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WAT SÊ GOD OOR FINANSIES EN GELD
As ons met mekaar eerlik oor Christen-wees in die werkplek wil gesels, kan ons nie anders
nie as om ook met mekaar te gesels oor wat God in die Bybel oor geld en finansies sê nie.
Dalk verras dit jou om te ontdek dat daar meer as 2350 verse in die Bybel is wat oor geld en
besittings handel. Dit is by verre baie meer as wat die Bybel oor gebed of oor geloof praat.
Nou maar hoekom dan?
Dit is nie omdat geld en besittings vir God belangriker as gebed of geloof is nie. Dit is, na my
oordeel, eerder omdat ons hantering van geld en besittings „n baie goeie maatstaf is om te
bepaal of ons Christelike geloof en ons gebedslewe werklik al in die praktyk van „n anderse
Christelike lewenswyse uitgemond het.
Soos wat ek en jy in die Bybel begin ontdek wat God alles oor geld en besittings te sê het,
ontdek ons dat Hy ons hantering van geld as „n maatstaf gebruik om ons oorgawe en ons
gehoorsaamheid aan Hom te meet. Dit is mos maklik om te sê jy is „n Christen en jy glo.
Maar as dit kom by jou hantering en denke oor geld en besittings, wys dit gou-gou of dit net
praatjies is.
Vier sleutelverse in die verband is dit wat daar in Luk. 16:10 tot 14 staan. Kom ek haal dit vir
jou aan: “Wie in die kleinste dinge betroubaar is, is ook in die groot dinge betroubaar; en wie
in die kleinste dinge oneerlik is, is ook in groot dinge oneerlik. As julle dan nie betroubaar is
in die hantering van die oneerlike Mammon nie, wie sal die ware rykdom aan julle toevertrou?
As julle met „n ander man se goed nie betroubaar is nie, wie sal dan iets aan julle gee om as
julle eie te besit? Geen huisbediende kan vir twee base tegelyk werk nie, want hy sal of die
een minder ag en die ander een hoër, of vir die een meer oorhê en die ander een afskeep.
Julle kan nie God én Mammon dien nie."
Het jy mooi gelees wat hier staan? Ons hantering van geld en dit wat ons met geld kan koop
– eiendom dus, in al sy verskeidenheid vorms – is in God se oë eintlik die kleinste van klein
dingetjies”. Maar tog is ons “betroubaarheid” in die hantering daarvan, vir Hom die maatstaf
en toets of Hy ons met “groter dinge as dit, met “ware rykdom” kan vertrou!
En nou kan jy maar jou verbeelding gebruik om te dink wat ons alles onder hierdie “ware
rykdom” kan verstaan!
Maar lees asb. verder! Jou hantering van geld en dit wat jy met geld koop, is „n duidelike
aanduiding wie werklik God is in jou lewe; wie of wat vertrou jy eintlik in jou lewe vir dit wat jy
nodig het!
Ek wil persoonlik raak. In my eie lewe het die Here sedert 1992 met my hieroor spesifiek
begin praat. En laat ek dadelik sê: my mond het oop gehang oor alles wat ek ontdek het. Dit
het my dan ook gedwing om „n slag erns te maak met ons gesin se begroting en finansies.
Maar dit het ook ons hele gesin se lewe ingrypend verander, want dit het ons as gesin
vrygemaak van skuld! En in daardie vryheid wandel ons nou reeds 12 jaar.
Daarom is my gebed dat jy die Here sal toelaat om werklik met jou oor hierdie area in jou
lewe te praat. Ek bid dat dit jou sal inlei in „n nuwe soort vrede en vryheid in jou finansies,
want dit is wat God aan ons belowe. Daarom wil ek jou aanmoedig om God se riglyne hieroor

toe te pas in jou lewe. As jy êrens 'n seer ontdek, gebruik dan God se medisyne daarvoor.
God wil dat Sy waarheid jou wêreld en lewe sal verander, in plaas daarvan dat jou lewe en
situasie God se waarheid sal verander. Gebruik ook jou geleenthede om die beginsels wat jy
in die proses aanleer, met ander te begin deel.
Te lank het Christene probeer voorgee dat hulle geen finansiële probleme het nie. Ons weet
immers dit is onsin. Ons is immers op hierdie terrein aan dieselfde versoekinge as die
ongelowige blootgestel. Dit is alleen deur gehoorsaamheid aan God se Woord, en deur Sy
genade en seën, wat ons uit daardie strikke kan ontsnap.
Maar hoe kan ons Sy seën ervaar as ons nie Sy plan verstaan nie? Daarom gaan ek in die
volgende paar weke fokus op God se beginsels wat geld vir ons finansies.
Ek is oortuig dat gehoorsaamheid aan hierdie beginsels God se mense ingelei in „n nuwe
soort vrede en vryheid rondom finansies en eiendom, want dit is wat God aan ons belowe.
Maar aan die anderkant, daar waar ons dit soms oortree het, beleef ons, soos so baie ander
mense rondom ons, hoe ons worstel met die gevolge daarvan in ons lewe en beleef ons nie
God se seën en al die oorvloed wat God vir ons bedoel het.
Die meeste van die belonings wat die Skrif aan ons hieroor belowe, veronderstel immers ons
gehoorsaamheid aan daardie beginsels. Wie dus wil deel in God se seën op hierdie terrein,
moet God se plan verstaan en dit begin gehoorsaam.
Miskien is jou finansies in orde en beleef jy God se seën in jou alledaagse lewe.. Maar tog is
jy een van baie Christene wat nog nooit die redes uit die Skrif verstaan het waarom jy doen
wat jy doen nie. As jy een van hierdie mense is, gaan jy hierdie Woord van die volgende paar
weke geniet, want dit gaan jou help om hierdie finansiële beginsels, en hulle praktiese
toepassing in die praktyk, vanuit die Woord aan ander oor te dra.

DEUR: CHRISTO NEL
Sel 0827702397
Epos: nchristo@lantic.net

DIT IS VIR GOD BELANGRIK DAT JY GENOEG GELD SAL HÊ
Soos ek laas gesê het, het ek, tot my verbasing, hierdie magdom teksgedeeltes in die Skrif
ontdek waar God oor geld en besittings met ons praat.
Geld is mos vir ons almal belangrik. Daarsonder kan ons nie vir onsself en vir ons geliefdes
sorg nie. En daarsonder kan die koninkryk van God ook nie vrylik sy loop in hierdie wêreld en
in mense se lewens neem nie.
Daarom is dit vir my so aangrypend om in die Woord raak te lees hoe God Sy mense in
hierdie wêreld êrens op die markplein posisioneer waar Hy hulle wil gebruik, maar ook waar
Hy hulle en hulle geliefdes finansieel wil versorg.
Dink maar byvoorbeeld aan die pad wat God met die jong tienerseun, Josef, gestap het (Gen.
50:19, 20). God het mos „n manier om agter die skerms, daar waar ons nie kan sien nie, Sy
plan, te laat gebeur. So “voer” Hy letterlik die jong Josef as slaaf “in” Egipte, die
wêreldmoondheid van destyds, in. En “posisioneer” en seën hom weer en weer so dat hy
elke keer die oog kan vang van, uiteindelik, selfs die Farao. Om dan aangestel te word as
tweede in bevel van hierdie land, en dit terwyl hy „n Jood was. Sodat God se mense, maar
ook al die inwoners van hierdie heiden-land, Egipte, en die nabygeleë bure, genoeg kan hê te
midde van een van die velste droogtes destyds in daardie omgewing.
Dit is merkwaardig om te ontdek hoe die grote God in die detail van ons lewens betrokke is.
En dit terwyl ek en jy een van meer as 5 biljoen mense op hierdie aarde is. Tog belowe die
lewende God, wat nie kan lieg nie, aan jou en my:
"Daarom sê Ek vir julle: Moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink
nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en
die liggaam as klere nie? Kyk na die wilde voëls: hulle saai nie en hulle oes nie en hulle
maak nie in skure bymekaar nie; julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer
werd as hulle nie? Trouens, wie van julle kan deur hom te bekommer sy lewe met een enkele
uur verleng? … As God dan die gras van die veld, wat vandag nog daar is en môre verbrand
word, so versier, hoeveel te meer sal Hy dan nie vir julle sorg nie, julle kleingelowiges? …
Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Nee, beywer julle allereers vir die
koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee.” (Mat.
6:25-33)
Sulke bekende woorde, maar hoe vertroostend is dit nie! Veral in „n wêreld waar so min
dinge seker is. Watter troos is dit nie vir elkeen van ons om te weet dat waar ek en jy in alle
opregtheid, en met sensitiwiteit, God se wil vir ons lewe soek - ook dus ons plek in die
markplek, Hy vir ons, in die detail van ons lewe en behoeftes, verantwoordelikheid neem en
ons van situasie tot situasie getrou sal lei en versorg.
God het vir soveel van ons al in die verlede bewys gelewer van hoe getrou Hy is. As Hy die
opdrag gee, en ons doen wat Hy sê, betaal Hy die rekeninge. Maar as ons ons eie kop volg,
betaal ons …
Daarom is dit so belangrik om sensitief te wees vir God se stem in jou lewe. Om presies te
hoor en seker te maak waar God jou wil gebruik en hoe Hy jou en jou mense wil versorg.
Maar dit is ook net so belangrik hoe ons daardie “verhoog” dan gebruik wat God ons gee in
die markplek. Hoe belangrik is dit nie vandag dat, ter wille van ons getuienis daarbuite, en ter

wille van die koms van God se koninkryk ook daar, dat “excellence” ons werk daar moet kan
beskryf nie!
Hierdie week lees ek weer 1 Sam. 2: 7 tot 10 waar Hanna God loof as sy bely: “Die Here
maak arm en Hy maak ryk, Hy verneder, ook gee Hy aansien. Hy laat die geringes uit die
stof opstaan, Hy hef die armes op van die ashoop af om hulle by vername mense te laat sit;
Hy skenk hulle „n ereplek. Aan die Here behoort die pilare van die aarde; Hy het die aarde
daarop gegrondves. Hy beskerm sy troue dienaars op hulle pad, maar die goddeloses word
stil gemaak in die duisternis van die graf. „n Mens oorwin nie deur eie krag nie! Dié wat teen
die Here in opstand kom, word vernietig, van bo uit die hemel verbrysel Hy hulle. Die Here
spreek reg tot by die eindes van die aarde, Hy verleen krag aan sy koning, Hy gee sterkte
aan sy gesalfde."
Daarom wil ek jou aanmoedig om vandag vir „n paar minute te gaan stil sit, en na te dink oor
hoe God se hand jou in jou beroepslewe gelei het sedert jy skool verlaat het. Mag God se
Gees jou die oë en die insig gee om Sy getrouheid en leiding ook daarin raak te kan sien.
En as daar swaar en donker tye in jou lewe was, om te ontdek dat Rom. 8:28, o, so waar is:
“Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir dié wat Hom liefhet, dié wat volgens sy
besluit geroep is.”
Gebruik sommer hierdie oomblik om net weer vir Hom dankie te sê vir Sy genadige,
liefdevolle besigwees en versorging van jou en jou mense.

GOD IS GEÏNTERESSEERD IN WAT IN JOU HART AANGAAN
Ons is besig om so „n bietjie na te dink oor God en geld.
Meer as enigiets anders, is God geïnteresseerd in wat daar in jou hart aangaan. Hoe jy,
byvoorbeeld, „n oorvloed of gebrek aan geld hanteer.
Daarom bly die woorde van Paulus daar in Fil. 4:11b-13 my altyd by as hy die volgende sê:
“… ek het geleer om my in alle omstandighede te behelp. Ek weet wat armoede is en ek
weet wat oorvloed is; van alles het ek ondervinding: om genoeg te hê om te eet sowel as om
honger te ly, om oorvloed te hê sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur Hom
wat my krag gee.”
Wat „n mondvol! Om uit Paulus se mond te hoor dat God selfs in Christene se lewens ruimte
maak vir dae van “te min”, te midde al die dae van “genoeg en “oorvloed”.
Nogal „n bitter pil vir diegene om te sluk wat glo aan die sogenaamde “voorspoed-teologie”!
Maar tog weet die meeste van ons uit ervaring dat dit deel is van die meeste van ons se
lewens. En weet ook watter uitdaging dit is om in daardie tye ag te gee op dit wat Spr. 4:23
sê: “Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe.”
Vir my as Christen bly die uitdaging om in beide die tye van swaar en tye van voorspoed God
te bly vertrou as die enigste werklike Bron en Versorger in my en my geliefdes se lewens. En
om aan te hou glo ek kan maar Hom in elke omstandigheid bly vertrou, en bly glo dat Hy ons
liefhet en weet wat vir ons die beste is.
Gedurende daardie tye het ek ook leer glo Hy gee alleen vir ons dit waaroor ons goeie
rentmeester kan wees. Sonder dat ons daardeur bo ons kragte versoek sal word. Tog was
ek deurentyd so bewus daarvan dat my hantering van ons geldsake altyd „n toetsgebied sal
bly waar my gewilligheid om God werklik God in my lewe te laat wees, duidelik sigbaar sal
wees.
Ek glo dit is waarom ek en jy as Christen deur sulke geestelike seisoene gaan, ook wat ons
geldsake betref. In my eie lewe en die van vele van my Christenvriende, was die afgelope
paar jare diep waters waardeur ons finansieel moes gaan. Ons moes leer om God onder alle
omstandighede te vertrou. Maar dit was ook die tyd waarin God ons net weer geleer het wat
Sy hart rondom finansies is.
Hy het ons, byvoorbeeld, geleer dat alles aan Hom, en Hom alleen, behoort. Ja, en dat Hy
totaal in beheer is. Maar Hy het ons ook geleer wat ons verantwoordelikhede is wat geld en
ons werk betref.
Die Here het teksgedeeltes soos Ps. 24:1 gebruik om ons op „n punt in ons lewens te bring
waarin ons met alle opregtheid kon bely: “Die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en dié
wat daar woon, alles behoort aan die Here.”
En ons moes kies of ons bereid was om alle eienaarskap in ons lewe aan God oor te teken.
Sodat ons in opregtheid kan sê: Aan Hom behoort alles wat ek het: die motor, die huis, die
besigheid, die TV-stel, die bed, die bankrekening, die kredietkaarte … Hy het die finale sê
oor hoe ons dit moet gebruik. Ons is maar net Sy bankbestuurders, Sy batebestuurders.

Die van julle wat ons persoonlik ken, weet van die pad wat God tans met ons loop. Dat
niemand nou al vir jare ons „n “maandelikse salaris” van enige aard betaal nie, maar dat ons
in totale afhanklikheid van God net doen wat ons oortuig is Hy wil hê ons moet doen om Sy
mense in Sy Liggaam toe te rus.
Noem dit „n lewe in geloof as jy wil.
Wat vir my merkwaardig is in hierdie hele ondervinding is hoe ek in hierdie proses besig is om
te leer wie die God werklik is wat ons moes leer vertrou met ons lewe, ons alles. Dat Hy
werklik „n betroubare God is wat ons liefhet en wat net die beste vir ons wil hê. En dat Hy
ernstig was toe Jesus gesê het: Ek het gekom dat julle lewe kan hê, en dit in oorvloed (Joh.
10:10b).
En dat Hy, omdat Hy vir ons omgee, vir ons riglyne in Sy Woord gegee het om byvoorbeeld
geld op so „n manier te hanteer, dat dit tot ons beswil en tot Sy welbehae sal wees.
Maar ons het ook gou geleer dat God se maniere so anders is as wat onsself en die wêreld
om ons, vir soveel jare, gewoond was om geld te hanteer. Ja, dat daardie woorde daar in
Jes. 55:8 en 9 so waar is: “My gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle optrede nie soos
Myne nie, sê die Here; soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo
julle optrede en my gedagtes bo julle gedagtes.”
Raak „n bietjie stil en dink „n bietjie na oor die pad wat God met jou en jou mense die afgelope
jare rondom jou werk en geldsake geloop het, en dank Hom daarvoor.

GOD SE DEEL EN ONS VERANTWOORDELIKHEDE IN DIE LIG DAARVAN
Geld, besigheid, soos die politiek, is vir baie Christene areas wat “vuil” is, en wat hulle moeilik
assosieer en assimileer met hulle Christen-wees.
Dit is vir baie mense moeilik om te dink dat God gemoeid wil wees met ons finansies. Tog
behoort dit teen hierdie tyd vir jou duidelik te wees dat God in die detail van ons finansies en
besigheidslewe elke oomblik van die dag betrokke is.
Die feit dat ons nie altyd Sy hand onmiddellik daarin kan sien nie, beteken nie dat Hy nie daar
is nie. Dit is mos soos „n tapisserie, met „n voor- en „n agterkant. Van vooraf kan almal
duidelik die toneel sien wat uitgebeeld word, maar aan die agterkant van die tapeserie – daar
waar die meeste van ons nooit kyk nie - is die geheim van die pragtige toneel opgesluit. Dit is
daar waar die skynbare deurmekaar-konfoes van heen-en-weer-, en ineengevlegte gare, die
toneel aan die voorkant moontlik maak.
Die afgelope tyd het ek iets van wat die Bybel oor hierdie voor- en agterkant te sê het, vir jou
probeer teken. Kom ek som dit „n bietjie op:
1. Ek het vir jou God se betrokkenheid en aandeel daarin beklemtoon, naamlik dat Hy die
Eienaar van alles is:


Deut. 10:14 - “Die hemel, selfs die hoogste hemel, behoort aan die Here jou God, ook
die aarde en alles daarop.”



Ps. 24:11 - “Die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en dié wat daar woon, alles
behoort aan die Here.”



Al die silwer en die goud behoort aan God: Haggai 2:8 - “Aan My behoort al die
silwer, aan My al die goud, sê die Here die Almagtige.”

Daarom is deel van jou en my verantwoordelikheid en reaksie op hierdie geloofsuitsprake, dat
ons in gehoorsaamheid, ons eienaarskap van ons besittings en hele lewe, gewilliglik oordra
aan die Here. Luk 14:33 sê immers: “So kan niemand van julle my dissipel wees as hy nie
bereid is om van al sy besittings afstand te doen nie.”
Ons moet afstand doen van eienaarskap oor alles wat ons het. En wanneer God die Eienaar
word in alles in ons lewe, word elke bestedingsbesluit in ons lewe „n geestelike besluit en deel
van „n hele lewe tot die eer van God. Ons vra nie langer “Here, wat wil U hê moet ek met my
geld doen ?” nie, maar eerder “Here, wat wil U hê moet ek met U geld doen?” Wanneer ons
die regte gesindheid het, spandeer ons geld slegs op dinge wat die Here sal behaag.
Maar die Skrif openbaar ook hoe God totaal in beheer van elke detail van my lewe is, en dus
ook in my finansies en besigheid of werksloopbaan. Soos wat Daniël daar in Dan. 4:34-35
bely: " Ek het die Allerhoogste geprys… Hy doen soos Hy besluit met die hemelse magte en
met die mense op aarde. Daar is niemand wat Hom daarvan kan weerhou en vir Hom kan sê:
„Wat doen U?‟ nie.”
Watter troos is dit nie vir my en jou nie! Om te weet en te glo dat ons liefdevolle hemelse
Vader in detail finaal in beheer is van elke gebeure in my lewe! Ja, dat elkeen van ons wat
Christus volg as Verlosser en Here, kan weet dat God alle dinge, selfs die moeilike
omstandighede, ten goede laat meewerk vir Sy kinders (Rom 8:28).

Met ander woorde, God sal Sy plan en doel daarmee laat realiseer, kom wat wil. Daarvan is
die lewe van „n Josef, byvoorbeeld, vir ons so „n wonderlike stuk getuienis. Vgl. Gen. 45:5-8;
50:20).
Maar aan die anderkant, weet ons almal uit ervaring hoe God ook besig is om ons karakter te
bou, veral midde daardie moeilike tye in ons lewe. Daarom sê Paulus daar in Romeine 5:3-4:
“Ons verheug ons ook in die swaarkry, want ons weet: swaarkry kweek volharding, en
volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop”.
As ons dit werklik begin glo, sal ons ook meer geredelik God vertrou om in al ons behoeftes,
en ek bedoel werklik “al” ons behoeftes, te voorsien!
Een van God se name is immers “Jehovah Jireh”, wat beteken “die Here sal voorsien.
Daarom bely Paulus daar in Fil. 4:19 met soveel beslistheid:
“En my God sal in elke
behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus.”
Jesus self belowe dit immers daar in Mat. 6:33 as Hy sê: “Nee, beywer julle allereers vir die
koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge (bedoelende
kos en klere) gee.”
Ons kan nie altyd voorspel of voorsien hoe God dit gaan doen nie, maar een ding weet ons
verseker, en dit is dat Hy sal doen wat Hy belowe het.
En hoeveel keer verras Hy ons nie oor hoe Hy dit doen nie!

HOE VOEL JY OOR DIE WERK WAT JY DAG VIR DAG DOEN?
Kom ons gesels „n bietjie oor wat God oor werk sê.
Die eerste ding wat God met Sy nuwe mens, Adam, daar in die begin in die sondelose
omgewing van die Tuin van Eden gedoen het, was om vir hom werk te gee. “Die Here God
het die mens in die tuin laat woon om dit te bewerk en op te pas.” (Genesis 2:15).
Dit lyk vir my God het werk bedoel as die primêre manier waarop Hy geweldig baie van ons
behoeftes as mens wil bedien. Daarom vereis Hy van die begin af dat ons sal werk. “Ses dae
moet jy werk, ….” (Eksodus 34:21) en, "As iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie."
(1 Tessalonisense 3:10).
As „n mens begin nadink oor hoe uniek God elkeen van ons geskape het, dan glo ek is daar
„n unieke plek en rol in God se plan vir elkeen van ons. Elkeen van ons is immers uniek, een
van 6 biljoen mense tans op aarde. En nog nooit in die geskiedenis (en in die toekoms) was
of gaan daar iemand presies soos ons wees nie. Daarom glo ek, is daar „n spesifieke plek en
werk vir elkeen van ons, vir elke seisoen in ons lewe, waar ons vervulling in elke opsig van
ons menswees gaan en kan beleef.
Dit is dus so noodsaaklik dat elke Christen baie gereeld, ook wat sy of haar beroep of
besigheid betref, voor God moet gaan stil word oor presies wat regtig Sy hart en plan vir nou
rondom jou werk of beroep is. Al is dit dan net om seker te maak of jy nog is waar jy behoort
te wees en of doen wat jy behoort te doen vir hierdie seisoen in jou lewe.
Hoeveel mense strompel nie soos robotte Maandae tot Vrydae werk toe en terug, sonder
enige lewensvreugde en entoesiasme, net om kos op die tafel en die balju van die deur af
weg te hou nie!
O, mag God deur die werking van Sy Gees kom en ook in hierdie area van jou lewe „n vars
bries inwaai wat jou, bonatuurlik, iets sal laat ervaar van God se opwindende plan vir nou vir
jou!
Nie dat alles elke dag opwinding hoef te wees nie! Daar is maar in elke werk of beroep die
lekker, en die gewone, en die slegte. Maar dit hoef tog nie net oor blote oorlewing te gaan
nie!
Werk het ook „n ander belangrike funksie in ons lewens as Christene. God gebruik dit ook om
ons karakter te bou. Terwyl die bouer die huis bou, bou die huis die bouer. Soveel dinge in
ons persoonlikheid en lewensvaardighede word daar op die markplein verfyn en verbeter.
Werk is dus nie net „n manier waarmee geld verdien word nie. Daardeur bou God ervaringe
in ons lewens in en leer Hy ons lesse wat ons op geen ander manier kon leer nie.
Die oomblik as ons begin verstaan dat my werk van Maandag tot Vrydag deel is van my
voltydse bediening in diens van Koning Jesus, word alle soort beroepe gelykwaardig. En dan
ontdek ons die verskeidenheid wyses en plekke waarin God Sy mense kan gebruik in die
markplek. Kyk maar net na Sy mense van wie ons lees in die Bybel. Ons sien „n Dawid wat
eers gewoon skaapwagter was en dan „n koning word. Lukas was „n dokter. Lydia was „n
kleinhandelaar wat materiaal verkoop het. Daniël was „n regeringsamptenaar en Paulus was
„n tentmaker. En die Here Jesus self was tydens Sy verblyf op aarde die grootste deel net „n
skrynwerker.

Maar dit is verder ook duidelik uit die Skrif dat God selfs meer direk hierby betrokke is as net
dit. Dit is immers Hy wat deur Sy Gees ons toerus met natuurlike talente en gawes, en selfs
met bonatuurlike gawes, om daardie werk te kan doen. Daarom lees ons in die Bybel dat
God selfs aan ons ons beroepsvaardighede gee: “….. en al die ander vakmanne vir wie die
Here die vaardigheid en verstand gegee het om te weet hoe om al die werk aan die heiligdom
uit te voer ….” (Eksodus 36:1).
Maar God is ook die Een wat sukses in die werksomgewing aan ons gee. Dink maar net aan
Josef as „n voorbeeld van iemand wat deur God gehelp is om sukses te behaal. “Die Here
was by Josef en dit het baie goed gegaan met hom. Toe Potifar, Josef se eienaar, sien dat
die Here by Josef is en dat die Here alles wat Josef aanpak, laat slaag….”(Genesis 39:2-3).
Elkeen van ons is geroep om elke dag, ook by die werk, net ons beste in diens van Jesus te
gee. Tog moet ons erken dat dit uiteindelik net God is wat ons werklik suksesvol maak.
Verhoging en bevordering kom dus direk uit Sy hand. Daarom bely Ps. 75:6-7: “Verheffing
kom nie uit die ooste of uit die weste of uit die woestyn nie!
Nee, dit is God wat verneder of verhef, Hy is die regter!”
Dit mag dalk vir jou „n verrassing wees, maar mense bepaal uiteindelik nie of jy bevorder
gaan word of nie. Die Here beheer jou sukses en bevorderings. As jy kind van die lewende
God is, het God volle verantwoordelikheid vir jou hele lewe en persoon geneem en is Hy in
die detail daarvan betrokke. Jy is nie meer ander se slaaf nie. Niemand anders is meer
werklik jou baas en jy blote klaas nie. Jy is kind van die lewende God en Hy is die enigste
Here wat totale beheer in jou lewe het.
Hy is die Besturende Direkteur wat elke finale beslissing maak, ook rondom jou werk en
toekoms. As jy dus frustrasies en probleme daar het, staan Sy permanente uitnodiging om,
oor almal se koppe, dit direk met Hom te kom bespreek. Hy het immers die finale sê.
In Jesus se Naam, het jy 24 uur, 7 dae „n week, enige tyd, dag of nag, „n ope, staande
uitnodiging om met die Koning van alle konings, oor jou lewe te kom gesels. Wat „n
bevrydende wete is dit nie!

OOR HOE OM GELD VERANTWOORDELIK TE HANTEER (1)
Ons kan nie oor Christenwees in die markplek praat sonder om „n bietjie meer in detail oor
geld en „n verantwoordelike Bybelse hantering daarvan te gesels nie.
Een van die tekse wat ons gelowiges laat memoriseer as ons gesels oor Bybelse
rentmeesterskap, is daardie aangrypende vers in Spr. 22:7 wat soos volg lui: “Die ryke heers
oor die arme; die lener is die slaaf van die man by wie hy leen.”
As alles wat ons het aan God behoort, is dit ons verantwoordelikheid om soos „n tipiese
betroubare bankbestuurder daarmee te handel. Daarom sê Paulus in 1 Kor. 4:2: “Van „n
bestuurder word veral vereis dat hy betroubaar moet wees.”
Wat sê die Bybel oor hoe ons geld oordeelkundig moet spandeer en hoe om skuld te vermy?
Ek wil prakties wees en „n paar Bybelse beginsels uitspel wat ons besteding en God-sebestuurders-wees gaan beïnvloed:


Leer om vergenoeg te wees.

Die woord “vergenoegheid” kom 7 keer in die Bybel voor, en ses keer het dit met geld te
doen. Hoor hoe sê Paulus daar in Fil. 4:11 tot 13: “Ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want
ek het geleer om my in alle omstandighede te behelp. Ek weet wat armoede is en ek weet
wat oorvloed is; van alles het ek ondervinding: om genoeg te hê om te eet sowel as om
honger te ly, om oorvloed te hê sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur Hom
wat my krag gee.”
Ons word nie tevrede gebore nie; ons moet leer om, in die lig van God se beloftes van Sy
totale versorging in alles wat ons nodig het, te kies om „n vrede te hê met wat op verskillende
stadiums in ons lewe gebeur. Omdat ons glo God is totaal in beheer van ons lewe. Ja, en
omdat ons glo wat Paulus daar in Fil. 4:19 sê: “En my God sal in elke behoefte van julle ryklik
voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus.”
1 Tim. 6:8 beskryf hierdie vergenoegdheid so: “As ons dan kos en klere het, moet ons
daarmee tevrede wees.”
Bybelse vergenoegdheid beteken dus dat ons moet soek na hierdie innerlike vrede oor die
werk wat ons daaglikse doen en die finansiële situasie waarin ons tans is. En as ons nie
daarmee vrede het nie, moet ons dadelik met God daaroor gesels. Sodat Hy ons kan sê wat
ons te doen staan om daardie vrede terug te kry.
Die Hebreërskrywer sê: “Hou julle lewe vry van geldgierigheid; wees tevrede met wat julle
het. God self het gesê: "Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie.”


„n Tweede Bybelse beginsel is: Kies om God te vertrou dat Hy sal voorsien.

Die Here leer ons immers self in Sy Woord dat Hy presies weet wat ons nodig het voordat
ons vra. Maar ons sal moet kies om te glo wat daar in Spr. 3:5-6 staan: “Vertrou volkome op
die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie. Ken Hom in alles wat jy doen en Hy sal
jou die regte pad laat loop.”
Mat. 6:25 tot 34 leer ons dat as ons werklik vir onsself uitgeklaar het oor hoe ons inpas in God
se wil om Sy koninkryk rondom ons te laat kom, en ek en jy doen presies wat ons glo Hy wil
hê ons moet doen, dan hoef ons ons nie te bekommer of daar genoeg geld gaan wees elke

maand vir kos, klere en alles at ons nodig het nie. Die lewende God wat ons dien is ook ons
Hemelse Vader wat presies weet wat ons nodig het, en wat graag in al daardie dinge wil
voorsien.
Ons kan Hom dus daarvoor vertrou.
As ek en jy dus presies doen wat Hy van ons begeer, kan ons Hom vertrou om die rekeninge
vir wat ons nodig het, te betaal. Maar as ons doen wat ons wil doen, betaal ons ons eie
rekeninge.
Volgende keer gesels ons verder.

OOR HOE OM GELD VERANTWOORDELIK TE HANTEER (2)
Ek is besig om saam met jou te soek na „n paar Bybelse beginsels wat ons kan help om ons
geld en finansies met verantwoordelikheid te hanteer. Daarom wil ek die volgende Bybelse
finansiële beginsel so formuleer:


Bestuur alles waaroor God jou aangestel het met groot verantwoordelikheid

Ek gebruik doelbewus die begrip “bestuur”, want dit is een van die woorde wat God in die
Bybel gebruik om ons roeping as Christen te omskryf. Luister maar net na die volgende:


1 Kor. 4:2 sê: “Van „n bestuurder word veral vereis dat hy betroubaar moet wees.”



Een of ander tyd gaan ons ook geleenthede kry om, soos die bestuurder daar in Luk.
16:2, rekenskap te gee oor hoe ons ons geld, finansies en ander besittings bestuur
het. “Gee verslag van jou bestuur van sake …”

Verantwoordelike bestuur van ons finansies, sy dit in ons persoonlike lewe of in die besigheid,
het ten minste drie kante: verantwoordelike begroting, verantwoordelike besteding en
verantwoordelike, en kontinue bestuur van albei hierdie prosesse met die oog op dinge wat
onverwags gebeur en die toekoms.
As die Here werklik die Alleen-eienaar van alles wat ons het is, dan moet ons besef dit gaan
„n bepaalde prys in ons lewe kos. Dit gaan ten minste beteken dat ons nie daarmee kan
maak wat ons wil nie, maar graag wil doen wat Hy sê. As Hy sê: Verkoop alles. Dan moet
ons dit doen.
Nou weet ons, Hy sê nie vir al Sy mense om alles wat hulle het te verkoop nie. Maar die
onderliggende beginsel bly vir almal van ons geld, of ons nou van die enkele is wat alles moet
verkoop, of bloot gewoon goeie bestuurders moet wees van dit waaroor Hy ons aangestel
het. Uiteindelik gaan dit in albei gevalle, soos Jesus daar in Luk. 14:28 sê, oor kosteberekening: "Wie van julle wat „n gebou wil oprig, gaan nie eers sit en die koste bereken, om
te sien of hy genoeg geld het om die werk te voltooi nie?”
Daarom lyk dit vir my logies dat om goeie finansiële bestuurders in die Koninkryk van God te
wees, moet ons, as deel van ons verantwoordelike kosteberekening, rekening hou met 3
dinge as ons oor ons geld en finansies dink: Verpligtinge; behoeftes; en begeertes. Ek dink
altyd daaraan as 3 mandjies waarin ons elke maand geld moet sit. Kom ek bespreek dit so „n
bietjie meer in detail:
1. Ons verpligtinge
Die eerste ding wat ons, as God se bankbestuurders, in berekening moet bring is alle
skuldverpligtinge wat ons het. Onder skuld verstaan ek, waar ek in een of ander kontrak
(mondelings of skriftelik) beloof het om, wat ek verskuldig is, terug te betaal.
Maar hierdie “verpligtinge”-kategorie sluit ook belasting aan die staat in, en ook dit wat ek
gekies het om te gee aan geestelike leiers wat God tans gebruik om my toe te rus vir my
bediening elke dag.
Die verse in die Bybel wat hier van toepassing is, is dit wat Paulus daar in Rom 13:6 tot 8 sê:
“Dit is ook waarom julle belasting betaal, want die owerhede is dienaars van God en hulle is
besig om hulle opdrag uit te voer. Gee dus aan almal wat hulle toekom: belasting as dit

belasting is, aksyns as dit aksyns is, ontsag as dit ontsag is, eer as dit eer is. Julle moet
niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens liefhet,
voer die hele wet van God uit.”
Maar ook dit wat daar in Gal. 6:6-10 staan. Ek haal net verse 6 hier aan: “Iemand wat
onderrig ontvang in die woord van God, moet sy leermeester laat deel in al die goeie dinge
wat hy het.”
2. Ons behoeftes
Verder moet enige verantwoordelike begroting rekening hou met alles wat ek en my familie,
of besigheid, werklik nodig het. Hier gaan dit dus oor werklike behoeftes. En dan dink ons in
„n praktiese huishouding aan dinge soos kos, klere, water, elektrisiteit, telefoonkostes,
brandstof, ens.
Dit is daardie dinge waarvan Paulus praat as hy daar in 2 Tess. 3:10 tot 12 sê: “Toe ons nog
by julle was, het ons vir julle uitdruklik gesê: "As iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet
nie. Ons sê dit omdat ons verneem dat daar mense by julle is wat leeglê, wat self nie werk
nie en hulle net met ander se sake bemoei. Sulke mense beveel en gebied ons op gesag van
die Here Jesus Christus dat hulle hulle aandag by hulle werk moet bepaal en hulle eie brood
verdien.”
Maar ook dit wat Paulus daar in 1Tim. 5:8 sê: “ As iemand nie vir sy eie mense en veral nie
vir sy huisgesin sorg nie, het hy die geloof verloën en is hy slegter as „n ongelowige.”
3. Ons begeertes
Ek glo dat enige vorm van Bybelse begroting ook in geloof moet beplan vir daardie dinge wat
ons oortuig is deel is van God se hart vir ons vir die toekoms. Dit is vir my aangrypend dat
daar in Ps. 37:3 en 4 die volgende staan: “Vertrou liewer op die Here en doen wat goed is,
woon en werk rustig voort. Vind jou vreugde in die Here, en Hy sal jou gee wat jou hart
begeer.”
Ek is oortuig dat daar begeertes in ons elkeen se hart is wat God deur die werking van Sy
Gees in ons hart gelê het. Ook daarvoor kan ons God vertrou. Daarom is dit net
verantwoordelik om ook vir hierdie dinge te begin begroot en te beplan vir die toekoms, as
deel van ons verantwoordelike Bybelse bestuur van ons finansies.

OOR HOE OM GELD VERANTWOORDELIK TE HANTEER (3)
Ons kan eenvoudig nie gesels oor hoe God wil hê Christene moet geld hanteer, sonder om
oor skuld te gesels nie. Daarom wil ek graag as „n verdere Bybelse beginsel die volgende
formuleer:


Vermy skuld sover moontlik

Ek hoef nie vir jou te vertel hoe maklik dit deesdae is om skuld te maak nie.
Leningaanbiedinge, ekstra kredietkaarte, noem maar op, maak dit vir sovele mense so maklik
om te veel skuld te maak. Dink maar net aan die rol van die advertensiewese om heeltyd vir
mense aan te moedig om iets beters, iets meer modern en anders te koop.
Daarom wil ek graag vir jou dit aanhaal wat die Here deur die Spreukeskrywer vir ons leer
daar in Spreuke 3:5 tot 10: “Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat
maak nie. Ken Hom in alles wat jy doen en Hy sal jou die regte pad laat loop. Moenie dink jy
het die wysheid in pag nie, dien die Here en vermy wat sleg is: dit is die geneesmiddel vir jou,
die verkwikking vir jou liggaam. Vereer die Here met offerandes uit al wat jy besit en met die
beste uit jou oes, dan sal jou skure oorvol wees en jou parskuipe oorloop van die wyn.”
Hier staan sovele Goddelike riglyne in hierdie verse wat jou en my werklik kan beskerm teen
onverantwoordelike geld-uitgee. Kom ek noem so „n paar van hulle op:
1. Voor jy waag om skuld te maak, gaan vra die Here wat Sy hart daaroor is.
Dit geld vir alles wat jy wil aankoop. Veral daardie aankope waarvoor jy nie werklik begroot
het saam met jou huweliksmaat (as jy getroud is) in Sy teenwoordigheid nie. En nou praat ek
van daardie gereedskap, apparaat of voertuie wat jy dink allernoodsaaklikste is vir jou
besigheid of boerdery, tot by daardie kledingstuk of paar skoene wat nou “op uitverkoping is”.
2. Om God se raad en leiding te volg, is altyd die beste, ook vir jou algemene
gesondheidstoestand!
As jy my nie wil glo nie, gaan gesels „n bietjie met mense wat groot skuld het. En laat hulle jou
vertel van al die nagte wat hulle nie kan slaap nie, die angs, die maagsere en die spanning
wat dit in „n mens se lewe meebring.
3. Kies doelbewus vir „n eenvoudige, dankbare lewe voor die Here.
Dit is vir my so aangrypend om werklik welgestelde Christenmense te ontmoet wat doelbewus
gekies het om „n eenvoudige, dankbare lewe te leef. Jy sien dit in die huis waarin hulle bly, in
hulle meubels en in die motor wat hulle ry.
So anders as sovele ander van ons wat net heeltyd groter, beter en meer modern wil hê. En
wat dan soveel onnodige finansiële druk plaas op hulself en hulle gesinne, om nie eers te
praat van al die ekstra tyd en energie wat sulke besluite uiteindelik in beslag neem en
gevolglik hulle verhouding met die Here en met hulle geliefdes in die proses laat skade ly nie.
En dit terwyl God ons aanmoedig om „n stil, eenvoudige lewe te lei. “Laat dit vir julle „n saak
van eer wees om rustig te lewe, julle met julle eie sake besig te hou en self in julle
lewensonderhoud te voorsien, soos ons dit aan julle voorgehou het. Dan sal julle eerbare
leefwyse die agting van die mense buite die gemeente afdwing, en julle sal van niemand
afhanklik wees nie.” (1 Tessalonisense 4:11-12).

4. Leer die dissipline van gereeld-gee aan
Dit is vir my aangrypend om in hierdie gedeelte in Spreuke te sien hoe die Here Sy mense
aanmoedig om telkens hulle totale afhanklikheid van Hom en Sy versorging, maar ook hulle
dankbaarheid vir dit wat Hy reeds aan hulle uit Sy groot genade gegee het, op „n baie
konkrete manier baie gereeld teenoor Hom en ander gelowiges te bely.
Sy dit deur ons mondelinge getuienisse, maar veral deur ons dankoffers elke keer as ons uit
God se hand iets ontvang.
Daarom is een van die kosbaarste dissiplines wat God se mense kan aanleer in ons lewe, om
elke keer as God vir ons gee, „n deel daarvan weg te gee


Vir Sy saak: deur dit te gee vir mense wat voltyds Sy mense toerus en bedien sodat
hulle weer ander in Sy Naam kan bedien. Sodat die apostels, herders, leraars,
evangeliste en profete, dus, wat God se mense moet toerus vir hulle bediening,
genoeg kan hê om van te lewe.



Maar dan ook vir ander in nood in die gemeente (Rom. 12:13). Kyk maar net hoe die
vroeë gemeentes daar in Handelinge in mekaar se behoeftes voorsien het. Hoe sê
Paulus daar in 2 Kor. 8:13 tot 15: “Ek bedoel nie dat julle gebrek moet ly om ander te
kan help nie; maar sodat daar ewewig sal wees, moet julle wat nou oorvloed het, dié
help wat gebrek ly. Dan, as hulle weer oorvloed het en julle gebrek ly, kan hulle julle
weer help. So kom daar ewewig. Daar staan ook geskrywe: "Dié met baie, het nie te
veel gehad nie, en dié met „n bietjie, nie te min nie.”



En dan ook vir ander noodsituasies in die samelewing en in ongelowiges se lewens
waar God vir ons wys om te gee.

Maar ek skryf later meer hieroor.

OOR HOE OM GELD VERANTWOORDELIK TE HANTEER (4)
Ons het verlede keer oor skuld begin praat en vir mekaar aangetoon dat God ons ontmoedig
om skuld te maak.
Dit is reeds uit die Ou Testament duidelik dat om nie skuld te hê nie een van God se
belonings vir gehoorsaamheid is. Hoor net hoe sê Deut. 28:1-2 en vers 12 dit: “As jy goed
luister na die Here jou God en jy gehoorsaam al sy gebooie wat ek jou vandag gee, en jy
lewe daarvolgens, sal die Here jou God jou oor al die nasies van die aarde stel. As jy luister
na die Here jou God, sal al hierdie seëninge oor jou kom…. Dan sal jy aan baie nasies kan
leen, maar self sal jy nie hoef te leen nie.”
Skuld word selfs geteken as „n vloek: “As jy nie luister na die Here jou God nie …… sal al
hierdie strawwe oor jou kom en jou tref: Die vreemdeling wat by jou woon, sal meer en meer
kry, ….. Hy sal aan jou leen, jy sal nie aan hom leen nie.” (Deut. 28:15, 43 en 44)
Waarom is skuld-maak dan so gevaarlik vir Christen-gelowiges?
Omdat die mens wat skuld maak sekere voorveronderstellings maak oor die toekoms. So „n
mens aanvaar eenvoudig dat ons in die toekoms genoeg gaan verdien om daardie skuld af te
betaal.
Wat dit nog meer gewaagd maak is as jy uit eie goeddunke en inisiatief gehandel het, sonder
om God te raadpleeg. Luister net wat sê Jakobus 4:13 tot 15 hieroor: “Kom nou, julle wat sê:
"Vandag of môre sal ons na dié en dié stad toe gaan en „n jaar lank daar bly; ons sal sake
doen en geld maak." Julle wat nie eers weet hoe julle lewe môre sal wees nie! Julle moet
eerder sê: "As die Here wil, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen.”
Vra maar elke mens wat op een of ander stadium in sy of haar lewe skuldvry gekom het,
watter seën dit is! Vir die eerste keer is jy werklik vry om finansieel te kan doen wat Christus,
jou Here, vir jou aansê om te doen. Voor daardie tyd moes jy altyd rekening hou met „n
“skuld-draak” wat êrens oop-bek staan en wag om eerste gevoed te word as daar enige geld
ingekom het!
Waarom maak Christene dan so maklik skuld?


Omdat hulle nooit na hulle bekering geleer is om geld op God se manier te hanteer
nie.



Soveel van ons koop bloot impulsief omdat hulle nie die heerlike dissipline van „n
geskrewe begroting en finansiële plan het wat hulle teen enige oorbesteding kan
beskerm nie.



Sovele van ons het nog nie klaar gemaak met emosionele pyn en seer, en ou-natuurgewoontes van voor ons bekering, wat selfs kan lei tot onnodige geld-uitgeëry nie.



Soms gebeur die onverwagte en moet mense skuld maak om die onkostes te dek,
omdat daar nie vooraf voorsiening gemaak is ook vir die onverwagte nie.

Maar hoe nou gemaak as ek skuld het?


Gaan raak stil voor God. Kies om Hom voortaan te vertrou en te gehoorsaam in jou
finansies. En vertrou Hom vir „n plan om daarmee verantwoordelik te begin handel.
Onthou, jou God is dieselfde God wat daardie weduwee in 2 Konings 4:1-7 gehelp

het met haar skuld. Sy het die gevaar geloop om selfs haar kinders te verloor as
gevolg van skuld! Elisa, die profeet, sê toe vir haar om leë kanne by haar bure te
leen. Dan lees ons hoe die Here haar enigste besitting, „n bietjie olie, wonderbaarlik
vermeerder, sodat sy al die kanne wat sy in die hande gekry het, kon vul. Hierdie olie
het sy gaan verkoop, haar skuld betaal en selfs genoeg oorgehad vir die toekoms.
Dieselfde Here wat vir die weduwee voorsien het, wil ook ons help om vry te kom van
skuld.


As jy dit nog nie gedoen het nie, gaan sit voor die Here en skep vir jou „n geskrewe
begroting as deel van jou verantwoordelikheid as rentmeester van God. Sodat jy
presies kan weet wat jou inkomste is, maar ook presies wat jou normale uitgawes is.
Soms moet ons ook doelbewus beplan om van ons uitgawes te verlaag om so van
ons skuld vry te kom.



Maak dan „n lys van al jou skuld, van die grootste na die kleinste bedrag. En vertrou
die Here vir „n plan hoe om dit te begin afbetaal.



Verkoop wat jy kan, en gebruik die ekstra geld om van die skuld af te betaal.



Begin jou skuld gedissiplineerd en gelowig, so vinnig moontlik, af te betaal. Begin by
die kleinste bedrag en betaal elke maand „n ekstra bedrag daarop totdat dit ten volle
afbetaal is. Hou so aan totdat al jou skuld betaal is. Spreuke 3:27 en 28 sê immers:
“Moenie „n weldaad weerhou van iemand aan wie dit toekom, terwyl dit in jou mag is
om dit te bewys nie. Moenie vir iemand sê: "Gaan eers terug en kom môre weer, dan
help ek jou," as jy nou reeds kan help nie.”



Moet natuurlik nie weer skuld maak nie.



Oorweeg dit om dalk „n ekstra kanaal vir ekstra inkomste te skep onder God se
leiding.

As jy nie weet hoe nie, wees altyd bereid om raad van ander volwasse gelowiges te vra
voordat jy belangrike finansiële besluite neem. “Luister na raad, aanvaar wat jou geleer word,
sodat jy uiteindelik wysheid kan hê.” (Spreuke 19:20).
In Rom. 13:8 staan: “Julle moet niemand iets verskuldig wees nie …” Die rede waarom die
Here wil hê dat ons vry moet wees van skuld is omdat “die lener … die slaaf van die man by
wie hy leen …” is (Spreuke 22:7). Die ander rede waarom die Here wil hê dat ons vry moet
wees, is om Hom te dien, deur in staat te wees om nou in vryheid te gee as Hy sê ons moet
gee. Maar daaroor gesels ek volgende keer verder.

OOR HOE OM GELD VERANTWOORDELIK TE HANTEER (5)
Is jy vry genoeg om te kan gee as God sê jy moet gee?
Luister wat staan daar in Hand. 20:35: "Onthou die woorde van die Here Jesus. Hy het self
gesê: 'Om te gee, maak „n mens gelukkiger as om te ontvang‟”.
Om te gee lei tot meer seën in die lewe van die gewer as wat dit op die oog-af lyk. Ek sien uit
die Skrif dat die gewer op ten minste vier maniere bevoordeel word as hy of sy gee:
1. Wanneer ons Bybels op die regte manier gee, gee ons eintlik vir Christus, en nie in die
eerste plek vir die spesifieke mens vir wie ek fisies gee nie. Dit help ons dus om ons fokus
reg te kry.
Ek glo „n mens se hele wyse van gee verander as ons begin verstaan dat ons eintlik elke keer
as ons gee, eintlik vir Jesus Christus gee. Hy is eintlik elke keer die direkte Ontvanger van
elke gawe wat ons uitdeel.
Dit is mos wat Jesus sê daar in Mat. 25:34 as Hy die volgende sê: “Dit verseker Ek julle: Vir
sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van My gedoen het, het julle dit
aan My gedoen.”
Ons diepste begeerte is immers om in alles wat ons doen, Hom te dien, en daarom, ook deur
ons gee, Hom ook so te aanbid omdat Hy ons Verlosser en getroue Voorsiener is.
2. Daar gebeur iets in ons as ons gee. Behalwe dat om te gee die houvas van goed en geld
in ons lewe breek, ontwikkel gee ons om meer aan die karakter en beeld van Christus gelyk
te word. Waar ons eens van nature selfsugtig was en alles net om ons self en ons eie mense
gedraai het, help gee ons om uit te breek uit hierdie tronk van selfsug en om meer te word
soos Jesus wie se karakter juis dié is van Gewer en Dienaar.
3. Dit help ons om skatte in die hemel bymekaar te maak. Ons lees immers daar in Mat.
6:20: "Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie en
waar diewe nie inbreek en dit steel nie.” Ons het dus elkeen as‟t ware „n bankrekening in die
hemel, waarin ons vir die ewigheid kan belê. Daarom kan Paulus daar in Filippense 4:17 sê:
“Dit gaan vir my egter nie om die gawe nie, maar om die vrug daarvan: daardeur word julle
self ryker.”
4. Alhoewel die Bybel dit nie laat voorop staan - en dit nie ook ons motivering moet wees
waarom ons gee nie - kan gee vir die gewer materiële voorspoed meebring. Luister
byvoorbeeld na Spreuke 11:24 en 25 in die verband: “Daar is mense wat vrylik uitdeel en tog
steeds meer het, daar is ander wat suinig is en tog arm word. Wie „n ander voorspoed gun,
sal self oorvloed hê. Wie die dors van ander les, sal self genoeg kry as hy dors is.”
Dit word ook daar in 2 Kor. 9:6 tot 11 bevestig: “Dink daaraan: wie karig saai, sal karig oes;
en wie volop saai, sal volop oes ... En God is by magte om aan julle alles in oorvloed te
skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke
goeie werk. Daar staan ook geskrywe: 'Hy deel uit en gee aan die armes; hy bly altyd
vrygewig.' God wat saad verskaf om te saai en brood om te eet, sal ook aan julle saad gee en
dit laat groei en julle vrygewigheid „n ryk oes laat oplewer. Hy maak julle altyd in alles ryk
genoeg om by elke geleentheid vrygewig te kan wees.”

Dit is vir my so aangrypend dat God vir die vrygewige gewer nog selfs meer wil gee! Nie net
om in sy eie behoeftes so te voorsien nie, maar om, terselfdertyd, in staat te wees om nog
meer te kan weggee waar dit nodig is.
Daarom word ons dwarsdeur die Bybel aangemoedig om vrygewig te wees. Om die
waarheid te sê, daar is meer teksverse wat met gee verband hou as met enige aspek wat te
doen het met geld.
Kom ek vat saam wat die Bybel oor ons gesindheid sê as ons gee:


Ons moet uit die regte gesindheid gee

Ons het al soveel kere vir mekaar gesê: God kyk na ons hart. Vir Hom gaan dit eerstens
oor ons gesindheid. Daarom sê Jesus daar in Matteus 23:23 vir die geestelike leiers van
destyds: "Ellende wag vir julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, huigelaars! Julle gee tiendes
van kruisement, anys en koljander, maar wat volgens die wet van God die swaarste
weeg, laat julle na: geregtigheid, barmhartigheid en betroubaarheid. Juis hierdie dinge
moet „n mens doen en die ander nie nalaat nie.”
Gee dus, omdat jy liefhet. In 1 Kor. 13:3 staan daar: "Al deel ek al wat ek het aan ander
uit ... maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks”.


Gee met dankbaarheid en blymoedig

G‟n wonder 2 Kor. 9:7 leer ons: "Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem
het, nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief.”
Die woord wat in Afrikaans met “teensin” vertaal is, kan ook met hartseer, verdriet of
geïrriteerdheid vertaal word.
Blymoedigheid getuig van „n ander gesindheid. Ek glo dit is die vrug van „n stuk
dankbaarheid teenoor God vir Sy besondere genadige versorging in ons eie lewe.
Maar ook vir die voorreg om weer, op ons beurt, deur God gebruik te word om ander te
kan help in Sy Naam en in Sy diens as ons Verlosser en Here.
Watter voorreg is dit nie om ook deur ons gee te kan getuig met dankbaarheid oor die
wonderlike God wat ons so versorg dat ons in staat is om te kan gee nie!

OOR HOE OM GELD VERANTWOORDELIK TE HANTEER (6)
Baie mense dink verkeerdelik dat die God van die Bybel iets teen geld as sulks het. Maar dit
is nie waar nie. God het niks daarteen dat iemand baie geld het nie. Waarteen God in die
Bybel Christene waarsku is die mag wat „n liefde vir geld, of geldgierigheid, in „n gelowige se
lewe kan hê.
Hoor hoe staan dit daar in 1Tim. 6:10: “Geldgierigheid is „n wortel van allerlei kwaad. Party
het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal; daardeur het hulle hulleself baie ellende
op die hals gehaal.”
God se “teenmiddel” hierteen, wat die Christengelowige letterlik kan verlos of vrymaak
hiervan, is as Hy ons, deur die werking van Sy Gees, leer om onbevange weg te gee. Soos
Hy jou beveel. Van dit wat Hy vir jou gee. En vir wie Hy jou aansê om te gee.
Kom ek wys vir jou „n bietjie van die dinge wat die Bybel oor gee sê:
1. Ons gee heel eerste en in die eerste plek aan God. Wanneer en wat ons ook al aan wie
ook al gee, omdat ons oortuig is God vra dit van ons, gee ons inderwaarheid aan God. „n
Gehoorsame gee soos God ons vra, is deel van ons aanbidding en vertroue in God en uit
dankbaarheid vir Sy getroue versorging in ons lewe. Soos daar byvoorbeeld in Spreuke 3:9
staan: “Vereer die Here met offerandes uit al wat jy besit en met die beste uit jou oes”. God
het nie ons geld nodig nie. Maar ons het nodig om te gee.
2. Dit gaan in hierdie gee nie in die eerste plek oor hoeveel of wat jy weggee nie, maar oor
wat in jou hart aangaan as jy gee. Daarom beklemtoon God dwarsdeur die Nuwe Testament
dat ook ons gee „n uiting moet wees van ons liefde: ons liefde vir God en ons liefde vir ons
medemens. Ons gee omdat ons nie anders kan nie. Omdat ons God liefhet met alles wat
ons het, en ons naaste soos onsself, deur die werking van God se Gees in en deur ons. (Kyk
maar gerus wat staan in gedeeltes soos Joh. 13:34,35; Rom. 13:8; 2 Kor. 8 en 9; Jak. 2; 1
Joh. 3, 4 en 5.) Dit is waarom Paulus daar in 2 Kor. 9:7 die volgende skrywe: “Elkeen moet
gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het, nie met teensin of uit dwang nie, want God het
die blymoedige gewer lief.”
3. As ons verstaan dat alles wat ons het, en alles wat ons ontvang het, alles aan dié God
behoort - wat ons lewe gered het in Christus Jesus - en dat ons gee maar net nog „n manier is
om Hom lief te hê, kan „n mens verstaan waarom die Nuwe Testament glad nie „n ding
daarvan maak oor hoeveel ons eintlik as Christene moet gee nie.
Waar die Ou Testamentiese gelowige duidelike, direkte reëls gehad het wat gemaak het dat
hy tot 33% van alles wat hy gehad en ontvang het, as tiendes, offerande van allerlei aard, en
as belasting laat gee het, is die enigste vers wat iets hieroor sê in die Nuwe Testament, Mat.
23:23 Daar sê Jesus vir die Fariseërs en ander Joodse wetsgeleerdes die volgende:
"Ellende wag vir julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, huigelaars! Julle gee tiendes van
kruisement, anys en koljander, maar wat volgens die wet van God die swaarste weeg, laat
julle na: geregtigheid, barmhartigheid en betroubaarheid. Juis hierdie dinge moet „n mens
doen en die ander nie nalaat nie.” (Nou nie eintlik „n goeie vers om „n wettiese tiende teenoor
Nuwe Testamentiese Christene mee te bewys nie!)
As ek persoonlik mag wees, wil ek getuig dat ek en my gesin jare gelede vir onsself itgemaak
om vrywillig, as teken van ons vertroue in God se totale versorging in ons eie lewe, as teken

van ons liefde vir Hom as ons God, en uit dankbaarheid vir alles wat Hy in ons gelewe
gedoen het, ten minste tien persent van ons inkomste, wanneer en hoeveel ook al inkom,
weg te gee. Maar nie sommer vir enigiemand nie. Soos en hoe God ons oortuig om te gee.
2 Kor. 8:7 bly vir my „n wonderlike riglyn hierin: “Aangesien julle alles in oorvloed het: geloof,
die gawe om julle woord te doen, kennis van God, onbeperkte ywer en ons liefde vir julle,
wees dan ook in hierdie liefdeswerk oorvloedig.”
Asook 2 Kor. 8:12 tot 15 wat soos volg lui: “As die goeie wil daar is en iemand gee volgens
wat hy het, neem God die gawe aan. Hy verwag nie van hom wat hy nie het nie. Ek bedoel
nie dat julle gebrek moet ly om ander te kan help nie; maar sodat daar ewewig sal wees,
moet julle wat nou oorvloed het, dié help wat gebrek ly. Dan, as hulle weer oorvloed het en
julle gebrek ly, kan hulle julle weer help. So kom daar ewewig.”
Die laaste gedeelte wat vir ons in die verband baie riglyne gee, is dit wat daar in 2 Kor. 9:6 tot
11a staan: “Daar staan ook geskrywe: Dink daaraan: wie karig saai, sal karig oes; en wie
volop saai, sal volop oes. Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het, nie met
teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. En God is by magte om
aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê
en volop kan bydra vir elke goeie werk. Daar staan ook geskrywe: "Hy deel uit en gee aan
die armes; hy bly altyd vrygewig." God wat saad verskaf om te saai en brood om te eet, sal
ook aan julle saad gee en dit laat groei en julle vrygewigheid „n ryk oes laat oplewer. Hy
maak julle altyd in alles ryk genoeg om by elke geleentheid vrygewig te kan wees. Dié met
baie, het nie te veel gehad nie, en dié met „n bietjie, nie te min nie."
Volgende keer gesels ek oor die vraag: aan wie gee ons dan as ons gee?

OOR HOE OM GELD VERANTWOORDELIK TE HANTEER (7)
Kom ek probeer die vraag beantwoord: Aan wie moet ons, as Christene, volgens die Bybel,
gee?
Die Here moedig Sy mense om vir twee groepe mense te gee, naamlik


aan mense wat God opdrag gegee het om (a) voltyds Sy mense toe te rus vir
bediening, en ook aan dié wat (b) voltyds onder ongelowiges werk - en hulle dus nie
tyd het om nog ander werk te doen om so self vir hulle en hulle gesinne finansieel te
sorg nie



en aan armes - d w s mense met „n spesifieke nood waarin hulle self nie kan voorsien
nie

1. Die beginsel in die Skrif is om eerstens te gee aan die mense wat die Here gebruik om jou
geestelik te bedien en toe te rus vir jou bediening.
In die Ou Testament was dit so, en so geld dit ook in die Nuwe Testament. So lees ons hoe
God Sy mense daar in die Ou Testament beveel om die priesters te onderhou. "Vir die
dienswerk wat die Leviete ... verrig, gee Ek aan hulle as hulle besitting al die tiendes wat die
Israeliete as offergawes bring.” (Numeri 18:21).
Net so lees ons in die Nuwe Testament, byvoorbeeld, die volgende: “Die ouderlinge wat
goeie leiding gee, behoort dubbele erkenning te kry, veral dié wat hard werk deur te preek en
onderrig te gee" (1 Timoteus 5:17).
En: "So het die Here ook bepaal dat dié wat die evangelie verkondig, hulle lewensonderhoud
uit die verkondiging van die evangelie moet ontvang.” (1 Korintiërs 9:14).
Asook: "Iemand wat onderrig ontvang in die woord van God, moet sy leermeester laat deel in
al die goeie dinge wat hy het.” (Galasiërs 6:6).
Gee dus daar in jou plaaslike gemeente, of waar die Here van Sy mense gebruik om jou te
bedien.
2. Gee dan verder aan ander mense wat elders voltyds besig is om God se mense, en
ongelowiges te bedien, en dus nie self ander werk kan doen om in hulle eie finansiële
behoeftes te voorsien nie.
3. Gee aan die armes en daar waar mense nood het.
Daar is sovele verse in die Skrif waar die Here vir Sy mense sê Hy wil hulle gebruik as Sy
kanale om ander mense met nood te bedien.
Neem nou maar die bekende verse daar in Mat. 25:34 tot 45 waar die volgende staan: "Dan
sal die Koning ... sê 'Ek was honger, en julle het My iets gegee om te eet; Ek was dors, en
julle het My iets gegee om te drink' ... Dan sal dié wat die wil van God gedoen het, Hom vra:
„Here, wanneer het ons U honger gesien en U gevoed, of dors en U iets gegee om te drink?'
... En die Koning sal hulle antwoord: „Dit verseker Ek julle: Vir sover julle dit aan een van die
geringste van hierdie broers van My gedoen het, het julle dit aan My gedoen.‟ Dan sal die
Koning vir dié aan sy linkerkant sê: „Gaan weg van My af, julle vervloektes! Gaan na die
ewige vuur ... want Ek was honger, en julle het My niks gegee om te eet nie; Ek was dors, en

julle het My niks gegee om te drink nie ... Vir sover julle dit aan een van hierdie geringstes nie
gedoen het nie, het julle dit aan My ook nie gedoen nie.‟”
Die Here Jesus, wat ons dien, vereenselwig Hom mos op „n besondere manier met mense in
nood. Wat dus beteken dat, as ons hulle bedien, ons eintlik Hom bedien!
Luister net wat staan daar in Spr. 19:17: “Wie hom oor „n arm mens ontferm, gee „n lening
aan die Here, en Hy sal hom ten volle vergoed.”
God se riglyne aan Sy mense in dié verband is dan ook dat ons, in die eerste, plek moet
fokus op die armes in die geloofsfamilie van gelowiges, en dan op dié wat nog deel is van die
ongelowige wêreld daarbuite.
So staan daar, byvoorbeeld, in Gal. 2:10: "Al wat hulle [die apostels] gevra het, is dat ons
nie die armes onder hulle moet vergeet nie. Ek [Paulus] het my dan ook steeds vir hierdie
liefdesdiens beywer.”
Ef. 4:28 sê daarom ook: “As iemand „n dief is, moet hy ophou steel; hy moet deur harde werk
op „n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien; dan sal hy iets hê om vir die
armes te gee.”
Jakobus gaan selfs verder as hy sê dat die feit dat ons geloof in Christus Jesus het, en een
van Sy volgelinge is, met Sy Gees in ons, word juis bewys as ons prakties die nood van God
se mense in ons geloofsfamilies daar rondom ons bedien. Hoor hoe sterk sê hy dit: “Wat
help dit, my broers, as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Kan so „n
geloof „n mens red? Sê nou daar is „n broer of „n suster wat nie klere het nie en dag vir dag
honger ly, en sê nou een van julle sou vir hulle sê: "Mag dit met julle goed gaan; gaan trek
julle warm aan en eet genoeg," maar julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te lewe
nie, wat help dit dan? So gaan dit ook met die geloof: as dit nie tot dade oorgaan nie, is dit
sonder meer dood.”
As „n mens se oë oopgaan vir die eenheid van die Liggaam van Jesus, is een van die eerste
dinge wat „n mens raaksien, die geweldige armoede onder soveel van God se mense.
Miskien nie daar in jou geloofsfamilie nie, maar in ander woonbuurte, in ander dorpe en stede
in jou eie land en in ander lande.
Mag God ons sensitief maak vir waar Hy ons, as Sy bankbestuurders, wil gebruik om, met Sy
eiendom, mense om ons te bedien. Sodat hulle werklik God se liefde en genade sal proe.

OOR HOE OM GELD VERANTWOORDELIK TE HANTEER (8)
Kom ek gesels oor wat die Bybel oor “spaar” sê vir gelowiges.
Baie mense spaar nie omdat hulle vir jou sal sê hulle het niks aan die einde van die maand
oor om te spaar nie. Ander Christene voel weer dat God nie daarvan hou as ons spaar nie.
Tog moedig God in die Woord Sy mense aan om te spaar. Om so voorsiening te maak vir
toekomstige behoeftes en gebeure. So lees ons in Genesis 41 hoe God vir Josef gelei het
om gedurende die sewe jare van oorvloed genoeg vir die hele Egipte en omliggende lande te
spaar, sodat daar genoeg kon wees om van te leef gedurende die sewe maer jare.
In Prediker 3:6 lees ons van “…„n tyd om aan te skaf, „n tyd om te laat wegraak, „n tyd om te
spaar, „n tyd om weg te gooi …”
Lyk vir my, in die lig van wat ons reeds met mekaar gedeel het, mag God se mense net spaar
as hulle reeds gegee het. Want, onthou jy, God kyk in die eerste plek na wat in ons hart aan
die gang is, en of ons hartsbegeerte is om presies te doen wat Hy van ons verlang. En, het
ons reeds vir mekaar gesê, wat Hy verlang van Sy mense is om van dit wat Hy hulle gee weg
te gee. En eers dan kan hulle spaar van wat oor is.
Daarom bly die gelykenis wat Jesus hieroor vertel het insiggewend. Hy vertel: "„n Ryk man
se grond het goed gedra. Hy het toe by homself gedink: wat moet ek doen? Ek het nie plek
waar ek my oes kan opgaar nie. Toe besluit hy: dit sal ek doen: Ek sal my skure afbreek en
groter bou. Daarin sal ek al my graan en my ander goed opgaar. Dan sal ek vir myself sê:
„Mens, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Hou op met werk: eet, drink en leef
lekker.‟ Maar God het vir hom gesê: „Jou dwaas. Vannag nog sal jou lewe van jou opgeëis
word ... So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is by God nie ... Waar
julle skat is, daar sal julle hart ook wees.” (Lukas 12:16-21, 34)
God noem die ryk man „n dwaas omdat hy al sy goed gespaar het en nie ook vrygewig was
nie. Want sy hart was nie ingestel om God en Sy wil vir sy lewe te gehoorsaam nie.
Die basiese reël as jy effektief wil spaar, is om minder te spandeer as wat jy verdien, en om
dan van dit wat oorbly, gereeld te spaar. So sê Spreuke 21:5: "Wat hardwerkende mense
beplan, is nuttig, maar elkeen wat oorhaastig is, stuur af op gebrek.”
Jy hoef dus nie baie geld te verdien nie, maar moet net jouself dissiplineer om gereeld te
spaar. Soos die miere. "Gaan kyk na die mier, luiaard, kyk hoe hy werk, en leer by hom. Hy
het nie „n leier nie, nie „n opsigter of „n regeerder nie, tog maak hy sy kosvoorraad reg in die
somer, versamel hy sy voedsel in die oestyd.” (Spreuke 6:6-8).
Begin spaar dus wat jy kan, om so „n reserwe op te bou vir die dag van môre.
Hoeveel behoort ek te spaar? In die Bybel is daar net een voorbeeld wat vir ons „n bedrag
van een of ander aard aandui. En dit is weer in die verhaal van Josef, wat jaarliks 20 persent
gespaar het gedurende die sewe jare van oorvloed, sodat daar genoeg kon wees vir die maer
jare (Gen. 41:34).
Die meeste Christelike finansiële raadgewers meen dat dit verstandig is om ten minste 10
persent van jou inkomste te spaar.

Dan sal Spreuke 21:20 ook waar wees in jou geval: "In die woning van „n wyse mens is daar
altyd kosbare besittings en olie; „n dwase mens bring sy goed deur.”

LAAT ONS BEKEND STAAN AS ONKREUKBARE MENSE (9)
Die oomblik as „n mens met geld te make het, of dit nou min geld of baie geld is, moet jy
besluit of jy eerlik gaan wees of nie.
Vertel „n mens vir die kassier wanneer jy te veel kleingeld ontvang het? Vertel jy dat die
motor wat jy wil verkoop, olie lek? Veral as dit lyk asof niemand anders dit in die
besigheidswêreld doen nie.
Kom ons wees eerlik: Daar kan nie „n oomblik by ons twyfel wees oor die feit dat die God van
die Bybel begeer dat Sy mense onder alle omstandighede volkome eerlik sal wees nie.
Luister maar net na hierdie paar verse: "Die Here het „n afsku van leuenaars; Hy hou van
betroubare mense.” (Spreuke 12:22). “Julle mag nie steel nie en julle mag nie lieg of mekaar
bedrieg nie.” (Levitikus 19:11). "Noudat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar
die waarheid praat, want ons is lede van dieselfde liggaam ... As iemand „n dief is, moet hy
ophou steel; hy moet deur harde werk op „n eerbare manier self in sy lewensonderhoud
voorsien; dan sal hy iets hê om vir die armes te gee.” (Efesiërs 4:25, 28).
„n Mens verstom jou dan om te ontdek hoeveel Christene is daar wat in die sakewêreld en in
hulle persoonlike lewe dink dat, solank hulle skelm genoeg is om nie uitgevang te word, hulle
weg kan kom met moord.
Terwyl ons almal weet dat die God wat ons dien „n God van waarheid is. "Ek is ... die
waarheid.” (Johannes 14:6). En daarom eis Hy dat Sy mense iets van Sy karakter, en
karaktereienskappe, ook in hulle lewe sal vertoon: "Soos Hy ... heilig is, moet julle ook ...
heilig wees. Daar staan immers geskrywe: 'Wees heilig, want Ek is heilig.‟” (1 Petrus 1:1516).
Kan ek jou „n slag in die oë kyk en vra: Is jy tot in die kleinste besonderheid in jou lewe en
besigheid eerlik? En indien nie, wil jy nie dit bely en God vra wat jy moet doen om dit
heeltemal te verander nie?
Elke keer as ek en jy kies om oneerlik te wees in wat ons sê of doen, maak ons „n deur of
venster vir die vyand oop om verwoesting en kwaad te kom saai. Hy staan immers van die
begin af bekend as „n moordenaar en „n leuenaar. “En hy staan nie aan die kant van die
waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy leuentaal praat, is dit
volgens sy aard, want hy is „n leuenaar en die vader van die leuen.” (Joh. 8:44)
Kies jy vir leuens en bedrog en oneerlikheid, moet jy besef aan wie se kant skaar jy jou in
daardie situasie!
G‟n wonder Spr. 14:2 sê:
eerbied vir die Here nie.”

"Wie opreg lewe, dien die Here; wie krom paaie loop, het nie

Om eerlik te wees is om in daardie betrokke situasie te kies om God te vertrou om ook in
daardie situasie God te wees, en Sy Woord die rots te laat wees waarop jy, midde die storms,
wil bou.
Sy Woord is immers die waarheid, soos Joh.8:31 en 32 sê: “Toe sê Jesus vir die Jode wat in
Hom glo: "As julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik my dissipels; en julle sal die
waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak."

Om eerlik te wees is maar net nog „n manier om te kies om onder alle omstandighede
volgeling van Jesus te wees en om Hom onvoorwaardelik en sonder kompromie te dien.
En boonop gaan jy ontdek hoe elke besluit wat jy neem om eerlik te wees, jou geloof in God
gaan versterk.

OM EERLIK TE WEES IN DIE ONBELANGRIKE DINGETJIES (10)
Daardie vers in Lukas 16:10 bly my altyd by as ek oor my hantering van geld nadink. Onthou
jy, dit is waar Jesus die volgende sê: "Wie in die kleinste dinge oneerlik is, is ook in groot
dinge oneerlik.” (Lukas 16:10).
Maar kom ek haal vir jou die hele gedeelte aan: "Wie in die kleinste dinge betroubaar is, is
ook in die groot dinge betroubaar; en wie in die kleinste dinge oneerlik is, is ook in groot dinge
oneerlik. As julle dan nie betroubaar is in die hantering van die oneerlike Mammon nie, wie
sal die ware rykdom aan julle toevertrou? As julle met „n ander man se goed nie betroubaar
is nie, wie sal dan iets aan julle gee om as julle eie te besit? Geen huisbediende kan vir twee
base tegelyk werk nie, want hy sal of die een minder ag en die ander een hoër, of vir die een
meer oorhê en die ander een afskeep. Julle kan nie God én Mammon dien nie." (Luk. 16:1013)
Elke keer skud dit my as ek dit lees. Om te besef God kyk na of ek eerlik of oneerlik is in my
hantering van geld, want dit is bepalend of Hy dit wat in Sy oë werklik van waarde is, aan my
gaan toevertrou! Al is geld vir Hom van die “kleinste dinge”, en dus onbelangrik in Sy oë.
Dink „n mens „n bietjie hieroor na, is dit vir jou gou duidelik waarom Jesus so ernstig hieroor
is.
Hoe kan „n mens immers oneerlikheid in jou hantering met geld rym met die praktiese liefhê
van jou naaste! “Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie” (Rom. 13:10).
Die oomblik as ons oneerlik is, steel ons van iemand anders.
sakeonderneming is of van die staat.

Of dit nou van „n

Om nie eers te praat van hoe ons oneerlikheid ander Christene en Christen-sakemanne en –
vroue benadeel nie. Ons hele getuienis as Christene is op die spel.
G‟n wonder Paulus sê daar in Fil. 2:15 die volgende nie: "Sorg dat julle bo alle verdenking
staan en opreg bly, onberispelike kinders van God te midde van ontaarde en korrupte mense.
Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld.”
Oneerlikheid in al sy vorms is natuurlik ook sonde en benadeel ons verhouding met God self.
Dit versteur ons intieme liefdesverhouding en kommunikasie met God, en steel ons innerlike
vrede.
G‟n wonder Paulus sê daar in Kol. 3:15 dat ons innerlike vrede amper soos „n skeidsregter is
wat telkens sy fluitjie blaas as daar êrens „n oortreding was. “En die vrede wat Christus gee,
moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een
liggaam in vrede met mekaar te lewe. “
Die anderkant van hierdie soort sonde is dat, hoe meer jy toegee daaraan, hoe meer verhard
jou hart, en word jou gewete meer en meer onsensitief vir die inspraak en stem van God se
Gees hieroor in jou lewe.
Daarom moet ons ook telkens ons onderwerp aan die beheer en leiding van God se Gees
ook in hierdie area van ons lewe.

In die lig van Jesus se woord aan Sy dissipels daar in Mat. 26:41: "Waak en bid, sodat julle
nie in versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak.”
En in die lig van dit wat daar in Gal. 5:16 en 17 staan: "Laat julle lewe steeds deur die Gees
van God beheers word, dan sal julle nooit swig voor begeertes van julle sondige natuur nie.
Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil, en wat die Gees wil, is in
stryd met wat ons sondige natuur begeer.”
Bly dus ook maar weg uit vennootskappe, besigheidstransaksies en vriendskappe met mense
wat geneig is om oneerlik op te tree. "Moet julle nie langer laat mislei nie: 'Slegte geselskap
bederf goeie sedes.‟” (1 Korintiërs 15:33). "Hy wat saam met „n dief deel, haat sy eie siel.”
(Spreuke 29:24, 1953 Vertaling).
Die wonder is natuurlik dat as jy oneerlik was, geld die wonderlike belofte daar in 1 Joh. 1:9
natuurlik ook vir jou: “Maar as ons ons sondes bely- Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe
ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid.”
Bely beteken: erken dat dit sonde is; vra God se vergifnis daarvoor in die lig van dit wat Jesus
Christus ook daarvoor reeds betaal het met Sy lewe aan die kruis; aanvaar God se vergifnis
op grond van hierdie belofte; en staan dan op en gaan maak reg waar jy moet gaan reg
maak; en kies om nooit weer hierdie oortreding te begaan nie.
Dit is immers wat ware Bybelse restitusie behels.

LEER DIT VIR JULLE KINDERS (11)

Elke geslag Christene is verantwoordelik daarvoor om die waarhede van die Woord, en dus
ook God se beginsels oor finansies, aan hulle kinders oor te dra. "Gee leiding aan „n
jongmens oor hoe hy moet leef, en hy sal ook as hy al oud is nie daarvan afwyk nie.”
(Spreuke 22:6). Hulle het nodig om God se manier te leer hoe om hulle finansies te hanteer.
En sommer van kleins af.
Luister net na die merkwaardige belofte wat daar in Ps. 78 staan: “Wat ons gehoor het en
wat ons weet, wat ons vaders ons vertel het, sal ons vir ons kinders nie verswyg nie. Ons sal
aan die volgende geslag vertel van die roemryke dade van die Here en van sy mag, van die
wonderdade wat Hy gedoen het… Hy het ons voorvaders beveel om dit aan hulle kinders
bekend te maak, sodat die volgende geslag dit kan weet en die kinders wat nog gebore sal
word, dit weer aan húlle kinders kan vertel.”
Natuurlik is ons eerste verantwoordelikheid as Christenouers om aan ons kinders die kernevangelie so eenvoudig moontlik te vertel. Sodat hulle ook die geleentheid kan hê om so
vroeg moontlik die Koning wat ons dien, persoonlik te leer ken en te leer vertrou met hulle
hele lewe.
Maar dan is dit ook deel van ons verantwoordelikheid om hulle te leer hoe om as gelowiges
geld te hanteer.
Lyk vir my daar is ten minste drie maniere om vir ons kinders te leer hoe God wil hê ons moet
geld hanteer. In die eerste plek moet hulle dit uit ons monde hoor. Soos Deut. 6:6 en 7 so
treffend sê: "Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy
moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad
is, as jy gaan slaap en as jy opstaan.”
In die tweede plek moet ons dit vir hulle leer deur ons voorbeeld. In 1 Kor 11:1 sê Paulus die
volgende vir die jonger Christene met wie hy „n pad geloop het: "Volg my voorbeeld, soos ek
die voorbeeld van Christus volg.”
Kinders absorbeer hulle ouers se gesindhede teenoor geld soos „n spons water. As jy van
diegene is wat geld sommer onbeplan en op die ingewing van die oomblik uitgee, moet jy nie
verbaas wees as jou kinders sommer gou-gou dieselfde doen met die geld wat hulle het nie.
Die derde manier is om kinders van jongs af hulle eie geld te gee om die geleentheid te hê
om prakties toe te pas wat hulle by jou hoor en sien.
Laat hulle toe om geld te verdien, en te spandeer sodat hulle kan leer hoe om God se
finansiële beginsels in te oefen. Leer hulle om te begroot, hoe om weg te gee, te spaar,
verstandig te spandeer en skuld te vermy.
Maar leer hulle ook dat God ook ons geskep het om te kan werk tot ons voordeel en as deel
van ons diens en aanbidding van Jesus. Leer hulle om hard te werk en dit wat hulle doen
“excellent” te doen, asof vir die Here, in wat hulle ook al doen.
Dink net daaraan, wat kan gebeur as jou kinders, anders as die meeste van ons, nie eers
groot finansiële foute hoef te maak voordat hulle leer wat God se plan ook vir hulle hantering
van geld is nie!

As hulle van vroeg af kan leer om vrygewige gewers te wees teenoor dié mense waar God
hulle wil gebruik as Sy kanale.
Maar ook verstandige spandeerders van die geld en eiendom waaroor God hulle as Sy
rentmeesters aangestel het.
En gereelde spaarders wat ook verantwoordelik rekening hou met toekomstige behoeftes.
En deurgaans getrou hulle werk van elke dag so te doen dat niemand agterna hoef te kom
om dit oor te doen of onnodige foute moet kom herstel nie.
Sodat die mense om ons ook in hierdie deel van ons lewe kan sien dat ons volgelinge van
Jesus is.

