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Voorspoedteologie – hoop of wanhoop? 
 
Een van die profete staan op om die profesie, wat hy blykbaar van God ontvang het, aan sy 
luisteraars oor te dra: “Môre sal vir julle beter wees as vandag. In 2007 sal julle jul plek vind. Vroue 
sal hul eggenote vind, baie van julle sal nuwe motors koop en die onvrugbares sal tweelinge baar 
… Daar is baie moordenaars van drome rondom julle, moenie toelaat dat hulle jul drome 
doodmaak nie.” 
 

ŉ Ander beweer: “Baie is onbewus van die feit dat God reeds voorsiening gemaak het vir Sy 
kinders om ryk te wees hier op aarde. Wanneer ek sê ryk, bedoel ek baie, baie ryk ... Breek los! Dit 
is nie ŉ sonde om ryk te wil wees nie!” 
 

Sulke boodskappe en vele meer het algemeen geword op die Afrikaanse kontinent. ŉ Kontinent 
wat in die verlede bekend was vir sy Bevrydingsteologie word in toenemende mate die speelveld 
van die Voorspoedteologie. Baie kyk nie meer na die Weste om die boodskap gepredik te laat 
word nie; dit gebeur in die kerkbanke waar hulle sit, Sondag na Sondag. 
 

Soos wat vele die hoop gesien het in die Bevrydingsteologie, is daar vele wat begin om hul hoop te 
vestig op die Voorspoedteologie. Vir sommige het die Voorspoedteologie die manier waarop die 
mense in Afrika na hulself kyk, verander. Dit het aan hulle ŉ nuwe besef van waardigheid, ŉ geloof 
dat hulle ook iets kan bereik, gegee. Vandaar dat krete soos: ‘Onkeerbare Presteerder’, ‘Met Jesus 
sal ek altyd wen’ en ‘Jou sukses word bepaal deur jou geloof’ die motto van vele geword het. Dit 
bring ons by die vraag: het die Voorspoedteologie hoop of wanhoop vir Afrika gebring? Dit is wat 
hierdie artikel probeer ondersoek. Ons sal natuurlik moet besef dat die hele onderwerp van 
Voorspoedteologie nie in een artikel behandel kan word nie. Daar sal sake onaangeraak gelaat 
word. Ek verwys na sake soos: die verskil tussen die Charismatiese Beweging en die Klassieke 
Pentekostalisme; die kritiek vanuit die Charismatiese self, gerig op die Voorspoedteologie; en 
verder die hele historiese ontwikkeling van die beweging. Daarom het ek ŉ aantal kenmerke van 
die beweging geselekteer wat mag help in die evaluasie daarvan teenoor die basis van die 
Christelike geloof. 

God in afwagting 

Die mees ontstellende van die Voorspoedteologie1 is dit wat geleer word oor God. Dit was nog 
altyd dit wat die verskil tussen verskeie gelowe gemaak het – die mens se beskouing van God. Die 
klassieke onderrig van Calvyn in hierdie verband is steeds waar: hoe ons God beskou, bepaal die 
manier waarop ons onsself beskou. Hierdie waarheid is ook van toepassing op die 
Voorspoedpredikers. 
 

Opsommend sou ŉ mens kon sê: dit is God in afwagting. Volgens hulle wil God al Sy kinders 
gesondheid en rykdom skenk, aangesien dit reeds hulle s’n is. Dit is nie ŉ vraag of dit Sy wil is nie, 
Hy het dit reeds lank tevore so gewil. Daarom, as jy ŉ Christen is en jy is arm, moet jy God nie 
verwyt nie, maar jouself. Die logika is baie eenvoudig en dit verklaar moontlik waarom mense dit 
so maklik aanvaar. Dit is die logika – God besit alles op aarde; God het gekies om Sy verbond op 
te rig met Sy kinders en dit is ŉ daad van God waarin Hy Hom daartoe verbind om hulle gesond en 
ryk te maak. Daarom is alles wat aan God behoort, joune. God kan niks meer daaraan doen nie, 
dit is alles aan jouself oorgelaat. Daarom is die rol van die predikers van hierdie teologie om 
mense te help om van hierdie kanaal gebruik te maak. MacAthur het die effek van hierdie prediking 
soos volg saamgevat: 
 

• Woord-Geloof2 – prediking plaas in effek die individuele gelowige bo God en degradeer God tot 
die rol van ŉ soort feetjie wat daar is om die begeertes en wense van ŉ Christen uit te voer;  
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• Woord-Geloof-prediking het geen besef van God se soewereiniteit nie;  
 

• Vir hulle is God gebonde aan die spirituele wette wat gesondheid en voorspoed beheer. As ons 
die regte woorde gebruik en geloof sonder twyfel het, dan is God gedwonge om te reageer op 
watter wyse ons ook al bepaal;  
 

• God regeer nie as Koning nie; Hy is nie in staat om te werk totdat ons Hom toelaat om dit te 
doen nie.  

Die Abrakadabra van geloof 

Dit is dan hulle siening van God. Vir hulle is geloof nie ŉ afhanklikheid van God nie. Geloof word ŉ 
formule om God te manipuleer om vir jou te werk. Wat vir so ŉ geloof belangrik is, is om die 
formule te ken, en hierdie formule van geloof se wortels is iets wat jy nie sien nie, dit bestaan nog 
nie. Dit is belangrik om jou dit in te dink. Daarom word mense aangemoedig om dit te sê, te doen, 
te ontvang – as jy jou dit indink, moet jy dit uitleef en praat om dit te laat leef, dan sal jy dit ontvang 
en daarvan getuig. Die geheim lê baie naby aan toordery, jy moet net leer om die regte toertjie te 
doen. Drie dinge is van belang om hierdie geloof te beoefen: 
 

• Jy moet nie in jou hart twyfel nie.  
 

• Moenie negatiewe gedagtes hê nie en moenie negatiewe woorde spreek nie, want wat jy 
gespreek het, sal so wees. Dink positief.  

 

• Vermy mense wat negatief is, want hulle sal jou droom vernietig.  

Die Jesus wat jou ryk maak 

Hoe sal iemand weet dat, as hy op hierdie manier glo, hy deel kan hê aan alles wat van God is? 
Die antwoord is Jesus Christus. Eenvoudig gestel: Christus het Homself arm gemaak om jou ryk te 
maak. Wat Hy kom doen het, was om te sterf vir die sonde en die gevolge van die sonde om te 
keer. Hierdie gevolge sluit in siekte en armoede. Daarom, toe Jesus gesê het: “Dit is volbring”, het 
Hy daarby ingesluit siekte en armoede. Daarom is daar vir hulle geen onderskeid tussen wat 
gebeur en wat nog moet gebeur nie, tussen wat ons is en wat ons sal wees nie. Dit is daarom ook 
nie verbasend nie dat sommiges glo dat hulle die dood kan weerstaan. 

Die Kanker van Voorspoedteologie 

Het hierdie onderwysing soos kanker versprei, soos Paulus vir Timotheüs waarsku in 2 Timótheüs 
2:17? Niemand moet die verspreiding van die Voorspoedteologie in Afrika onderskat nie. In 2006 is 
beweer dat van die 890 miljoen mense in Afrika, 147 miljoen ‘herleefdes’ (renewalists) is. Dit is 
meer as ŉ kwart van die Nigeriese bevolking, meer as ŉ derde van Suid-Afrika s’n, en ŉ yslike 56% 
van Kenia se bevolking. 
 

Daar is ŉ paar faktore wat bydrae tot die verspreiding van hierdie leer: 
 

• Media: die gratis verspreiding van hulle materiaal, soos die Victory Magazine; beskikking oor 
DSTV, waar 24/7 uitsendings van hulle leer is; die beskikbaarheid van hulle boeke in baie 
Christelike boekwinkels.  
 

• Die gelykmaking van materiële sukses en geestelike sukses in die Tradisionele Afrika-sisteem 
laat ŉ deur oop vir hierdie leer om te versprei. Reken daarby die materialisme wat die wêreld 
soos ŉ storm tref.  

 

• Die ‘Goot Man’ van Afrika (Big Man) eer die ryk, magtige leiers soos voorspoedpredikers.  

Wat sal ons dan sê? 

Daar is die mense wat na hierdie beweging kyk en die verandering wat dit in mense se lewens 
gebring het, toejuig. Ons kan nie op dieselfde manier reageer as ons dit meet aan die ware 
Evangelie nie. Net soos van hulle wat in die dae van Paulus uitgegaan het om die leer van die 
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Besnydenis te verkondig wat op sy beurt tot ŉ verhindering van die Evangelie gelei het, so kan 
gesê word van die Voorspoedteologie. Die waarheid omtrent God word ontken, sonde is niks 
anders as ŉ verhindering om ryk te word nie, en die Christelike lewe is net soos om punte 
bymekaar te maak met God vir jou kaartjie vir gesondheid en weelde. Die gevolg van die beloftes 
wat die predikers maak, is dat daar baie is wat by die huis sit en niks wil hoor van God of ŉ 
Christelike lewe nie. 
 

Hulle het gevas, hul volle salarisse gegee, voertuie vir die predikers gekoop, in skuld met die hoop 
om meer te ontvang, maar niks gebeur nie. Kyk jy nou na hierdie menigtes, dan kan ŉ mens sê dat 
hierdie Voorspoedteologie nie hoop gebring het nie, maar wanhoop. Hulle sit nog en wag om 
genees te word met die Ware Evangelie, maar dit maak die genesing van baie mense soveel 
moeiliker. 
 

Ons kan nie beter reageer nie as John Piper: 
 

Ek weet nie wat jy dink van die Voorspoedteologie nie, die gesondheid, weelde; maar ek 
kan jou sê wat ek daarvan dink: haat, wrok. Dit is nie die Evangelie nie. Dit is uitgevoer 
vanaf hierdie land na Afrika en Asië, dit verkoop ŉ lading goed aan die armste van die 
armstes. Glo hierdie boodskap en jou varke sal nie doodgaan nie, jou vrou sal nie 
miskrame hê nie … en hier is die rede – dit is so afskuwelik. Wanneer laas is daar gehoor 
dat iemand van Amerika, Afrika, Asië ooit gesê het Jesus is die enigste bevrediging omdat 
jy ŉ BMW ry? Nooit. Hulle sal sê: Het Jesus jou die kar gegee? Dan kies ek vir Jesus. Dit is 
afgodery. Dit is nie die Evangelie nie. Dit is om die geskenk te verhef bo die Gewer. Ek sal 
jou vertel wat Jesus roemryk laat lyk. Dit is om jou kar te stamp in ŉ ongeluk en jou klein 
dogtertjie vlieg deur die venster en beland soos ŉ dooie op die straat, en deur die 
diepsdenkende pyn te sê: God is genoeg, Hy is goed, Hy sal ons beskerm, Hy sal ons 
bevredig, Hy sal ons hierdeur begelei, Hy is ons rykdom. Wie het ek in die hemel behalwe 
U? En op aarde is daar niks wat ek begeer nie buiten U. My vlees en my hart en my 
dogtertjie mag tekort kom, maar U is die sterkte van my hart en my deel vir altyd. Dit is wat 
God roemryk maak, as God en nie as die Gewer van motors of veiligheid of gesondheid 
nie. O, hoe bid ek nie dat Afrika gesuiwer mag word van hierdie gesondheid-, weelde- en 
Voorspoedteologie nie. En dat die kerk van Christus geken kan word aan haar leiding van 
Christus. God word die meeste geëer in ons as ons totaal tevrede is in Hom, in die middel 
van teëspoed en nie voorspoed nie. 
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1
 Die leerstelling dat God wil hê dat al Sy kinders gesond en welgesteld sal wees. 

 
2
 Woord Geloof is ŉ ander woord wat vir Voorspoedteologie gebruik word; ŉ ander is Health and Wealth Gospel (Gesondheid en 

Rykdom Evangelie) of selfs Name It and Claim It (Noem Dit en Eis Dit). 

 


