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Inhoud. Hierdie preek wys dat God self ons deur Christus in sy liefde opvoed om aan Hom te 

behoort en vir Hom te leef. God voed ons in sy liefde op deur die evangelie, nie deur die wet 

nie. Daarom is dit net God self wat ons in sy liefde opvoed. Dit doen Hy self sonder enige 

tussengangers tussen ons en Hom. God stel ons nooit onder die toesig en beheer van 

geestelike oppassers nie. Sy liefde gee ons die status en vermoë om sy kinders te wees en as 

sy kinders te leef. In hierdie liefde is elke kind van die Here koningskind, priesterkind en 

profetekind want ons leef vry in sy liefde, kan ons liefde aan Hom toewy en sy liefde in 

Christus bely. Geestelike oppassers ontneem ons hierdie status en vermoë om God se kinders 

te wees met hulle selfbemagtigde koningskap, priesterskap en profeteskap. Hulle is nie met 

liefde besig nie maar magsdeling met God en magsverteenwoordiging by mense namens 

God.  

 

Skriflesing Rom. 2: 17 -21; Gal. 3: 3-6; 20-27; 4: 1-7; (NDV); Titus 2: 11 en 12; 1 Pet. 

2: 9 – 10;  

 

Teks Gal. 3: 25 “Maar noudat die geloof gekom het, staan ons nie meer onder die 

toesig van ŉ oppasser nie. ” 

 

Tema Christus maak ons bevoeg en bekwaam om mondige kinders van God die 

Vader te wees 

 

1. Die Here los nie sy kinders by bediendes of by ŉ kleuterskool omdat Hy met die 

magtige werk van sy skepping net so te besig is alles bymekaar te probeer hou dat 

hy nie elke oomblik self met sy kinders kan wees nie.  

 

Hy is self in sy liefde elke oomblik met sy kinders teenwoordig en laat hulle in sy 

liefde leef. Deur sy liefde rus Hy hulle toe en voed Hy hulle self in sy liefde op. Hy 

hou hulle in sy liefde en deur sy liefde skep Hy in hulle ŉ wederliefde. Hy los sy 

kinders vir geen oomblik by oppassers nie. Hy stel nooit oppassers aan om sy 

kinders op te voed om goed te doen nie. 

 

2. Oppassers kan nooit ouers wees nie! Self nie eers plaasvervangers vir ouers nie! 

 

Die oomblik wanneer jy jou kind by ŉ kleuterskool aflaai, gebeur daar iets met 

daardie kind wat maak dat daar geen werklike oueropvoeding kan plaasvind nie. Hy 

of sy word net nog een van die kinders wat deur die kleuterskooleienaar en 

bediendes opgepas en geleer moet word. 

 

Terwyl hy of sy in jou huis saam met jou is, is hulle jóú kind en jy húlle pa en ma. 

Hierdie band om jóú kind, en nie net een van die kinders te wees nie, gee hulle ŉ 

status en vermoë, dit is ŉ bevoegdheid en bekwaamheid, wat geen ander kind met 

hulle kan deel nie, behalwe hulle broers en susters.  
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Opvoeding deur ŉ ouer is om jou kind in jou liefde in hierdie bevoegdheid en 

bekwaamheid op te voed – jy is en leef as mý kind! Daarom gebeur in 

oueropvoeding iets wat nooit met enige iemand anders kan gebeur nie. Kinders leer 

om hulle bevoegdheid, status, as kinders te glo en met hierdie bekwaamheid, 

vermoë, te leef: ek behoort aan mý ouers! 

 

Die oomblik wanneer ŉ kleuterskool eienaar en haar bediendes ŉ kind in sorg neem, 

is daar nie meer hierdie verbintenis ouer en kind nie. Jy word net nog ŉ kind wat 

moet leer om tussen ander kinders soet en nie stout te wees nie. In hierdie 

leerproses kan daar geen opvoeding plaasvind om as kind in jou ouers se liefde te 

leef nie.  

 

3. Kyk hoe stel Paulus dit aan sy medewerker Titus: “11 Die genade van God wat 

verlossing bring, het immers aan alle mense verskyn. 12 Dit voed ons op om die 

goddelose leefwyse en wêreldse begeerlikhede te laat vaar en met selfbeheersing, 

opregtheid en godsvrug in die teenswoordige wêreld te leef.” (Titus 2) 

 

Opvoeding gaan oor ŉ lewe in die geloof in God se liefde vir my en die geloof dat Hy 

my liefde vir Hom goed maak. Opvoeding gaan oor vertroue wat deur liefde geskep 

word en deur liefde gekweek word. Daarom voed God ons deur die evangelie op, nie 

die wet nie, om in vertroue sy liefde te aanvaar en ons liefde aan Hom toe te wy.  

 

Daarom is God se genade volgens Gal. 3: 5 die krag en toerusting waardeur God 

ons bevoeg en bekwaam maak om in hierdie liefde te leef. Ons word bevoeg 

gemaak vir sy liefde en bekwaam gemaak om Hom te kan liefhê. Hy maak ons 

bevoeg deur ons in sy liefde in te sluit om aan Hom as Here behoort en nie aan 

onsself of iemand of iets anders nie. Deur ons in te gesluit en in sy liefde te laat deel, 

maak Hy ons bekwaam om ons innerlik losmaak van sonde en innerlik aan Hom en 

en sy liefde vir ons te verbind.  

 

 Sy ontferming oor my en my sonde, maak my selfbeheersd,  

 sy goedheid vir my in en met my sonde maak my opreg.  

 Sy liefde skep in my ŉ wederliefde en daarom word my liefde godsvrug 

genoem. 

 

Opvoeding gaan oor vertroue. Daarom stel die apostel Johannes in 1 Joh. 4: 15: “En 

ons ken die liefde wat God vir ons het, en ons glo daarin.” Opvoeding laat my God 

vir sy liefde vir my vertrou en Hm vertrou dat Hy my liefde vir Hom goed laat wees. 

Here voed my deur sy genadevolle liefde op om goed te doen, nie deur sy wet nie. 

Opvoeding gebeur nie deur wetsonderrig nie, maar in en uit liefde. Dit is deur die 

Heilige Gees, nie die wet nie dat God ons bevoeg en bekwaam maak om sy kinders 

te wees. Gal.3:5. 
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Opvoeding is om in liefde ingesluit te word en só in liefde gelei te word dat dit ŉ 

wederliefde wek. Daarom stel die apostel Johannes in 1 Joh.4: 19 “Ons het lief 

omdat God ons eerste liefgehad het.”  

 

4. Dit is die grootste mistasting waarmee alle geestelikes oor al die eeue besig is: 

hulle wil self gelowiges se opvoeders en oppassers wees deur die wet van God.  

 

Kyk hoe spreek Paulus hierdie geestelike opvoeders en oppassers in Romeine 2 

aan: “17 Jy, jy sê jy is ŉ Jood, jy verlaat jou op die wet van Moses, jy beroem jou 

daarop dat God jou God is, 18 jy ken sy wil en jy onderskei die dinge waarop dit 

werklik aankom, omdat jy deur die wet onderrig is. 19 Jy is daarvan oortuig dat jy ŉ 

gids vir blindes is, ŉ lig vir die wat in die duisternis is, 20 ŉ leermeester vir die wat 

onkundig is, ŉ onderwyser vir die wat niks weet nie, omdat die wet vir jou die 

samevatting is van kennis en waarheid.” 

 

Geestelikes glo hulle is vir ander mense opvoeders in God se wil omdat hulle deur 

die wet van God bemagtig is. Hulle glo hulle is só deur die wet bemagtig dat hulle jou 

kan leer hoe om op te hou sonde doen en hoe om vir God te leef. Daarom wil hulle 

jou gids, jou onderwyser, jou leermeester en jou lig wees. Hulle sal jou leer om nie 

meer sonde te doen nie maar om God se wil te doen. Hulle sal jou opvoed om sonde 

te los en God lief te hê. 

 

Dit is hoekom Paulus hierdie geestelikes in Rom. 14 aanspreek oor hulle geestelike 

houding dat hulle gelowiges veroordeel as slegte mense: “4 Wie is jy om oor iemand 

anders se bediende te oordeel? Sy eie werkgewer sal oor deel of hy goed doen of 

nie. Maar hy sal goed doen; daarvoor sal die Here sorg. Geestelikes nie net kinders 

van God se opvoeders wees nie, maar ook hulle oppassers.  

 

Jy moet hulle leer vertrou dat hulle jou sal oppas om nie sonde te doen nie, maar 

gehoorsaam te wees en ook so op te voed.  

 

5. Wat leer kinders by bediendes en kleuterskole wat iets anders is as die lewe in 

liefde met hul ouers? Wat leer kinders by oppassers wat ander is as wat hulle by hul 

ouers leer? 

 

Die antwoord is magsdeling en verteenwoordiging! Dit is waaroor die hele oppassery 

gaan – oor magsdeling en verteenwoordiging! 

 

Wat gebeur met soet kinders by kleuterskole? Hulle word die kinders wat die juffrou 

moet help. Hulle help haar om die speelgoed vir die ander kinders uit te deel en by 

hulle weer op te neem. Hulle help aar om die klaskamer na die tyd weer reg te pak. 

Hulle help haar deur vir die ander kinders te wys wat om te doen. Hulle help haar om 

die ander kinders te dissiplineer. Op so manier verteenwoordig hulle die juffrou en 

haar mag by die ander kinders.  
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Hoekom hulle haar mag verteenwoordig is omdat sy hulle liefhet en vertrou om die 

soet kinders te wees. Deur soet te wees word hulle die kinders wat met haar magte 

oor en werk met die ander kinders vertrou word. 

 

Wat leer die stout kinders in ŉ kleuterskool? 

 

Hulle leer dat hulle uitgesluit is uit die juffrou se magte en werk, hulle mag haar nie 

help nie en hulle leer dat hulle na die ander kinders wat naby aan haar is, moet 

luister. Anders is hulle in die moeilikheid by die juffrou self. Hulle leer dat om soet te 

wees, sal jou weer deel van die mag en verteenwoordiging van die juffrou maak. 

 

By oppassers leer kinders die magspel van magsdeling en verteenwoordiging van 

mag. By ouers leer hulle hoe om as kinders in die liefde te leef van die ouers aan wie 

hulle behoort en om hulle die ouers, aan wie hulle as kinders behoort, lief te hê. By 

ouers leer jy nooit magsdeling nie en by oppassers word jy nooit in liefde opgevoed 

nie. 

 

6. Los God ons ooit by geestelike kinderoppassers? 

 

Kyk weer na Galasiërs 3: 20 en 25  “Maar as daar net één is wat handel, is ŉ 

tussenganger nie nodig nie. ... Maar nou dat die tyd van die geloof gekom het, staan 

ons nie meer onder die toesig van die wet nie” Die Nuwe Direkte Vertaling NDV stel 

dit só: “ Maar ŉ middelaar beteken dat daar nie net een betrokke is nie, en God is 

tog één. ... Maar nou dat die geloof gekom het, staan ons nie meer onder die toesig 

van ŉ oppasser nie.”  

 

God se kinders word nooit by geestelike kinderoppassers gelos nie! 

 

God plaas nooit sy kinders onder die toesig van ŉ oppasser wat sy kinders leer om 

onder die toesig van die wet te leef nie. Dit is juis net die teenoorgestelde. Christus 

het gekom om sy kinders weg te vat onder die die toesig en beheer van oppassers! 

Christus het gekom sodat God ons Vader is en net Een, net Hy ons Vader, ons in sy 

liefde insluit en lei. Hy is ons Vader sonder enige tussenganger of oppasser. 

 

Deur self ons Vader te wees sonder enige oppassers, skep Christus in ons die 

vertroue in God ons Vader. Daarom roep ons Hom aan as “Vader” en ken of vertrou 

ons geen geestelike oppasser, voog, bestuurder of tussenganger tussen ons en God 

nie. 

 

Christus het gekom om ons uit hierdie wêreld se geestelike kleuterskole uit te haal 

om as kinders in ons Vader se huis te bly en te leef. Christus het nie gekom sodat 

God ons in geestelike kleuterskole moet los nie. 
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7. Ouers gee aan hul kinders iets wat kleuterskole nooit kan gee nie. Die 

bevoegdheid en bekwaamheid om ouers se kinders te wees.  

 

Kleuterskole ontneem juis hierdie bevoegdheid en bekwaamheid van kinders en 

maak hulle net nog ŉ kind tussen ander kinders. In kleuterskole het kinders nie die 

bevoegdheid en bekwaamheid net omdat hulle hul ouers se kinders is nie. Hulle 

moet werk vir die magsposisie om die juffrou se mag te deel en haar by ander 

kinders te verteenwoordig. 

 

Met die Reformasie het die kerk weer hulle bevoegdheid en bekwaamheid as 

kinders van God herontdek teenoor die magsposisies wat geestelikes oor hulle lewe 

opgeëis het. In die Rooms Katolieke Kerk word tot vandag toe nog geglo dat die 

geestelikes God se bemagtigdes is en dat lidmate leke is, hulle word in hulle 

kategese vandag nog so genoem, wat deur die bemagtigdes bevoeg en bekwaam 

gemaak word vir God. 

 

Die apostel Petrus beskryf hierdie status wat Christus aan gelowiges gee in 1 Petrus 

2: 9: “Julle, egter, is “ŉ uitverkore geslag”, “ŉ koninklike priesterdom”, “ŉ heilige 

nasie”, “ŉ volk wat aan God behoort”, “sodat julle die deugde kan verkondig” van 

Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot die wonderbaarlike lig – “ 

 

Met hierdie Skrifwoorde het die Reformasie gestel dat elke gelowige is vir God ŉ 

koning, priester en profeet. Dit is hoe God sorg dat ons as sy kinders goed doen. Hy 

gee ons die status, dit is die bevoegdheid en bekwaamheid om goed te doen. 

Hierdie bevoegheid en bekwaamheid om goed te doen is om vir God 

koningskinders, priesterkinders en profetekinders te wees. Christus beklee elke 

gelowige met hierdie status en vermoë omdat Hy vir hulle Koning, Priester en 

Profeet is deur die evangelie. Christus is nie vir sy kinders Koning, Priester en 

Profeet deur die wet nie. Hy is dit deur sy lyding, kruisiging en opstanding vir hulle. 

Hy is Profeet deur sy lyding en opstanding as hul verlossing bekend te maak, Koning 

deur hulle met sy genade en nie die wet nie te regeer en Priester deur vir hulle die 

offer in hulle plek te wees. 

 

  Paulus vat die volheid van hierdie status en bevoegdheid saam net met een woord: 

“kinders!” Christus maak ons kinders van God: koningskinders, priesterkinders en 

profetekinders. Hierdie woord beskryf die status, dit is die bevoegheid maar ook die 

bekwaamheid, die vermoë wat God se liefde ons gee.  

 

8. God se liefde is die krag en toerusting waardeur elke kind van God die status, die 

bevoegdheid en vermoë, bekwaamheid gegee word om in en van sy liefde ŉ profeet 

te wees.  

 

Hoe maak Christus sy kinders profete vir God?  
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Dit word sommer dadelik en duidelik in 1 Pet. 2: 9 gestel: “om die deugde van God 

wat ons verlos het te verkondig.” Elke gelowige is nou bevoeg en bekwaam gemaak 

om God se deugdes te verkondig. Christus maak elke kind van God deel van God se 

liefde, goedheid, barmhartigheid, lankmoedigheid, ontferming en genade. Dit doen 

Hy deur ons in te sluit in sy lyding en opstanding.  

 

Elke kind van God kan bely dat Hy deel van God se liefde en genade is. Elke kind 

van God kan sy geloof bely dat dit alleen deur Christus se lyding en opstanding is. 

Elke kind van God kan bely dit is hoe hy deel is van en leef in God se liefde. 

 

En dit is profesie! Om jou geloof in Christus te bely. Daarom maak God se liefde in 

Christus elke kind van God bevoeg en bekwaam om te profeteer oor God se liefde 

vir Hom. 

 

9. God se liefde is die krag en toerusting wat elke kind van God die bevoegdheid en 

bekwaamheid gee om in sy liefde ŉ koning te wees.  

 

Die NDV vertaal Gal. 3: 27 soos volg: “want julle wat in Christus Jesus gedoop is, 

het Christus soos ŉ kleed aangetrek.” Ons het die bevoegdheid en bekwaamheid om 

Christus aan te trek omdat Hy ons met Hom verenig het. Ons trek sy heiligheid en 

regverdigheid as mens as ons eie kleed aan.  

 

Daarom het ons altyd ŉ vrye gewete teenoor sonde en die duiwel. Hy en my eie 

gewete kan my nie meer oor sondes so aankla dat ek myself maar aanvaar en 

oorgee aan my eie sondigheid nie. Omdat ek Christus se heiligheid en regverdigheid 

is, kan ek altyd met ŉ vrye gewete teen my eie sondigheid stry en myself nooit 

daarin oorgee asof dit is wie ek werklik en eintlik is nie. 

 

Ek is werklik en eintlik ŉ koningskind: vir God heilig en regverdig. Só rus sy liefde my 

toe om bevoeg en bekwaam te wees om met ŉ vrye gewete teen my eie sondigheid 

te stry.  

 

10. God se liefde is die krag en toerusting wat elke kind van God die bevoegdheid en 

bekwaamheid gee om in sy liefde priesters te wees.  

 

Priesters bring offers wat vir God goed en reg is. Daarom kondig Paulus hierdie 

nuwe priesterskap van elke gelowige in Rom. 12 vers 1 só aan: “Gee julle self aan 

God as lewende en heilige offers wat vir God aanneemlik is. Dit is die wesenlike van 

die godsdiens wat julle moet beoefen.” 

 

Die Heidelbergse Kategismus stel dat ons priesters is omdat ons onsself aan God as 

ŉ lewende dankoffer kan toewy. Ons toewyding aan God om hom met ons hele hart, 

siel en verstand en al ons kragte lief te hê en ons naaste soos ons self lief te hê, 

maak God vir ons deur sy liefde ŉ lewende offer. Ons gee niks van onsself op en 
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weg en maak niks van onsself stukkend of dood vir God nie. Ons gee onsself lewend 

om God lief te hê. God maak dit ŉ heilige offer. Hy laat ons liefde uit ons geloof in sy 

liefde vir Hom volkome wees.  

 

God maak ons priesters van liefde: ons wy onsself om God en ons naaste lief te hê. 

Hy maak ons bevoeg om liefde te gee en ook bekwaam om liefde te gee. Elke kind 

van God is bevoeg en bekwaam om hulle self in liefde aan god en hul naaste toe te 

wy. 

 

11. Kleuterskoolgodsdiens maak kinders van God onmondig! 

 

Paulus stel hierdie onmondigheid in Gal. 4: 3: “Toe ons nog geestelik onmondig was, 

was ons slawe van wettiese godsdienstige reëls.” Hierdie onmondigheid beteken 

onbevoeg en onbekwaam om God lief te hê, onbevoeg en onbekwaam om vir God in 

sy liefde koning, priester en profeet te wees. 

 

Die hart van hierdie onmondigheid is om onder die beheer en toesig van geestelike 

voogde en geestelike bestuurders te wees volgens Gal. 4: 2.  

 

Wanneer gebeur dit? ŉ Geestelike toesig en beheer wat jou onmondig maak en 

onmondig hou in jou liefde vir God?  

 

Dit gebeur wanneer die bediendes en die kleuterskool eienaar hulself God se 

kinders se opvoeders en oppassers maak. Hulle wat net bediendes moes, net 

oppassers, word nou die opvoeders.  

 

Hierdie opvoeding deur oppassers is totaal iets anders as die opvoeding self vir sy 

kinders in sy liefde gee. Dit is opleiding en skoling in mag, nie opvoeding in liefde 

nie. Dit is opleiding en skoling hoe om God se mag te deel en om God te 

verteenwoordig. Dit is wat voogde en bestuurders doen. Dit is totaal iets anders as 

Christus wat ons deur God se liefde bevoeg en bekwaam maak om in liefde te kan 

leef en te kan lief hê. 

 

Hierdie opleiding en skoling van geestelikes aan kinders van God hoe om God se 

mag te deel en te verteenwoordig, maak hulle onmondige kinders van God. 

 

12. Dit sien ons in die totaal nuwe betekenis wat hierdie opleiding en skoling in 

magsdeling en magsverteenwoordiging aan die posisie van koning, priester en 

profeet gee.  

 

Wanneer hulle jou oplei en skool om een met God te word sodat jy God se mag deel 

en verteenwoordig, dan word jy ŉ profeet deurdat jy  

 

 God se droom vir ander mense droom en aan hulle bekend maak. 
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 God se visie vir die land, lewe en mense kry en hulle deel maak van God se 

visie. 

 God se plan vir mense se lewe ken en hulle deel van God se plan met hulle 

lewe maak. 

 

Wanneer hulle jou oplei en skool om een met God te word sodat jy God se mag deel 

en verteenwoordig, dan word jy ŉ koning deurdat jy, 

 

 saam met God besluite neem en die besluite wat jy en God geneem het op 

ander mense afdwing met die gesag en mag van God. Ons het as kerk nog 

nie werklik besin oor wat die NG Kerk se voorsitter en dagbestuur van die 

Algemene sinode met ons gedoen het met die poging om die Belharbelydenis 

op ons af te dwing nie. Die voorsitter het dit orals bekend gemaak dat hulle 

saam met God besluit het om hierdie belydenis deel van die NG Kerk se 

geloofsgrondslag te maak. Daarom het hulle verwag dat ons hierdie besluit 

moet aanvaar omdat hulle en god saam besluit het. Hulle is konings wat saam 

met God besluite neem oor ander mense wat hierdie mense moet aanvaar.  

 

 jy word koning deurdat hy God se outoriteit ontvang om namens Hom uit te 

oefen. Dit gebeur deurdat jy seggenskap oor siekte en mense se lewe kry. 

Daarom sê hulle dat namens God hulle jou beveel om gesond te word, om 

van depressie ontslae te wees, om op te hou om arm te wees, om ryk te 

word, om op te hou om ongelukkig te word en om gelukkig te word.  

 

Wanneer hulle jou oplei en skool om met God sy mag te deel en sy mag te 

verteenwoordig, dan word jy ŉ profeet deur dat jy ander mense lei om hulself vir God 

vir hul sondes te offer. 

 

 Jy leer mense om hulle hart, hulle lewe en self aan God te gee, om gered te 

word, om vergewe te word en om kinders van God te word. 

 Jy leer mense om hul self totaal aan God se mag te onderwerp sodat hulleself 

met die krag en mag van God vervul moet word. 

 Jy wys mense hoe om hul hulle eie-ek en eie-lewe dood te maak vir God 

sodat God in en deur hulle kan leef. 

 

13. Onmondig in God se liefde omdat jy nie deur God se mag bemagtig is nie! 

 

Dit is wat hierdie geestelike bestuurders en voogde met jou doen! Dit sien ons 

duidelik in die verskil tussen wie Christus ons laat wees vir God en wie hulle ons laat 

wees vir God. Christus maak ons kinders van God die Vader wat Hom vir sy liefde 

as Vader kan vertrou. Gal. 4:6. Geestelike oppassers is hulle wat jou daarop wys dat 

jy moet onthou dat jy “nog net ŉ kind is.” Om “nog net ŉ kind” te wees vir God 

beteken dat jy nie soos hulle geestelike volwassenes is nie en daarom teenoor hulle 
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nog net kinders is. Met die titel “kind” ontvoog hulle jou só van jou status en vermoë 

om “Sý kind” te wees.  

 

Jou profesie dat Christus deur sy lyding en opstanding jou ingesluit het in God die 

Vader se liefde, is vir hierdie geestelikes nie meer profesie nie. Jou moet eers God 

se drome, visies en planne met God deel en aan mense oordra voor jy ŉ geestelike 

profeet kan wees, volgens hulle. Jou bevoegdheid en bekwaamheid om van God se 

liefde te vertel word nou jou onbevoegdheid en onbekwaamheid omdat jy nie God se 

drome, visioene en planne het nie. 

 

Jou koningskap om met ŉ vrye gewete teen jou eie sondigheid te stry, is nie meer 

koningskap nie. Jy moet nou opgelei word en geskool word om saam met God 

besluite te neem en met die outoriteit van God te kan optree. Jou bevoegdheid en 

bekwaamheid om in god se liefde tot liefde verbind te bly, is nou jou onbekwaamheid 

en onbevoegdheid. 

 

Jou priesterskap om jouself in liefde aan God en jou naaste toe te wy, is nie meer 

priesterskap nie. Jy moet nou ander lei om hulself aan God vir hul sondes op te 

offer. Jou liefde kan jou nie in hierdie nuwe tipe priesterskap bekwaam maak nie. 

 

14. Is dit waar dat ons vir God onmondig is en deur sy geestelike voogde en 

bestuurders opgelei en geskool moet word om bemagtigde geestelikes te word? 

 

Weet u dat dit is hoe die meeste predikante in die NG Kerk nou geleer word om hul 

self te sien! Om bemagtigde leiers te wees om lidmate te bemagtig! Wat beteken dit 

anders as om onmondige lidmate mondige lidmate te maak?  

 

Predikante wat nou geestelike bemagtig leiers! Wie het hulle bemagtigde leiers 

gemaak? Volgens hulle is dit die posisie wat God aan hulle gee! God maak hulle 

bemagtigde leiers! Hoe maak God jou vir onmondige en onmagtige lidmate ŉ 

bemagtigde leier? Deur jou in sy mag te laat en deel sodat jy sy mag by lidmate kan 

verteenwoordig! 

 

15. Kleurterskoolgodsdiens!  

 

Geestelikheid vir onmondiges en minderjariges. Dit is wat die Here hierdie opleiding 

en skoling in goddelike mag noem.  

 

Christus het nie gekom om ons aan hierdie voogde en bestuurders te onderwerp nie. 

Hy het gekom om ons van bemagtigde leiers te bevry! Hy het gekom om ons in te 

sluit in die liefde van God, nie om ons met God mag te laat deel nie. Hy het gekom 

om ons deur God se genade en liefde op te voed om lief te kan hê, nie om God se 

mag te verteenwoordig nie. 

 



Christus maak ons bevoeg en bekwaam om mondige kinders van God die Vader te wees 
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Die geestelikheid van profete wat God se drome en planne deel, is afgodsdiens. Ons 

is bevoeg en bekwaam om profete te wees, ons kan vertel hoe Christus se lyding en 

opstanding ons in God se liefde laat deel.  

 

Die geestelikheid van konings wat saam met God besluite neem en namens God 

magswoorde uitspreek, is afgodsdiens. Ons is bevoeg en bekwaam om konings te 

wees, want Christus laat ons met ŉ vrye gewete teen ons eie sondigheid stry. 

 

Die geestelikheid van priesters wat ander na God lei om hulself, hul harte en lewens 

aan God op te offer vir hul sonde, is afgodsdiens. Ons is bevoeg en bekwaam 

gemaak om Christus se priesters te wee wat onsself in liefde aan God toewy. 

 

16. Ons moet hierdie kleuterskoolgodsdiens in die NG kerk nou leer verwerp! 

 

God het nie bemagtigde geestelike leiers oor ons aangestel nie. Daarom moet ons 

hulle drome, visies, planne, besluite, magsuitsprake en offerdienste verwerp. Ons 

mag hulle nooit erken as ons geestelike oppassers, ons voogde en bestuurders nie. 

Sou ons hulle hierdie eer gee, sal hulle ons in ons status en vermoë om ons Vader 

se kinders te wees, degradeer om “nog net kinders” teenoor hulle geestelike 

magtigheid te wees. 

 

God het Hom ons Vader gemaak wat ons nooit by oppassers los nie. Hy hou en laat 

ons in sy liefde leef. In sy liefde is ons bekwaam en bevoeg om in sy liefde te leef en 

Hom ook lief te hê. 

 

Christus het hierdie kleurskoolgodsdiens kom toemaak sodat ons met God as ons 

Vader in sy huis, sy kerk, in sy liefde kan leef. 


