks beteken om God se stem te hoor in geestelike ervarings 

van spesiale geestelike teenoor om God se Woord net in die Bybel te hoor. Daarom 

beteken die woord “tradisie” dan die wyse waarop spesiale geestelike mense glo 

hulle geestelike dinge van God, en oor God, sien, voel en ervaar wat nie in die Bybel 

is nie.  

 

Wanneer ons dit so hoor, dan beteken die slagspreuk “die Bybel alleen”, van die 

Reformasie, dat ons kan God se Woord net ken deur die Bybel, nie deur die spesiale 

geestelike ervarings van spesiale geestelike mense waarin hulle God se stem hoor 

nie. 

 

Volgens ons voorbeeld beteken dit jy mag nooit sit en wag om te hoor hoe God vir 

jou jou begeerte gaan vervul nie. Jy moet luister na wat God mee besig is om vir jou 

te wys hoe om vir god te dien wanneer jy na sy Woord luister. Jy luister net na sy 

Woord, nie na jou begeerte en sy Woord nie. 

 

4. Die Bybel noem hierdie spesiale geestelike ervarings van spesiale geestelike 

mense waardeur hulle God se stem hoor, nonsens. Dit is verdigsels. Dit is 

selfopgemaakte goed wat God nooit in sy Woord gesê het of vir iemand sal sê nie. 

Net soos arbeiders sommer self hoor hulle kan die hout vat. Dit is nonsens dat jy so 

iets kan hoor want dit word nie in God se Woord gesê nie. 

 

Dit is presies Paulus besig is om in 2 Korintiërs 11 en 12 aan die lidmate van die 

gemeente Korinte aan te kondig en te verduidelik: dit is nonsens dat jy die stem van 

God kan hoor in ervarings met God van spesiale geestelike mense. 

 

Dit was die werklik spanning in die gemeente Korinte: die verskil tussen die Woord 

van God wat Paulus gepreek het en die stem van God wat geestelikes gehoor en 

aan die gemeente vertel het.  

 

Paulus het aan hulle die evangelie verkondig, maar na hom het daar van hierdie 

mense gekom, wat glo hulle is spesiale geestelike mense wat nie die evangelie, dit 

Woord van God verkondig het nie, maar vir mense vertel het van die stem van God 

wat met hulle en deur hulle gepraat het. 
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Paulus noem die boodskap wat hulle deur hierdie sogenaamde stem van God gekry 

het “dwaasheid” (11:1; 16, 17, 19, 21), en die prediking oor hierdie stem van God 

wat mense gehoor het, grootpraat en roem. (11:16, 17, 18, 30, 12:1) 

 

In vandag se taal kan ons dan sê Paulus noem hierdie “stem van God” en die 

prediking oor hierdie “stem van God” wat mense gehoor het, nonsens. Dwaasheid, 

grootpraat en roem is sommer net nonsens. 

 

5. Ons kan uit Paulus se verduideliking duidelik agterkom wat hierdie geestelike 

mense as God se stem gehoor het. In 2 Kor. 11 en 12 vergelyk Paulus homself met 

hierdie mense wat God se stem gehoor het, om te wys hulle ervarings is glad nie so 

spesiaal dat hulle daarmee God se stem kan hoor nie. Daarom is die stem van God 

wat hulle kamstig hoor ook sommer net nonsens. 

 

Vir die gemeente was hierdie verskil moeilik. Die lidmate van die gemeente het 

hierdie geestelikes se vertellings van hulle geestelike ervarings met God vergelyk 

met Paulus se prediking van Christus en dan besluit die geestelikes se ervarings met 

God dra meer gesag en waarde as Paulus se prediking. Hulle afleiding van hierdie 

vergelyking wat hulle gemaak het, was dat Paulus nie sulke spesiale belewenisse 

met God gehad het nie, en daarom kan sy prediking van Christus ook nie soveel 

gesag en krag hê soos hierdie geestelikes se vertellings oor God nie.  

 

Daarom was die stem van God wat hierdie geestelikes gehoor het, vir hulle kragtiger 

as die evangelie van Christus wat in hulle in God se Woord gehoor het. Paulus wys 

dat hierdie kragtiger Jesus en gees wat hulle nou van hoor in die sogenaamde stem 

van God, is nie kragtiger nie. Dit is ŉ ander Jesus en gees as die Here en Heilige 

Gees van die Woord. 

 

Dit wys duidelik uit Paulus se kritiek teen hulle uit 11: 4 “Ek sê dit omdat julle so 

maklik daarmee genoeë neem as iemand ŉ ander Jesus kom verkondig as wat ons 

verkondig het, en julle neem so maklik ‘m ander gees en ander evangelie aan as wat 

julle van ons ontvang het.” 

 

Die Jesus, die evangelie en die gees van hierdie geestelikes, uit hulle geestelike 

ervarings met God en deur die die stem van God uit hulle ervarings, is ŉ ander 

Jesus, gees en evangelie as die Jesus, die evangelie en Heilige Gees van die 

Woord van God. Dit was die tipe Jesus wat mense bemagtig met die goddelike krag 

van God self.  

 

6. Hierdie nuwe tipe god maak homself nie meer deur die Here Jesus bekend nie. 

Hy maak homself nou bekend deur die geestelike ervarings en lewe van spesiale 

geestelike mense. Paulus wys nou dat hulle lewens nie so spesiaal is dat god se 

stem deur hulle lewe sal praat nie. Daar moet hulle met hierdie nonsens ophou en 

na die Woord van God luister, na die Here se lewe en werk. 
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Hulle het eers vertel hoe eg, vroom, toegewyd, gehoorsaam en lief hulle vir God is! 

Hulle het vertel dat hulle baie spesiaal vir God is omdat hulle so besonders naby aan 

God leef en so intiem met God verkeer deur hulle vroom lewe. Daarom hoor hulle sy 

stem op ŉ spesiale manier. 

 

Dit is hoekom Paulus dan stel dat hulle nie alleen so spesiaal is nie: hy is tog ŉ egte 

Hebreër, afstammeling van Abraham, Israeliet en beter dienaar van Christus as 

hulle. 

 

Hulle het vertel hoe spesiaal hulle vir God swaargekry het en onregverdig mishandel 

is omdat hulle vir God gewerk het. Dit is hoekom Paulus vertel dat hy lyfstraf gekry 

het, met klippe gegooi is en skipbreuk moes ervaar vir die Here. Hulle is nie so 

spesiaal soos hulle voorhou omdat hulle swaargekry vir God nie. 

 

Hulle vertel van hoe God hulle op besondere wyses uitgered het en hoe lief hulle vir 

mense is. Paulus vertel dat wat vir hulle spesiale oomblikke was, was maar sy 

daaglikse ervarings gewees.  

 

7. Dan kom die eintlike punt in hoofstuk 12: gesigte en openbarings van God!  

 

Hierdie mense het voorgehou dat met hulle spesiale verhouding met God, hulle 

spesiale behandeling deur God en hulle spesiale liefde vir mense, God aan hulle 

spesiale openbarings en gesigte gegee het: hulle het God se stem so gehoor dat 

hulle vir mense kan vertel wat God vir hulle persoonlik geopenbaar het en nie aan 

ander mense geopenbaar het nie.  

 

Paulus se antwoord hierop is dat hy nooit wat God vir Hom persoonlik oor homself 

as Paulus gewys het, ooit deel van sy prediking gemaak het nie. Hy stel dit só: “Maar 

ek weerhou my daarvan omdat ek nie wil hê dat iemand aan my meer moet toeskryf 

as wat hy my sien doen of my hoor sê nie, selfs nie vanweë die verhewendheid van 

die openbarings nie.” (12: 6 b en 7) 

 

Paulus het nooit sy persoonlike ervarings met God as evangelie gepreek nie. Hy het 

die evangelie van Christus as die Woord van God verkondig. Daarom stel hy dit in 2 

Kor. 4: 5 só “Ons verkondig nie onsself nie maar Christus as die Here, en onsself as 

julle dienaars ter wille van Christus.” Christus is God se Woord en hy verkondig 

Christus as God se Woord. God se woord gaan oor die lewe van Christus, sy lyding, 

kruisiging, sterwe en opstanding en hoe Hy ons daarby insluit. 

 

God se stem gaan nie oor die lewe van die Here nie. Dit is mense se vertellings van 

hulle eie geestelike lewe en hoe hulle God in hulle geestelike ervarings gehoor het. 

Dit is totaal iets anders as om Christus te hoor wat die Woord van God is.  
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8. Jesus Christus, wie Hy is en wat Hy doen, is God se Woord. Hy is self God wat 

Homself openbaar sodat ons God kan ken en liefhê. Dit stel Paulus in 1 Timoteus 3: 

16 “En dit staan bo alle teenspraak dat die geopenbaarde waarheid van ons 

godsdiens groot is: As mens het Jesus in die wêreld gekom, deur de Gees is 

bevestig dat die reg aan sy kant is … en in heerlikheid is Hy opgeneem.” 

 

In wie se lewe leer jy God ken? In geestelikes wat ŉ spesiale verhouding met God 

het, deur God spesiaal behandel word en aan wie God spesiale opebarings gee –  

of deur Jesus Christus? Kinders van die Here hoor God se Woord in die lewe van 

die Here. En sy lewe leer ons ken deur die Woord van God. Die verkondiging van 

wie die Here is en wat Hy gedoen het, sê Paulus is die kennis wat jy in die Skrif, die 

Woord van God kry. (2 Tim. 3:15) God se arbeiders hoor God se stem in die lewe en 

ervarings van spesiale geestelike mense. 

 

 

God se kinders hoor sy Woord net in die Bybel (sola scriptura). In sy Woord, die 

Bybel, hoor ons alles wat God vir ons oor sy liefde vir ons en ons liefde vir Hom leer. 

Paulus wys in Galasiërs 4 verse 6 en 7 dat dit die verskil is wat sy verlossing maak: 

Christus ons God se kinders maak sodat ons nie meer God se arbeiders is nie. 

Daarom is ons kinders wat ons Vader se Woord hoor in die Bybel. Die Here het ons 

verlos om arbeiders te wees wat ons begeertes in stemme van God buite die Bybel 

te hoor. 

 

Dit is die verskil in hoe kinders hoor hoe hulle pa vir hulle wys om te boer en hoe 

arbeiders hoor wat die baas sê. Arbeiders hoor die stem wat sê julle kan maar die 

hout vat, maar hoor nie die woorde hoe die bome gesnoei en geënt moet word nie. 

Kinders hoor hoe hulle kan nuwe bome maak wat die plaas sal ontwikkel. Hulle hoor 

hoe hulle toegerus kan word om saam te kan boer! 

 

Wie Christus ŉ kind van God maak vir Hom is die Bybel God se Woord wat Hom 

toerus in sy diensbaarheid: “Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot 

waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel, 

en ŉ regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, 

volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk.”( 2 Tim.3: 16,17) 

 

Ons hoor dit nooit in een of ander stem waarmee God met een of ander spesiale 

geestelike tipe mens sou gepraat het nie. Ons hoor altyd die Woord van God as ons 

Vader deur Jesus Christus. Dat God deur met sommige mense deur sy Woord praat 

maar met ander spesiale geestelikes met ŉ stem praat, is sommer nonsens. Soos 

Paulus sê om hierdie stem te hoor en daaroor te praat asof God iets spesiaals 

daardeur sou sê is sommer net dwaasheid. 
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Dit is hoe mense met sondige begeertes na God se Woord luister. Hulle hoor niks 

wat in sy Woord gesê word nie, maar hoor alles wat hulle begeer wat God nooit gesê 

het nie. 

 

9. Die Rooms Katolieke sê dat Maria, Jesus se ma, het nie dood gegaan nie, het net 

soos Jesus liggaamlik opgevaar hemel toe en sy kan net soos Jesus vir mense se 

sondes by God intree. Daarom moet mense die toewyding en aanbidding wat hulle 

aan Jesus gee, ook aan Maria gee. 

 

Waar kry hulle dit vandaan? Daar is niks hiervan in die Bybel nie.  

 

Hulle sê hulle kry dit uit die tradisie! Dit werk só! Hulle glo dat Jesus se dissipels het 

ŉ baie spesiale verhouding met Hom gehad. Hulle het baie nader aan Jesus as 

ander mense geleef en daarom het hulle baie spesiale geestelike ervarings met 

Jesus gehad wat ander mense nie gehad het nie. 

 

Hierdie spesiale ervarings is nie in die Bybel opgeskryf is nie. Die opvolgers van die 

apostels wat net sulke spesiale geestelikes wat net so na aan God geleef het, en 

daarom het Jesus hulle ook baie spesiale ervarings laat beleef waarin hulle weer 

baie dinge oor die Here geleer het wat nie in die Bybel geskryf staan nie. En so gaan 

dit aan en aan. Hierdie spesiale geestelikes wat hierdie spesiale verhouding met 

Jesus het, is die pous, biskoppe en priesters. Lidmate wat nie hierdie spesiale 

ervarings met God het nie, word amptelik volgens die leer van die kerk “leke” 

genoem.  

 

Hierdie geestelikes het in hulle spesiale verhouding met God geleer dat God se 

mamma, hulle noem Maria die moeder van God, praat ook met hulle en laat hulle 

ook naby God kom, net soos Jesus dit doen. So jy kan nou van God leer by Jesus sy 

Seun en Maria, sy mamma. Hulle ervaar dit so en daarom hoor hulle Maria se stem  

 

Leke lidmatevolgens hulle kan baie van die Here in die Bybel leer, maar daar is baie 

spesiale ervarings met God wat net die spesiale geestelikes hulle kan leer, want dit 

staan nie in die Bybel nie. Dit is hoe om Maria te aanbid en te vereer, want hulle 

ervarings het hulle geleer dit is so: sy kan ook doen wat Jesus doen! Hulle ervaring 

leer hulle dat jou boetedoening jou saak met god regmaak, want dit is hoe hulle dit 

vir eeue al spesiaal met God beleef het. 

 

Dit is wat tradisie beteken: dat God baie geestelike dinge vir mense laat ervaar en 

dinge vir hulle wys wat nie in die Bybel is nie, maar jy moet glo dit het dieselfde 

waarde en gesag as wat God in sy Woord leer. 

 

God leer ons deur die Bybel en mense se geestelike belewenisse van God! God leer 

ons deur die Bybel en die stem van God wat mense in hulle geestelike ervarings met 

God hoor! 
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10. Die stem van God wat mense hoor is nonsens! Dit is dwaasheid!  

 

Dit is wat die geloofspreuk “alleen net die Skrif” beteken. Net in die Skrif hoor ons 

wat God vir ons sê! Ons luister nooit na stemme van God nie! 

 

Ons hoor God net wanneer ons die Bybel lees en na die Bybel luister! Wanneer ons 

stemme hoor weet ons dit is nie God se stem nie. Dit is maar net die stem van ons 

eie begeertes wat ons graag as God se stem wil hoor! 

 

Die stemme van God wat ons binne in onsself hoor, en waarvan ander mense praat 

dat hulle gehoor het, is sommer net nonsens. Dit is die stem van God wat mense 

hoor wat nog met die uiterlike skyn van godsdiens besig is maar nie meer die krag 

van godsdiens wil ken nie. ( 2 Tim. 3: 5) 

 

11. Seker die grootste ironie vandag in die kerk gaan oor woorde “tradisie” en 

“tradisie-godsdiens”. 

 

Ons word vandag van alle kante af beskuldig dat ons wat glo dat ons net na die 

Bybel luister, is met tradisie-godsdiens besig. Wanneer jy stil na god se Woord kom 

sit en luister sodat Hy jou kan toerus vir die goeie werke wat jy moet gaan doen, dan 

word jy sommer baie keer deur die dominee self beskuldig dat jy nou besig is met 

sogenaamde “tradisie-godsdiens.” 

 

Dit is baie snaaks want wanneer ons sê “net die Bybel”, dan sê ons juis ons verwerp 

tradisie-godsdiens. Nou hoe kry mense dit dan reg om ons van tradisiegodsdiens te 

beskuldig? Dit sien ons in dit waarvan hulle ons beskuldig. Die beskuldiging klink min 

of meer só: “Julle gaan kerk toe net uit gewoonte; julle luister na die Woord van God 

net uit gewoonte; julle godsdiens is nie eg nie, want dit is nie vir julle ŉ spesiale 

ervaring nie.” Volgens hulle is ons met tradisiegodsdiens besig omdat ons net met 

die Bybel besig is en nie met spesiale geestelike ervarings nie.  

 

Nou hoe lyk godsdiens dan as dit nie tradisiegodsdiens is nie? 

 

Dit is volgens hulle waar mense God se stem hoor en hulle spesiale geestelike 

ervarings van God kry! Dit is waar God se Woord amper nie meer gelees en gepreek 

word nie, maar jy na “getuienisse” moet luister van hoe mense God ervaar het en 

wat se spesiale goed hulle met God beleef het. 

 

Hoekom jy na hulle moet luister, is omdat hulle so naby God leef, nes soos die 

apostels kamstig so innig en kamstig so naby die Here geleef het. In hulle baie 

spesiale verhouding met God leer God jou baie dinge wat nie in die Bybel is nie, 

maar wat vir jou spesiale verhouding met God nodig is. 
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Een van hierdie nuwe geestelike ervarings van hierdie spesiale geestelike mense 

wat nêrens in die Bybel is nie,  is hulle sogenaamde doop of vervulling met God se 

krag. Mense vertel dat hulle nie God regtig kon liefhê nie, al het hulle in Christus 

geglo. Eers toe hulle God se krag gekry het en deel van God se lewe geword het, 

kon hulle volgens die Bybel begin leef. Dit is sommer net nonsens, maar omdat hulle 

dit so beleef,  is dit nou God se stem wat sê jy moet dit so beleef. 

 

12. Hierdie nuwe beskuldiging teen ons draai alles net mooi onderste bo! 

 

Tradisie-godsdiens is om nie net na die Woord van God in die Bybel te luister nie, 

maar ook na die stem van God te wil luister in mense se geestelike ervarings! Net 

die Bybel, sola scriptura, beteken dat ons verwerp hierdie tipe geestelikheid as die 

ervaring en tradisie van mense. Hierdie geestelike ervarings is wat ons die tradisie 

van mense noem. Dit is hoe mense ŉ stem van God hoor wat nie God se Woord is 

nie. Die stem van God wat jou Maria laat aanbid of met god se krag vol gemaak 

word, is die versinsel van hulle wat hulle begeertes in God se Woord wil hoor. 

 

Tradisiegodsdiens is om soos arbeiders te luister wanneer die boer vir hulle wys hoe 

om te werk. Dit is hul gewoonte om die stem te hoor dat hulle die hout kan vat 

wanneer hy verduidelik hoe hulle moet saag en oor inent. Tradisiegodsdiens is nie 

vaste gewoontes nie, maar om maar ervarings te soek in die stem van God! 

 

Ons het nie so gewoonte nie. Ons luister as kinders van die Here na wat die Here vir 

ons in sy Woord leer. Ons wil soos kinders bome saag en inent soos hy ons wys. 

Ons word deur God se Woord, die Bybel wat ons lees, in die waarheid onderrig, teen 

dwaling gewaarsku, dit stel ons verkeerdhede reg en kweek in ons ŉ regte 

lewenswyse, sodat ons wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus 

sal wees vir elke goeie werk.  

 

Die Bybel is volledig en genoegsaam om ons in God se volle liefde te laat deel en 

ons te lei om God ten volle lief te hê. Daarom het ons nie die stem van God wat hoor 

wat jy begeer in ons lewens nodig nie.  

 

Ons het nie die gewoonte van hierdie wêreld dat sogenaamde spesiale mense wat 

met God ŉ spesiale verhouding sou hê aan wie Hy sogenaamde spesiale kennis of 

ervarings sou gee om ons iets te wys en te leer wat ons nie self in sy Woord kan 

vind en ken nie, nodig nie.  

 

Dit is die regte tradisie godsdiens van hierdie wêreld.  

 

13. Daarom lees en hoor ons die Woord van God in die Bybel! Net die Bybel sonder 

enige stemme van God! Ons weet dat wat ander mense as God se stemme hoor, is 

nonsens. Dit is hoe hulle begeertes van God se Woord ŉ versinsel maak. 
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 Ons hoor nie God se stem wat leer dat God se liefde volgens die wetenskap  

moet leer ken omdat die Bybel te onwetenskaplik is nie 

 Ons hoor nie God se stem in geestelike visioene en drome nie 

 Ons luister nie na die stemme van God wat mense hoor waarmee hulle nuwe 

godskennis aan ons wil bekend maak nie. 

 Ons ken die stem van God wat in in ons binneste hoor as maar net ons 

sondige begeertes wat God se Woord wil verdraai sodat ons begeertes 

kamstig sy wil sou wees. 

 Ons hoor die Woord wat ons toerus om ten volle diensbaar aan ons Here en 

Skepper te kan wees. 

 

14. Dit was wat op 18 April 1521 in die Duitse stad Worms gebeur het. Die RKK en 

die keiser het Luther voor die ultimatum gestel dat hy alles wat hy oor die evangelie 

geskryf het en al die kritiek wat hy op die Rooms Katolieke geestelike ervarings 

uitgespreek het, onvoorwaardelik moes terug trek. Anders sal hulle hom op ŉ 

brandstapel verbrand. 

 

Luther moes hom aan die geestelike ervarings, en die stem van God wat deur die 

geestelikes gepraat het, onderwerp en hom nie net deur die Woord van God laat lei 

nie.  

 

Dit is toe dat hy die bekende verklaring oor die Woord van God teenoor hierdie 

ervarings en stemme van God gemaak het:  

 

“Indien ek nie deur die getuienis van die Skrif of ŉ duidelike beginsel weerlê word 

nie, want aan wat die die pous of kerklike vergaderinge alleen sê glo ek nie, so bly 

ek deur die woorde van die Skrif wat ek gestel het vasgebind. En omdat my gewete 

vasgebind is met die Woord van God, kan en wil ek niks herroep van wat ek geskryf 

het nie, want dit is gevaarlik en onmoontlik om iets teen jou gewete ( wat deur God 

se Woord vasgebind is) te doen. Mag God my help. Amen. 

 


