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28 Oktober 2012

SKRIFLESING: Galasiërs 1: 1 – 10
TEKS: Galasiërs 1: 6 - 7
TEMA:       Hervorming herinner ons – bly by die suiwere Woord.
SANG: Ps 84: 1, 6 (OAB); Ps 119: 1, 5, 7 (OAB); Sb 1-1: 3, 6; Ps 145: 1, 2, 5 (OAB)

Ons dink in hierdie dae weer aan die Hervorming.  
Dit is daardie groot gebeurtenis toe gelowiges gesê het: dit is genoeg.  
Die dwalinge in die kerk moet stopgesit word.  
In die Rooms-Katolieke Kerk was ding besig om heeltemal te verval wat die leer betref.  

Die gevaar was groot dat die gelowiges van daardie tyd sou wegloop van die 
ware Evangelie, sou wegdros na vreemde leringe.  
Daarteen het veral ook mense soos Luther, Calvyn,  Zwingly,  Knox en andere 
geskop en hulle wou weer die suiwere leer van die Woord laat seëvier.

Wegdros is om weg te loop van iets of iemand waarvan jy nie moet nie.  
As kind het ons almal dalk een of ander tyd probeer wegloop van die huis.  
Pa of ma het my pak gegee of wil nie vir my iets gee wat ek graag wil hê nie.  
Ek is baie ongelukkig en vat dan sommer die pad.  

Vroeër jare in die weermag het jy nie gewaag om te dros, te awol, nie.  
As jy gevang is, is jy swaar gestraf.  
Dit was net ongehoord en is beskou as ‘n erge oortreding van reëls.

Ten tye van die Hervorming het wegdrossery vanaf die Woord sommer erg plaasgevind.  
By die Woord is allerlei dinge gevoeg wat as net so belangrik as die Woord beskou is.  
So was die apokriewe boeke, die tradisie en uitsprake deur die pous as net so belangrik 
as die Woord geag en is daaraan dieselfde gesag gegee.
Volgens die Roomse leer was Jesus se verlossing nie genoeg nie.  Daar  moes  nog 
ander dinge bykom sodat ‘n mens salig kan word.  Daarvoor is

gereelde bieg voor ‘n priester nodig sodat hy jou sondes kan vergewe
aflaatbriewe verkoop as deel van die betaling van die skuld vir jou sondes en kon 
mens selfs so ook vir mense wat alreeds dood is, se sondes betaal.  

Die mens word nie meer uit genade alleen gered nie, maar moet self bydra daartoe dat 
hy verlos word.

Dit is ook die rede waarom die gelowiges in Galasië besig was om van die Woord af weg 
te dros.  

As daar staan dat hulle van die genade “afvallig” geword het, druk dit  die  gedagte  uit 
dat hulle dit verlaat het, besig was om daarvan af weg te dros.  
Dit was nie ‘n eenmalige gebeurtenis nie, maar ‘n geleidelike proses wat steeds besig 
was om plaas te vind toe Paulus aan hulle geskryf het.  
So kan dinge wat nie die toets van die evangelie deurstaan nie ook oor jare in kerke 
ingeburger raak en is dit nodig om weer te hervorm terug na die Woord toe.

Die wegdros vind plaas vanaf die Woord en dan veral die leer van die redding 
deur genade alleen.  

Die Galasiërs wou nog iets byvoeg by hulle redding waarin hulleself ‘n 
belangrike rol sou speel.  
Hulle  wou  nog  vasklou  aan  die  wet  van  Moses  om hulle  saligheid  te 
bewerk.   

Hulle wou nog teruggryp na die Ou testamentiese bedeling asof 
sekere dinge nie in Christus vervul is nie, maar ook vashou aan die 
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idee van hulle tyd dat hulle deur getroue onderhouding van allerlei 
reëls en regulasies hulle kon loskoop van hulle sonde.  
Dit moes hulle vryspraak help bekom voor God.

Paulus wys hulle daarop dat hulle nou besig is om ‘n ander evangelie aan te 
hang.  

Eintlik is dit nie ‘n evangelie nie, want in die evangelie gaan dit juis oor die 
blye  boodskap dat  ons,  wat  tot  die  dood toe  in  skuld  is  by God,  nou 
vrygespreek word daarvan sonder dat ons dit verdien.
Met die “ander evangelie’ is hulle besig om die blye nuus uit die Woord te 
ruk.

Die wegdrossery van die suiwere Evangelie vind vandag ook nog plaas.  
Die Christelike godsdiens is die enigste ter wêreld wat leer dat ‘n mens net uit genade 
gered word.  
Alle ander godsdienste het dit ingebou in hulle leer dat die mens, hetsy gedeeltelik of 
voluit, moet presteer en dat God se afskryf van die sondeskuld net kan plaasvind as die  
mens ook reg reageer.

Maar selfs in Christelike kerke vind die wegdrossery al gedeeltelik plaas as daar  
iets van die mens se kant verwag word om salig te word.  
In ‘n preek van ‘n baptiste predikant, striem hy sy eie kerk oor sekere dinge wat 
hulle doen wat dreig om ‘n streep te trek deur die gedagte: genade alleen.  

Hy  verduidelik:  Sommige  predikante  gee  wel  ‘n  mooi  uitleg  van  die 
evangelie, maar as hulle by die einde van die preek  kom,  sit  hulle  ‘n 
byvoegsel hier en daar by wat nie meer 100% genade voorstaan nie.   
As dit  by die verlossing kom, word die klem in verlossing op die mens 
geplaas, met die gedagte, soos hy dit stel, van “walking the aisle”.  
“You need to walk this aisle today....right now. If you want to be saved, 
then just come down this aisle just now”.  
Die gedagte is  waarskynlik  dat  jy nou dadelik iets  moet  doen sodat  jy 
verlossing van jou sondes kan ontvang.  
Ons kry iets hiervan in die uitdrukking: Gee jou hart vir Jesus met die idee 
dat dit nou van jou beslissing afhang of jy gered gaan word of nie.  
Of as mense gevra word om net ‘n spesifieke gebed saam met iemand te 
bid sodat hy of sy tot bekering kan kom.  

Die een wat die woorde nasê stel hom dan tevrede: ek het 
die woorde gebid, alles is nou in orde.
Die Here sal my nou red omdat ek gedoen het wat ek kan.

Die gedagte by baie mense wat net op grootdoop aandring is ook dat 
dit eers van my antwoord, my reaksie afhang of God kan red of nie.

As ek nie eers self die kans kry om te reageer nie, is God eintlik 
magteloos om verder op te tree.  

Dan word die inisiatief in die aanvang van ons redding 
verskuif van wat God doen, na wat die mens doen.  
Dit mag nooit gebeur nie, want dan word ons nie meer uit 
genade alleen gered nie!  
Wie sulke dinge leer, is besig om van die Woord af weg te 
dros.

Deur die wegdrossery van die Woord af het die  dwaalleraars die evangelie  verdraai  en 
lidmate verwar.

Die dwaalleraars het hulle as’t ware eintlik onder ‘n spel geplaas.  
In 3: 1 skryf Paulus: 

“O, dwase Galasiërs!  Wie het julle getoor?”(NLV)  
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Hulle is deur die vreemde leer geboei, is daardeur besonder beïndruk  en  het  in 
verwondering daaragter aangeloop.  
Dit was ‘n dom skuif.  

Paulus wys hulle op die nutteloosheid van so ‘n wegdrossery.  
Dit was tyd vir groot hervormings in daardie gemeente.

Hervormings, reformasie, probeer om wegdrossery teen te werk.  
Tydens die Hervorming het Luther veral onder die indruk gekom dat ons net uit genade 
alleen gered word.  
Hy het die Romeinebrief bestudeer en agtergekom dat die Roomse kerk van die pad af 
was.  

Met die vyf solas het die Hervormers probeer om gelowiges weer op die regte 
pad te bring.  
Die vyf solas is: 

sola scriptura (die Woord alleen), 
sola fide (geloof alleen), 
sola gratia (genade alleen), 
solus Christus (Christus alleen) 
en soli Deo Gloria (Aan God alleen die eer).  

Die Roomse Kerk het ook dit bely, maar sonder die solas. 
So het hulle bv. in genade geglo, maar nie in genade alleen nie.
Dit het daartoe bygedra dat hulle gedros het.

Paulus reageer baie skerp op die wegdros van die waarheid.  
Twee keer sê hy: as iemand ‘n evangelie vertel wat in stryd is met die ware evangelie,  
laat hy ‘n vervloeking wees.  
Dit roep die gedagte op van die ban wat in die OT oor mense en dinge uitgespreek is.  

Dink maar aan Jerigo en die gebeurtenisse rondom Akan.
Hy  het  van  die  bangoed  geneem  wat  aan  die  Here  behoort  het  en 
vernietig moes word.
Hyself is met die ban getref en is saam met sy familie doodgemaak. 

Met die vervloeking wat Paulus uitspreek gaan dit nie oor normale dissipline in 
die kerk nie, maar so iemand word dadelik oorgegee aan die woede van God met 
die oog daarop dat so iemand verdelg sal word, die verdoemenis sal ingaan.  

Niemand mag die ware boodskap probeer vervang nie.  
Nie Paulus nie, ook selfs nie ‘n engel uit die hemel nie.  
Dit staan ewig vas.  
Ons hoor die boodskap in die Bybel baie duidelik: 
“Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof.  Hierdie redding kom nie uit  
julleself nie; dit is ‘n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie......”  
(Efesiërs 2: 8, 9).

Die gemeente moet net hou by die genade alleen beginsel soos dit in die Woord vir ons 
geleer word.  
Hierdie Woord is deur Christus en Sy apostels aan hulle verkondig, kom uit ‘n suiwer 
bron en hulle het dit in die geloof ontvang.  

So het hulle ook in die geloof vir Christus ontvang.  
Hy is die inhoud van die evangelie, want dit gaan oor Hom wat aarde toe 
gekom  het,  ons  van  ons  sondes  verlos  het  en  ons  ook  eendag  in 
heerlikheid na Hom toe sal neem.  

Bly dan by die ware evangelie sodat ons nie onder die vloek van God kom nie.

Voor ons dalk te gerus raak, is dit nodig dat ons aan nog ‘n gevaar aandag sal gee.
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Vir ons wat dit beklemtoon dat ons uit genade alleen gered word, ontstaan die gevaar 
dat ons die gevolge van hierdie waarheid nie genoeg in ag neem nie.
Ons kan so eensydig net op genade alleen, klem lê dat ons die ander kant van die 
munt, nl. ons goeie werke, totaal verwaarloos.  

Ek is mos nou gered.  
God doen mos alles vir my.  
Waarom sal ek nou nog moeite doen?  
Ek kan tog nie beter as God nie.  
Ek het mos nou ‘n reiskaartjie na die hemel in my sak.  
As ek nog iets probeer doen, kan dit dalk net die kaartjie kanselleer!

Al sê gelowiges dit nie, kan daar tog ‘n sekere passiwiteit in hulle geloof 
intree as hulle so dink.

Dan word gelowiges, om die bekende beeld te gebruik,  passasiers 
op God se skip wat heerlik in die son  wil  lê  op  die  dek  en  net 
bedien wil word.
Dan is gelowiges nie soos bemanning op ‘n oorlogskip wat elkeen 
sy bepaalde taak het en op hulle pos moet wees nie.

Ek hoef as gelowige dan eintlik nie hard te probeer om goeie werke te 
doen nie, want dit sal my mos nie meer salig maak nie.
Ek hoef nie met soveel passie die Woord uit te dra nie, want dit sal my nie 
eintlik baat nie.

In artikel 24 van die Nederlandse Geloofsbelydenis, een van ons besondere belydenisskrifte,  
kry hierdie dwaling aandag.  

Ons lees: “Daarom (omdat die ware geloof in die mens tot stand gebring word deur die  
Here), is daar “geen sprake van dat hierdie regverdigende geloof die mens onverskillig 
sou maak vir ‘n vroom en heilige lewe nie, inteendeel, sonder die regverdigende geloof  
sou hy nooit iets uit liefde tot God doen nie.....”.

Ons belydenis: uit genade alleen, hou nie net in dat ons glad nie deur ons werke salig word  
nie, maar ook nie daarsonder nie.

Daarom is ons goeie werke baie belangrik en sal ons geloof ‘n dooie geloof wees as 
ons nie ook goeie werke doen nie. 

Maar daardie goeie werke kan alleen voorkom uit die geloof wat die Here in die 
eerste plek aan ons moet gee deur Sy Gees in Sy genade.  
Sonder daardie kragtige inwerking van die Here in ons, is enige goeie werk wat 
vir Hom aanvaarbaar is, totaal onmoontlik!

Ons mag daarom goeie werke nooit die grond vir ons saligheid maak nie, maar ons mag dit  
ook glad nie nalaat as verlosdes nie.

Deur ons goeie werke sê ons dankie vir die Here.
Deur ons goeie werke verheerlik ons ons God en Vader en leef ons ons liefde uit,  
ook teenoor ander.

Die herdenking van Hervorming herinner ons om gedurig te reformeer.  
Kom ons doen gedurig wat ons sê ons is – ‘n reformerende kerk.
Dit  is  wat  ons  ook  weer  nou  aanpak  in  die  Gereformeerde  Kerke  met  die 
omkeerstrategie en ons opbouprogram in die gemeente.  

Dit gaan oor reformasie, ‘n terugkeer na die Woord.
Om op die regte pad te bly, is dit nodig dat ons biddend vra dat God se Gees ons  
in die waarheid lei.  

Hy is in staat om ons by die waarheid te hou.
JX het juis ook om daardie rede Sy Gees op Pinksterdag laat uitstort sodat 
Hy ons, Sy kerk, in die waarheid sal lei.



5

Die gevaar, as ons nie gedurig reformeer nie,  is nie net dat ons ‘n ander evangelie kan 
begin aanhang omdat ons die beginsel: genade alleen, verwaarloos nie,  

maar ook dat verdere erosie in mense se geloof plaasvind.  
As jy nie meer genade alleen bely nie, 
kan jy ook nie meer Christus alleen bely nie, 
kan jy nie meer opreg die Woord alleen bely nie 
en kan jy ook nie meer  bely: aan God alleen die eer nie.  

Dit is soos skakels wat inmekaar gevleg is en wat nie 
verbreek mag word nie.  
Anders haal mens die kern uit die Evangelie, nl. 
Jesus Christus self, en dan sit ‘n mens met ‘n kragtelose, leë dop.

Geliefdes, met die herdenking van Hervorming maak ons dit duidelik: Ons is nie drosters nie,  
maar getroue volgelinge van ons Here Jesus Christus. 

Bly by die ware Evangelie.
Bly glo in die ryke waarheid dat ons deur genade alleen gered word.

Glo dat daardie leer ons juis stimuleer om met meer entoesiasme goeie 
werke te doen.
So  sal  ons  nie  voor  God  ‘n  vervloeking  word  nie,  maar  sal  ons  Sy 
oorvloedige seëninge ontvang.


