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Inleidend
In 1992 het die Here ŉ stuk ingrypende restourasiewerk in my lewe gedoen wat
letterlik elke duimbreedte van my lewe en my bediening geraak het. Ek het reeds
oor ŉ deel daarvan getuig in WAARHEEN MET DIE NUWE WYN (wat in 1996
uitgegee is deur Kratos Uitgewers).
Maar in daardie jaar het die Here deur die werking van Sy Gees ook my ingelei
in ŉ nuwe stuk finansiële vryheid in my lewe. Dit het begin toe die Here ons as
gesin opdrag gegee het om al ons oortrokke skuld op ons tjekrekening so gou
moontlik af te betaal en voortaan op ŉ kontantbasis te lewe. As ons iets nodig
het, moes ons God daarvoor vra en Hom vertrou om in al ons behoeftes te
voorsien soos en hoe Hy wil.
Skuld is mos ŉ verskriklike ding. Dit is soos ŉ honger, oopmond-monster wat
elke dag kwylende voor jou staan en gulsig al jou swaarverdiende geldjies
verslind. Maar intussen vreet hy sommer so vir ŉ tussenin happie al jou
maagwande en senuwees ook op. En dan is dit nog soos boeie aan jou voete en
arms, en ŉ onbeweeglike stuk bagasie wat jy elke dag met jou moet saamsleep.
Daarom is jy werklik eers vry as jy die laaste stukkie skuld afbetaal het.
Binne ŉ jaar en ŉ half was ons as gesin finansieel vry. Vry om ons geld wat die
Here aan ons elke maand gegee het, werklik te geniet, maar ook vry om te gee
as die Here vir ons vra om daarvan vir ander te gee.
Dit het verder meegehelp dat ons in Oktober 1993 onmiddellik kon beweeg toe
God vir ons opdrag gee om – na 14 jaar in die Ned Geref Kerk as predikant –
Hom te gehoorsaam en ŉ nuwe onbekende bediening saam met Hom binne te
stap.
God se begeerte vir ons op daardie stadium was om alle menslike sekuriteite,
wat ons gehad het, te los en Hom totaal in die geloof te vertrou vir die nuwe pad
wat Hy met ons verder wou loop. In praktyk het dit beteken dat ek uit ŉ
predikantspos met ŉ begroting van R110 000 per jaar, moes stap, en die Here
100% vir al ons behoeftes moes leer vertrou. Vandag weet ek dat ons dit net kon
doen omdat ons finansieel vry was.
In April 1997 het die Here weer vir ons gevra om alle menslike sekuriteite en ‘n
wonderlike, nuwe groeiende gemeente in Potchefstroom, agter te laat en weer
Hom in geloof te volg.
Dit is nou bykans 'n jaar reeds wat ons hierdie nuwe geloofspad stap waarin
geen menslike instansie maandeliks vir ons ŉ salaris betaal nie, en die Here
letterlik van dag tot dag vir ons oorvloedig versorg in al ons behoeftes wat ons as
gesin het.
Weereens was dit net moontlik omdat ons geleer het om volgens die basiese
Bybelse riglyne hieroor in finansiële vryheid te stap.
Wat hier volg is die resultaat van die bydraes van verskeie leiers se inbou in my
lewe. Daarom wil ek graag hier erkenning gee aan dit wat ek kon leer deur die
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bedieninge van mense soos Ron Blue, Larry Burkett, Earl Pitts en Corrie van der
Colff oor wat dit beteken om werklik in finansiële vryheid te wandel soos God dit
bedoel vir Sy kinders.
My gebed is dat hierdie kernagtige aantekeninge hieroor jou lewe net so radikaal
sal vernuwe soos die Here deur Sy Gees en Sy Woord myne verander het.
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HOOFSTUK 1

FINANSIËLE VRYHEID

Dit is God se begeerte dat ons sal begin lewe volgens Koninkryksbeginsels in
ons hele lewe. Veral ook in die area van finansies. Soveel Christene is niks
anders as slawe in hierdie area van hulle lewe nie, omdat hulle maar tipies
wêreldgelykvormig lewe en dink. G’n wonder Rom. 12:2 dring aan dat ons God
moet toelaat om ons gedagtes te vernuwe nie.
Gal 5:1 praat van ŉ vasstaan in die vryheid wat ons deel geword het in Christus
Jesus. Weens die taboe in die Liggaam van Christus Jesus om werklik
diepgaande oor geld te praat, is dit een van die laaste area in ons lewens waar
daar werklik bevryding plaasvind.
Maar God is besig om Sy Liggaam ook hierin te bedien. Dit is eintlik logies dat dit
juis nou gebeur terwyl daar wêreldwyd ŉ verwagting is vir ŉ wêreldwye herlewing.
Wat mense gewoonlik nie besef nie is dat herlewing van so ŉ omvang miljoene
rande gaan kos. Daarom is God net besig om ons te leer dat die Koninkryk van
God nie werklik kan kom sonder die finansies van Sy kinders nie.
Die manier hoe God ons hieroor bedien is deur die lig van Sy Woord ook op
hierdie area te fokus. Daarom is dit lewensnoodsaaklik dat ons die Woord se
volle boodskap hieroor aan mekaar sal bedien sodat ons werklik deur die
werking van die Gees vry kan word.
Omdat die Here wat ek dien ook die Here oor die totale skepping is, glo ek dat
Hy wat belowe om in al Sy kinders se behoeftes in oorvloed te voorsien, sal sorg
dat alles wat ons nodig het as mens altyd meer as genoeg sal wees.
Daar in Markus 10:29 en 30 belowe Jesus dat elkeen wat bereid is om grond of
huise of verhoudings met geliefdes ter wille van Hom, of die evangelie, prys te
gee, alreeds in hierdie lewe honderdvoudig terug sal ontvang, saam met
vervolging.
Wat my tref is dat hierdie belofte nie eers geld noem nie. Wat doodgewoon
reeds impliseer dat God in die Koninkryk geld anders hanteer as land, of huise
wat vaste bates is. Maar die ander aspek wat my tref is dat, as God begin om
mense te seën, Hy dit letterlik in veelvoude van 100 doen!
Verder is dit baie insiggewend om hier aan die begin vir mekaar ‘n paar
vergelykende syfers te noem oor hoeveel keer sekere sake in die Woord
aangespreek word:
 215 verse praat oor geloof in die Bybel. Geloof is belangrik ook as ons oor ons
finansies praat, want die Skrif roep ons op om te glo dat God werklik in ons
finansiële behoeftes sal voorsien.
 218 verse praat oor verlossing. Net ‘n persoonlike geloofsontmoeting met
Christus Jesus as Verlosser en Here kan die begin van ŉ Bybelse lewe as
Christen, en die beginpunt vir finansiële vryheid in jou lewe wees.
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 3250 verse in die Bybel verwys na geld, rentmeesterskap, en ons finansiële
verantwoordelikhede in hierdie wêreld. Die rede hiervoor dat daar meer tekste
hieroor is as oor die ander twee sake, is natuurlik nie omdat geld belangriker
as verlossing en geloof is nie, maar eerder omdat God baie besliste menings
ook hieroor vir Sy kinders het. En daarom, in baie gevalle, juis ons hantering
van ons finansies gebruik as die praktiese toets vir ons geloof en verlossing.
Geld en die hantering van geld is ŉ mynveld wat al baie Christene se lewens
gekos het. Dit word bereken dat 80% van alle Christenfamilies probleme in
hierdie area van hulle lewens het.
Dit is veral In uitdaging aan alle Christensakemense om werklik te begin om
Koninkryksbeginsels na te streef in hulle besighede. Sodat die oorvloed uit hulle
besighede nie in nog wolkekrabbers belê sal word nie, maar eerder in die
Koninkryk diensbaar gestel sal word.
Maar in hierdie proses moet ons kies of ons slawe wil wees of ook in hierdie area
van ons lewe in die volle vryheid wil lewe wat Christus vir ons reeds volkome
bewerk het aan die kruis (Gal 5:1; Rom 8:15).
Die Here Jesus het daar in Joh 4:23 gepraat van aanbidders wat God in Gees en
in waarheid aanbid. Dit lyk vir my nêrens meer van toepassing as juis in hierdie
area van ons lewe nie. Ons het werklik nodig om beide die inpak van die Woord
in ons lewe, en die Gees se leiding en bediening in ons lewe te ervaar.
Daarom is dit so noodsaaklik dat ons, om werklik in geloof te begin wandel
rondom ons finansies, bedien sal word met ŉ rhema-Woord van God wat dit
spesifiek sal aanspreek, wat ons dan in geloof sal vasgryp en op sal reageer.
As ons God geleentheid gee om ons met die Woord deur Sy Gees hieroor te
bedien, sal Hy dit doen, en ons oë en lewens oopsluit met nuwe Woordsleutels
wat Sy hart hieroor vir ons lewens is.
Luk 17:5 e v vertel van die dienskneg wat net elke dag doen wat hy opdrag kry
om te doen. En dan teken die gedeelte dat so 'n slaaf nie moet dink dat hy enige
applous sal kry nie, want eintlik doen hy maar net wat 'n slaaf verplig is om te
doen.
So glo ek, moet ons as Christene leer om bloot te begin doen wat ons hand vind
om te doen wat die Here ons beveel, en verder buig voor ŉ God wat ons genadig
is.
God bedien nie Sy kinders volgens reëls of wette nie, maar in genade. Wat Hy
vir hulle elke dag gee, is uit genade en nie verdienste nie. En dit is juis hierdie
genade wat ons leer om nee te sê vir die beginsels van hierdie wêreld (Tit 2:11
en 12). Hierdie genade verander ons om nuut te dink in alle areas van ons lewe.
Haggai praat daar in hoofstuk 1:6 en 7 van beursies met gate in. Dit is presies
wat meeste Christene beleef wat die wêreldse besigheidsbeginsels slaafs
navolg.

7

Daarom roep God ons op om weer krities te kyk na ons wyses van doen, en te
leer om ook in hierdie area van ons lewe uit die totale verlossing wat Christus
Jesus vir ons bewerk het te begin leef (Jes 53:4,5).
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HOOFSTUK 2

‘N BYBELSE FONDASIE VIR ONS NADENKE

A. ‘N ALGEHELE OORSIG
Kom ons kyk vervolgens vanuit die Skrif na die volgende:
1. MAMMON
In Mat 6:23 en 24 lees ons van Mammon wat bloot die ou Aramese term vir
geld is, maar ook die naam was van die Filistynse god van geld (soos wat
Divali die Hindo-god hiervoor is).
Ons moet besef dat ons in die wêreld van geld ons bevind op terreine waar
geestelike magte uit die geesteswêreld net so ‘n realiteit is as dit wat ons met
ons gewone oë kan sien en met ons hande kan vat. Hierdie magte het een
doel voor oë het en dit is om met God vir ons liefde as mens te “kompeteer”.
G’n wonder 1 Tim 6:10 praat van die verwoestende krag van die “liefde vir
geld” in ŉ mens se lewe nie!
God roep sy kinders op om Hom met hulle hele wese bo alles in hulle lewens
lief te hê. Hierdie totale liefdes-commitment aan Hom en net Hom alleen,
beskerm ons teen enige ander verleiding in ons lewe, selfs teen die verleiding
van geld. As ons kyk na organisasies soos die Mafia en dwelmsmokkelaars,
dan sien ons iets van hierdie gees-mag, hierdie Mammon-gees, agter hulle
doen en late sit.
Christene het werklik nodig dat God hulle gedagtes rondom geld en die
besteding van geld moet vernuwe. Jy hoef maar net na al die een rand- of
twee rand-munstukke in die dankofferbordjies in gemeentes te kyk om dit te
besef!
2. GEESTELIKE OORLOG
Oral oor die wêreld is die Here besig om Sy Liggaam te leer dat elkeen van
ons elke dag in ŉ geestelike oorlog betrokke is teen allerlei gees-magte wat
ons nie kan sien nie en nie altyd logies kan vasgryp nie. Maar dit maak dit nie
minder realiteit nie.
3. VOORSPOED
Hoeveel teenstrydige standpunte is daar nie hieroor in die Liggaam van
Christus vandag nie!
Natuurlik is die gees-magte ook agter al hierdie onmin hieroor, maar dit is ook
te wyte aan ŉ stuk onkunde oor wat die Bybel werklik oor voorspoed te sê het.
Dit het tyd geword dat ons moet toegee dat die Bybel wel oor voorspoed in
Christene se lewens praat wat wel van God kom. Maar dit is ook belangrik om
raak te sien dat hierdie voorspoed vir ŉ bepaalde rede gegee word.
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Armoede is ŉ vloek volgens die Bybel. Hierteenoor staan voorspoed as God
se belofte vir Sy kinders ongeag waar hulle in hierdie wêreld woon, sy dit in ŉ
eerste wêreldland of ŉ derde wêreldland.
Israel, wat immers die eerste adres van die Bybel se beloftes was, was
immers ŉ Derdewêreldland. Hoekom sal hierdie Bybelse beloftes dan nie vir
alle lande en hulle mense kan geld nie!
SKATTE IN DIE HEMEL
Daar in Mat 6 lees ons van “skatte in die hemel”. Besef jy dat hierdie “skatte in
die hemel” na finansies verwys wat beskikbaar in die hemel gestel word vir die
koms van die Koninkryk hier op aarde!
DIE VYF GEBRUIKE VAN GELD IN DIE KONINKRYK VAN GOD
In hierdie gedeelte gaan jy ontdek hoe die Here geld wil geruik vir die
uitbreiding van die koninkryk.
DIE GEE VAN TIENDES EN DIE SAAI VAN ‘N TIENDE
Jy gaan ontdek dat daar ŉ verskil is tussen die gee van ŉ tiende en iemand
wat ŉ tiende-saaier is.
SAAI EN OES
In Mrk 4 sien ons God as ŉ God wat selfs op die mees onverwagte plekke
saai, maar ook as ŉ God wat ŉ oes verwag op dit wat Hy saai.
Dit is God se begeerte om deur die saai- en oes-beginsel sy kinders in te lei in
ŉ bestaan van meer-as-genoeg.
Dit is aangrypend as ŉ mens die parallel daar in die Ou Testament hiermee
vergelyk as jy daaraan dink dat die land Egipte in die volk Israel se lewe
letterlik ŉ land van armoede was. Terwyl die tyd in die wildernis vir hulle ‘n
land van net-genoeg in hulle lewens verteenwoordig het, en Kanaän dan die
land van meer-as-genoeg in hulle lewens was.
VRYGEWIGHEID
Ook hierdie wonderlike Skrifbeginsel het soveel vir ons as Christene te sê.
DIE BEGINSEL VAN SAAI, VERSORG EN OES GELD VIR DIE SAAIER
In elke saadjie, ongeag hoe klein dit ook al is, lê ŉ hele oes opgesluit. Verder
is daar bepaalde seisoene wat God spesifiek bedoel het vir die insameling van
die oes waar saad gesaai is.
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VERMEERDER DIE VRUG VAN GEREGTIGHEID
Rondom hierdie beginsel moet ons uit die Woord net weer seker maak
hoeveel is werklik genoeg vir elkeen van ons. Natuurlik sal dit in elkeen van
ons se lewe verskil as ons dit vergelyk met dit wat vir ŉ ander genoeg is.
Uiteindelik sal ons dit aan die voete van die Here van ons lewe moet gaan
uitmaak. Daar sal ons ontdek dat Hy ŉ baie besliste mening ook hieroor vir
ons lewe het.
Daar aan Sy voete sal ons, wat ek graag ŉ geslote sisteem-begroting wil
noem, moet uitwerk, wat soos ŉ sirkel alles wat die Here aan my toevertrou,
kan beskerm teen diewe.
En dan ons gaan ook gesels oor die vraag hoeveel van ons geld moet in
“geregtigheid” in gesteek word.

B. ‘N VERGELYKING TUSSEN DIE BEGINSELS VAN DIE
KONINKRYK VAN GOD EN DIE KONINKRYK VAN DIE WÊRELD
In die koninkryk van God
geld

In die koninkryk van die wêreld
geld






Die beginsel van belê vir rente
Koop en verkoop
Persentasie-groei
Vat by die ryke en gee vir die arme

Die saai en maai-beginsel
Gee en ontvang
Groei in veelvoude
Vat by die arme en gee vir die ryke

In die koninkryk van God vermenigvuldig God alles waaraan Hy vat, terwyl die
wêreld bloot ŉ bepaalde persentasie-groei of persentasie-wins op ons
beleggings aan ons kan belowe.
Dink maar aan die mieliepit wat ŉ boer in die grond sit wat vermeerder in
honderde ander mieliepitte, terwyl ŉ rand of twee in die wêreldsisteem maar net
persentasiegewys groei met ŉ 10 of 25%.
In Mat 25:14 e v kry ons een van die 16 gelykenisse wat spesifiek oor finansies
en finansiële beginsels handel (uit die totaal van 38 gelykenisse wat Jesus vertel
het).
Kom ek stip net ŉ paar dinge uit hierdie gelykenis aan om die
vermenigvuldigingsbeginsel vir jou te illustreer:
 Hier sien ons hoe twee diensknegte met hulle talente woeker en dit laat
vermenigvuldig van 5 tot 10, en van 2 tot 4.
 Hierdie talente is ŉ bepaalde geldeenheid, en nie gawes in die sin van talente
soos ons dit in Afrikaans normaalweg sou verstaan nie.
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 Getrouheid en goeie rentmeesterskap gaan gemeet word daaraan of dit wat
aan jou gegee word, vermenigvuldig.
 Die een dienskneg wat niks gedoen het met sy geld nie, het groot probleme
aan die einde, en God se oordeel geproe.
 Uit vers 21 en 23 is dit duidelik dat geld maar net een van die “weinige dinge”
of “minder belangrike dinge” volgens die Woord gaan wees wat God aan ons
toevertrou.
 Vers 28 leer ons dat God aan die een wie die beste rentmeester was, juis dit
gaan gee wat ander nie behoorlik benut het nie. Terwyl ons juis in ŉ wêreld
leef waar die teendeel geld: hulle wil eerder dit wat aan die rykes behoort, aan
dié gee wat niks het nie.
Kom ons blaai nou na Luk 19:11 e v toe waar ons nog ŉ gelykenis hieroor lees.
Kom ek maak ŉ paar opmerkings hieroor:










Die slawe waaroor hierdie gelykenis handel is slawe wat gekies het om
vrywillig ŉ slaaf te wees. Dit is dieselfde soort slawe waarvan Eks 21:5 e v
vertel wat gemerk is met ŉ gaatjie in die oorbel. In Engels praat hulle van
hierdie slawe as die sogenaamde “bondservants”.
Die “mina” waarvan hier sprake is, ŉ geldeenheid en sy waarde was ten
minste drie maande se salaris destyds.
Ons lees dat die eienaar vir elkeen van sy tien slawe een mina gegee het, en
hieroor het hy van hulle rekenskap kom eis toe hy terugkom.
Ons lees net van drie se terugrapport. Een het sy een mina vermenigvuldig
en tien minas daarmee verdien. Sy getroue rentmeesterskap word toe beloon
deurdat hy aangestel word oor 10 stede.
Let op dat daar weer in vers 17 opgemerk word dat ons getrouheid in geld
wat van minder belang is, maak dat meer outoriteit en gesag aan ons
toegeken sal word.
ŉ Ander slaaf het 5 minas ekstra wins gemaak met sy mina, en word daarom
aangestel oor 5 stede.
Dan lees ons van ŉ derde slaaf wat niks kon wys as wins of as rente op die
mina wat hy ontvang het nie.
Sy een mina word dan weggeneem en vir die een gegee wat reeds tien het.
Want, sê vers 26: Aan elkeen wat het sal meer gegee word, en van hom wat
nie het nie, sal ook die bietjie wat hy het, weggevat word.

In my persoonlike lewe het die Here veral Mrk 10:29 en 30 gebruik om my te leer
om my persoonlike lewensprioriteite in lyn te kry met Sy planne vir my lewe. Deur
hierdie teks as ŉ rhema-woord op die regte tyd aan my hart vas te bind, het die
Here deur Sy Gees my geleer om in geloof te wandel. Al beteken dit soms dat jy
tydelik sekuriteite soos mense vir wie jy baie lief is (soos jou ouers en ander
familielede), en ŉ gerieflike woning moet prysgee om gehoorsaamheid aan God
en Sy planne vir jou lewe eerste te stel.
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En dan is daar ŉ teks soos 2 Kor 9:8 wat, op ons hangkasdeur in die
slaapkamer, ons dag vir dag herinner het aan God se beloftes om Hom alleen te
vertrou vir die versorging van ons daaglikse behoeftes.
Christen-wees is ŉ lewe van vashou geloof aan God en aan Sy genade alleen.
En hierdie genade is ook genoeg vir daardie daaglikse behoeftes in jou en my
lewe. Hy belowe dit tog aan ons in belofteryke gedeeltes soos Mat 6:25-33; Ps
37:3-7 en Fil 4:19.
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HOOFSTUK 3
1.

MAMMON EN GELD

WAT IS GELD?

Kom ons probeer net eers duidelikheid kry oor wat met “geld”bedoel word.
 Geld is ŉ ruil-medium. Daarmee bepaal ons die ekonomiese waarde van
dinge en daarom gebruik ons dit vir koop en verkoop.
 Daarom kom geld ook voor in verskillende herkenbare munte en note, wat
hierdie ruiltransaksies vir ons verder verfyn.
 Hierdie note en muntstukke het ŉ bepaalde duursaamheid, want dit moet
darem nie te maklik verweer soos wat dit van hande verwissel nie.
 Dit moet ook lig en maklik hanteerbaar wees.
 En maklik herken kan word as behorende tot ŉ sekere landstreek.
 Die hoeveelheid geld beskikbaar, en die waarde van daardie geld beskikbaar,
word altyd bepaal deur vraag en aanbod.

2. ‘N ONDERSKEID
Daar word ŉ duidelike onderskeid in die Bybel tussen waardevolle eiendom
(“wealth”), en "ryk wees" gemaak.
 In vroeg-Bybelse tye was daar ŉ duidelike onderskeid tussen welgesteldheid
of welvaart (“wealth” in Engels), en "ryk wees" wat doodgewoon dui op iemand
wat baie geld besit. Kyk na dit wat daar in 2 Kron 1:11 en 12 hieroor staan.
 So lees ons dat Abraham ŉ baie welgestelde man was omdat God hom
geseën het.
 Terwyl Jesus baie gewaarsku het teen “ryk wees”.
 Welgesteldheid het verband gehou met al die eiendom wat so ŉ persoon besit
het in die vorm van grond, huise, troppe vee en ander lewende hawe, oes op
die land of in die boorde, goud, silwer en ander vorme van edelstene in die
vorm van egte juweliersware. Dit was “wealth” in die Bybelse sin van die
woord.
 'n Paar Bybelse tekste wat hier van pas is, is Deut 8:18; Ps 35:27; 3 Joh 2 en
Deut 29:9.
 Ps 24:1 en Hag 2:8 sê dat die Here uiteindelik die Eienaar is van al hierdie
dinge.
 Maar dit is Sy begeerte om mense daarmee te seën sodat dit vir hulle en hulle
nageslag tot seën kan wees. Dit is dus nie vir spekulasiedoeleindes in die
eerste plek bedoel nie.

3. GELD
 Mat 22:17 tot 22 help ons om te verstaan dat as goud of silwer of enige
ander metaal geneem word, en ŉ mens se kop word daarop gedruk, word
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dit deel van die wêreldsisteem. Die wêreld en die magte wat in hierdie
wêreld heers, kry die beheer en eienaarskap daarvan, en daarom is dit nie
meer deel van die Koninkryk van God nie.
Luk 16:13 bevestig aan ons dat geld aan “ ŉ ander behoort”, aan Mammon,
en deel van sy besittings is.
Maar andersins word ons gewaarsku om nie geld lief te kry of na te jaag
nie, want dan dreig die gevaar dat Mammon beheer oor ons lewe kry.
Terwyl ons liefde eksklusief net aan God toekom.
Mammon gaan dus met geld se invloed probeer om mense te verlei om
hom te dien.
Geld is in werklikheid niks werd nie, en daarom vreet inflasie dit eenvoudig
stukkie vir stukkie op. Iemand het die stelling gemaak dat toe Amerika in
1933 sy geldsisteem losgemaak het van die goudstandaard en dit bloot
papierwaarde gekry het, het inflasie ingetree.
As Christene word ons wel opgeroep tot goeie rentmeesterskap van hierdie
geld.

4. RYKDOM
 Iemand word as “ryk” geklassifiseer as hy/sy meer geld het as wat hulle
nodig het vir hulle eie behoeftes.
 90% van die wêreldbevolking het net genoeg of te min vir wat hulle werklike
behoeftes is.
 Rykdom word geneem en belê sodat daardie geld vir jou kan wins maak.
 Hier is die Mammon-gees aan die werk, in die sin dat dit mense verlei om
op rykdom (hulle baie geld) te vertrou en vir hulle en hulle gesinne ŉ sekure
toekoms daarmee probeer bou - terwyl ons nie eers weet wat môre werklik
inhou nie.
 Die wêreldsisteem se leuse is: “Get all you can get, and can all you can get,
and guard over it!” Daarom die Bybelse waarskuwings teen enige vorm van
gierigheid (bv daar in 1 Tim 6:9 en 10; Heb 13:5 en 1 Tim 3:8).
 Terwyl die Koninkryk van God ons wil leer om net kanale te wees waardeur
al hierdie dinge onbelemmerd kan vloei. Ja, met ŉ kraan wat my en my
mense se behoeftes kan bedien, maar ook met ŉ kraan wat ander rondom
my kan bedien soos God dit begeer.

5. GEESTELIKE MAGTE IS DIE AGTERGROND WAARTEEN
HIERDIE STRYD HOM AFSPEEL
Die Nuwe Testament se lering oor geld maak net sin as ons dit teen die
agtergrond van geestelike owerhede en magte sien afspeel.
 Daar is geestesmagte wat deur geld beheer oor ons lewens wil kry, en so ons
wil manipuleer.
 Daarom is dit God se plan vir Sy kinders dat in ons hantering van welvaart en
geld werklik iets van die vry-word in Christus moet deurbreek. Soveel
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Christene is verslaaf aan geld of bloot net slawe as gevolg van te veel
finansiële skuld in hulle lewens.
God is ons enigste Bron vir alles wat ons nodig het. Hy begeer dat ons elke
dag net op Hom en Hom alleen sal vertrou vir ons “daaglikse brood”. Hy
belowe Hy sal daarvoor sorg. Ons het dus geen rede vir vrees of oppot nie.
God is die Koning en Here, en net Hy mag sê in ons lewens hê.
Geld moet ons slaaf wees, wat doen wat ons sê dit moet doen. Ons mag nie
sy slaaf wees nie.
Daarom is beleggings nie verkeerd nie, maar moet dit binne God se wil nou vir
ons lewens wees. Verder moet ons altyd weet waar al ons geld is, en
rekenskap kan gee oor wat dit daar doen. Dit moet verder moontlik wees om
ter enige tyd keuses daaroor te maak in die lig van God se planne vir nou.
Die Mammon-gees wat rondom geld aan die werk is, koppel met gierigheid,
mag, bedrog, leuens en valse sekuriteite om ŉ baie gedugte vyand in enigeen
van ons se lewens te word.
Daarom waarsku verse soos 1 Tim 6:9 en 10; Heb 13:5 en 1 Tim 3:8 ons teen
Mammon se pogings om ons te verlei.
Mat 6:21 waarsku ons ook dat daar gedurig keuses gaan wees waar ons moet
kies vir wie ons eintlik lief het.
Daarom gaan God geld in ons lewens gebruik as toets om te bepaal of ons
werklik die wese van Sy genade in ons lewens verstaan en vasgegryp het in
geloof. Veral daar waar ons gevra gaan word om dit wat ons uit genade
ontvang het, te begin uitdeel as God so sê.
Num 22 waarsku ons selfs dat geld profete kan verlei om te profeteer wat die
wêreld wil hê.
Jesus Christus het gekom om die outoriteit en mag van alle magte en
heerskappye in ons lewens te breek, sodat net God ons harte, gedagtes en
lewens kan beïnvloed en beheer.
Daarom waarsku ŉ gedeelte soos Hand 5:33 e v ons net weer oor die
geweldige invloed wat geld in ons lewens kan hê.

Kom ek maak ŉ aantal opmerkinge oor hierdie gedeelte terwille van duidelikheid:
 Barnabas het van sy eiendom verkoop en omgesit in geld, en daardie geld
beskikbaar gestel vir die Koninkryk van God.
 Ananias en sy vrou besluit om dieselfde te doen, maar toe die grond verkoop
word is dit vir baie meer geld as wat hulle beplan het om te gee, en toe hou
hulle ŉ gedeelte van die koopsom terug.
 Solank as wat iets nog in die vorm van ŉ huis of ŉ stuk eiendom is, is dit iets
wat God aan jou gegee het. Maar die oomblik wat jy dit verkoop, moet jy voor
God gaan seker maak wat Sy planne daarmee presies is. As jy dit nie doen
nie, gryp Mammon in en kom jy onder sy invloed wat vir jou lewensgevaarlik
kan wees.
Kom ons blaai na Hand 8 om iets anders hieroor raak te sien. Ek wys graag vir
jou die volgende:
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 Hier sien ons vir Simon, oud-towenaar van beroep, in vers 19 geld aanbied vir
gawes van God. (Enige ding wat God gee aan die mens is “gawes”. Ons kan
niks doen om dit te verdien nie.)
 Onmiddellik berispe Petrus hom, en roep hom op om te bely dat Mammon
hom verlei het.
 Deur ŉ woord van kennis openbaar Petrus verder dat daar agter hierdie
dwaling boonop ŉ wortel van bitterheid sit, en ŉ band van “ongeregtigheid” wat
hom bind.
 Hierdie band van “ongeregtigheid” moet ons verstaan is iets anders as
“sonde” in die gewone sin van die woord. Hier gaan dit oor wat Eks 24:5 en 6
die “sondes van ons vaders” noem. Dit is letterlik daardie mag van
ongeregtigheid wat in ons are deur geslagte heen loop, wat dryfvere hier in
ons binneste word wat ons meer ontvanklik maak vir sekere sondes, en so
vatplek vir die bose in ons lewens gee. Dit is daardie ongeregtigheid wat
Jerusalem verwoes het (Klaag 4:13). Dit is dan ook hierdie stuk
ongeregtigheid wat, via ons tong, ŉ houvas oor mense - soos byvoorbeeld ons
kinders - kry (Jak 3:5).
 Maar halleluja, Jes 53:5 en 6 belowe dat die Messias ook gekom het om ons
vry te maak van hierdie invloede en ongeregtigheid in ons lewens.
 As ek ŉ beeld mag gebruik: Sonde is baie keer net die blomme van die
onkruid of stuk “ongeregtigheid” in ons lewens. Daarom moet ons nie net
bevry word van die spesifieke sonde nie, maar moet die wortel van
ongeregtigheid ook uit ons lewens verwyder word.
 Mammon is dus ook een van hierdie stukke ongeregtigheid of magte wat ‘n
houvas kan kry in ons lewe, en ons kan maak sondig.
 En as dit in ons lewens as Christene gebeur, geld 1 Joh 1:9 se opdrag om dit
te bely sodat God ons sondes kan vergewe en ons van hierdie
ongeregtighede kan reinig.
 Net die bloed van Christus kan ons reinig van die houvas van ongeregtighede
in ons lewens.
 Hierdie houvas van geld moet letterlik gebreek word in ons emosies en
gedagtewêreld, deur die toerekening van die volkome verlossing wat Jesus
Christus vir ons behaal het aan die kruis.
 So hanteer God deur Sy Woord en Gees, die magte van die bose in ons
lewens wat ons keuses en optrede beïnvloed.
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HOOFSTUK 4

DIE MAMMON-GEES

1. DIE MAMMON-GEES
 Luk 16:11 e v leer ons ŉ hele aantal dinge oor die Mammon-gees wat deur
geld so ŉ houvas op ons lewens kan kry.
 Mammon is deel van die stuk ongeregtigheid in hierdie wêreld wat ‘n
houvas het op mense.
 Ons hantering van geld gaan duidelik wys of ons bloot slawe van Mammon
is, en of ons deur God vertrou kan word met dit wat werklike “rykdom” is.
 Luk 16:11 leer ons dat Mammon ons wil bedrieg om te dink dat ons ware
rykdom in die skatte op aarde lê. En hoeveel mense op aarde val nie vir
hierdie leuen nie! Daar word bereken dat 2,3 triljoen dollars vandag in
Amerika vasgevang lê in die testamente van die geslag uit die
depressiejare, wat wag op die volgende generasie mense. Dink net wat kan
gebeur as hierdie nuwe generasie verstaan dat hulle skatte nie hier op
aarde gevind kan word nie, en dit begin gebruik om skatte in die hemel te
belê wat beskikbaar kan wees vir die koms van die Koninkryk van God!
 Dit was ook hierdie gees-mag wat ŉ Judas Iskariot gemaak het om sy Here
te verraai vir ŉ skamele 30 silwermunte.
 Dink ook aan die geldwisselaars daar in die voorhowe van die tempel. Hier
was eintlik twee soorte besighede aan die gang: Aan die eenkant was daar
die geldwisselaars wat die Romeinse geldeenheid omgeruil het vir die
Joodse shekel (natuurlik teen ongelooflike wins); en aan die anderkant was
daar die verkopers van die kosher-offers. Beide die groepe het uit Fariseërs
bestaan wat bekend daarvoor was dat hulle lief was vir geld.
 Die rede waarom Jesus ingryp en hulle tafels omgooi, was omdat Hy hier in
die tempel die konflik van koninkryke sien plaasvind het en dit het Hom
woedend gemaak.
 Maar die Mammon-gees kry ook ŉ houvas op mense deur hulle vas te vang
met ŉ gees van armoede.
 Dit is ook hy wat ons verlei om ons hoop en vertroue op ons rykdom,
salaris, goeie werk en baie aardse sekuriteite te vestig.
 Maar ons moet onthou dat die Mammon-gees ŉ leuenaar is. Wat vir ons
gaan vertel dat as ons geld het, ons genoeg of iets van waarde het. Hy
gaan ons ook daarvan probeer oortuig dat ons genot of vreugde afhang
van wat ons het. Terwyl ware genot en vreugde die vrug is van werklik
standhoudende en intieme verhoudinge met mense, met onsself en met
God.
 Maar die Mammon-gees is ook ŉ dief wat ons wil beroof. Hy wil ons beroof
van dit wat in ons behoeftes kan voorsien, en die oorvloed wat God vir ons
beloof het. Gelukkig sê die Woord van God, dat as ons hom betrap, moet
hy dit wat hy by ons gesteel het, sewevoudig teruggee (Spr 7:31).
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 Daarom moet ons so versigtig wees as ons geld hanteer, want ons weet al
hierdie gevare dreig in hierdie area waar die magte van die wêreld outoriteit
het.
 Daarom moet ons juis geld gebruik om weg te gee, om hierdie moontlike
houvas wat dit in ons lewens kan kry, te breek.
 Deur die gee van geld, gee ons ruimte vir die beginsels van God se
Koninkryk om in ons eie lewe en om ons te heers. Dan word geld net nog ŉ
instrument waarmee ons God kan liefhê bo alles en ons naaste soos
onsself.
 Daarom moet ons ons ook altyd skaar aan die kant van mense, eerder as
wat ons ons skaar aan die kant van geld, of projekte wat geld kan maak.

2. AGT SIMPTOME AS MAMMON ‘N HOUVAS HET IN JOU LEWE
2. 1 Angstigheid en bekommernis oor finansies
 Mat 6:24,25,28,31 en 34 is baie duidelik daaroor dat ons ons nie hoef te
bekommer oor dit wat ons normaalweg nodig het in ons lewens nie. God
belowe immers dat Hy as ŉ goeie Vader daarin sal voorsien.
 Maar daar is ook ŉ bepaalde voorwaarde daaraan verbonde: God se
koninkryk en Sy wil moet die beherende beginsels en “commitment” in
ons lewens wees.
 Rom 14:17 leer ons dat dit in die Koninkryk van God gaan oor ŉ
begeerte om in geregtigheid voor God te wandel. Dit bring vrede en ware
vreugde deur die werking van die Heilige Gees in ons lewens mee. En
dit is soos ŉ teenmiddel teen die invloed van ongeregtigheid in ons
lewens.
 Onderwerp jou dus aan die leuenverklikkerstoets van die Bybel in hierdie
verband, deur jouself daar aan God se voete af te vra: Soek jy werklik
die koninkryk van God bo alles in jou lewe? Hoekom is daar dan enige
angstigheid oor jou lewensbehoeftes in jou lewe as dit werklik waar is?
2.2 “Ek kan dit nie bekostig nie” - mentaliteit
 Sodra jy so ŉ stelling moet maak, is dit ŉ aanduiding dat jy nie presies
weet wat genoeg is in jou lewe nie. Dit is net God wat dit vir jou kan leer
daar aan Sy voete, en jou kan help om daar ŉ geslote begroting vir jou
en jou gesin, en vir jou besigheid uit te werk. En as jy dit het, weet jy wat
jy nodig het, of wat God belowe het jy kan kry.
 So ŉ geslote begroting bestaan uit antwoorde op drie vrae: Wat is jou
verpligtinge? Wat is jou behoeftes? En wat is jou begeertes?
 Verpligtinge wat ons as Christene reeds aangegaan het, moet ons
nakom. Daarom is dit die dinge wat eerste elke maand betaal moet
word. En as ons dit om een of ander rede nie ten volle kan vereffen nie,
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moet ons reëlings tref om dié deel daarvan te vereffen wat vir ons wel
moontlik is.
 Oor wat werklik ons behoeftes is, moet ons voor God gaan sit en dit met
Hom uitmaak. En wat Hy goed gekeur het, sal Hy dan ook gee.
 Dieselfde geld vir ons begeertes. God wil ook aan Sy kinders sekere van
hulle hartsbegeertes gee. In die mate wat ons intiem met Hom dag tot
dag wandel, gaan ons ook ontdek dat ons hartsbegeertes juis deur God
geïnisieer word (Ps 20:5; 37:4), om ons meer as wat ons nodig het, te
kan gee. Jesus het immers gesê dat Hy gekom het sodat ons die lewe
kan hê en dit in oorvloed.
2.3 Impulsiewe transaksies
 Vra altyd vir die Here vooraf of jy dit mag koop. Dit is die reël in die
Koninkryk van God. Hy is die Here. Sy opinie is die laaste woord oor ‘n
saak.
 Onthou: impulsiwiteit is ŉ vloek, en ŉ houvas wat die bose op mense kan
hê!
 As jy getroud is, gaan sit as man en vrou vooraf saam in die
teenwoordigheid van julle Here en stem saam oor dit wat aangekoop
moet word. Bid daaroor, en maak ook julle ander begeertes by God
bekend waarvoor daar nie nou genoeg geld is nie. Vertrou Hom om ook
dit aan julle te gee waaroor julle in Sy Naam saamstem.
 Hou daarom altyd jou lysie wat jy met God se goedkeuring uitgemaak
het, byderhand.
2.4 Onvergenoegdheid
 Fil 4:11 e v vertel vir ons van tye in Paulus se lewe waar hy ook sekere
behoeftes gehad het (omdat hy waarskynlik van dit wat hy nodig gehad
het om in sy eie behoeftes te voorsien, weggegee het).
 Tog kon hy ook getuig van die tye waar hy te veel gehad het.
 Ons moet as Christene leer om albei hierdie ervaringe te hanteer met ŉ
vergenoegdheid en ŉ vrede voor God, omdat ons weet God is in staat
om in al ons behoeftes uit sy rykdom te voorsien (Fil 4:19).
2.5 Onverantwoordelike bestuur van ons finansies
 Dit het altyd vrees en bekommernis in ons lewe tot gevolg.
 En lei tot gebrek, en krisisse.
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2.6 Gebind deur skuld
 Skuld volgens Koninkryksbeginsels, is altyd finansiële verpligtinge wat
ons aangegaan het om ons daaglikse of maandelikse behoeftes te
bedien.
 Hierdie skuld bind mense, en is die seekatarms van die wêreldsisteem
om die lewe uit hulle te druk, en ons magteloos te maak om te gee soos
God begeer ons moet gee.
 Onder hierdie skuld word dan enige wanbestuur of oorspandering op
kredietkaarte of oortrokke tjekrekenings, of enige ander rekening wat jy
moes aangaan om dinge aan te koop – behalwe die dinge wat God as
"wealth" reken. Vir al hierdie skuld geld Rom 13:8,9.
 Wat nie as “skuld” gereken word nie, is die huis- of eiendomslening wat
die Here wel goedgekeur het.
2.7 Gulsigheid
 Gulsigheid maak dat ons meer en meer van ŉ ding koop wat ons reeds
het.
 Die wêreld buit hierdie gees van gulsigheid in mense uit deur alles in
stelle, reekse en nuwe modereekse te koop aan te bied.
2.8 Oorskatting van die krag van geld
 Hoeveel mense dink dat alles van waarde in hierdie lewe met geld
gekoop kan word!
 Of dat alles in hierdie lewe met geld reg gemaak kan word.

3. ‘N GEBED VIR BEVRYDING
Vader, ons kom na U in die Naam van Christus Jesus op grond van die
volkome verlossing wat Hy vir ons, en namens ons aan die kruis en in die graf
behaal het. Ons wil graag ons sondes in hierdie area van ons lewens as U
kinders bely. Daarom bely ek…
Kom reinig my deur die bloed van Christus Jesus van alle emosies van
angstigheid, of gevoelens van onsekuriteit, of vrese van te min wat deur die
jare my gebind het in hierdie deel van my lewe.
Sny die wortels van hierdie dinge in my lewe af in die Naam van Christus
Jesus.
Ek maak nou my lewe oop sodat U liefde en U genade in Christus Jesus deur
die werking van die Heilige Gees, my hele lewe kan suiwer en heel.
Ek bid dat U sal kom deur die swaard van U Woord deur die werking van die
Gees, en dat U my volkome vry sal maak in hierdie area van my lewe om U
alleen as Here te eer en te dien. Breek elke vloek wat daar oor my lewe in
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hierdie area is. Breek elke band uit die verlede en uit my voorgeslagte wat die
bose ŉ houvas gegee het op my lewe in die Naam van Jesus Christus.
Here, ek wil graag my finansiële huis in lyn kry met U wil vir my lewe.
Daarom bid ek dat U my sal leer hoe om geld te hanteer sonder om daardeur
beheer te word. Verhoed dat dit ooit vir my sekuriteit of ŉ skat sal word.
Leer my hoe om dinge te besit sonder dat ek ooit die eienaar daarvan word.
Maak my net ŉ goeie bestuurder daarvan.
Leer vir my wat werklik van waarde is in die lewe. En leer vir my die dissiplines
aan om ŉ eenvoudige lewe te leef midde al die oorvloed dinge wat U my gaan
skenk.
In Jesus se Naam bid ek dit. Amen.
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HOOFSTUK 5

‘N BYBELSE LEWE VAN EENVOUD

1. DRIE GESINDHEDE FUNDEER ‘N LEWE VAN EENVOUD
 Beskou alles in jou lewe as ‘n geskenk van God aan jou en leer om werklik
dankbaar daaroor te wees
 Leer om God te eer as die Versorger en Beskermer van alles in jou lewe
 En leer om as dienaar en rentmeester van God alles in jou lewe beskikbaar
te stel om mense te bedien.

2. WANDEL IN GEES EN IN WAARHEID
Daarom is dit so belangrik dat ons as Christene toegerus sal word om volgens
die Bybelse Koninkryksbeginsels te begin lewe ook in hierdie faset van ons lewe.
En hierdie Bybelse lewenswyse van eenvoud sal ten minste die volgende behels:
 Ons moet leer hoe om geld te hanteer sonder om daardeur beheer te
word.
 Ons moet leer hoe om dinge te hê sonder om daaraan vir lewe en dood
vas te klou.
 Ons het bepaalde dissiplines in ons lewe nodig om ons te help om
eenvoudig te lewe, selfs al moet ons verantwoordelike rentmeester van
baie eiendom en geld wees (Fil 4:13).
 Ons moet leer om bloot kanale te wees van dit wat ons ontvang uit God
se hand.
 Ons moet vry wees van spanning en angs. En dit kan net gebeur as ek
dit wat ek het, ervaar as geskenke uit God se hand. Maar ook vertrou
dat dit deur God beskerm sal word.
Ons samelewing het totaal ongebalanseerd geword. Daarom moet ons as
Christene leer om te kan onderskei tussen
 gierigheid en gesonde ambisie
 suinigheid en verantwoordelike versorging
 werkolisme en getrouheid by die werk.
Soms is die lyne tussen hierdie sake so moeilik om te onderskei. Net God se
Gees kan openbaar wat waarheid en wat is leuen.

3. LEWENSDISSIPLINES
In sy boek Celebration of discipline van Richard Foster word daar beklemtoon
dat ŉ keuse vir ŉ lewe van Bybelse eenvoud in die eerste plek ŉ
lewensingesteldheid is, wat dan uiting vind in ŉ bepaalde manier van lewe.
Anders sit ŉ mens maar net weer met ŉ stuk wettisisme. Sonder hierdie keuse
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vir Bybelse eenvoud in jou lewe, dreig asketisme aan die eenkant of verleiding
deur die Mammon-gees aan die anderkant, en beide is bloot afgodery.
Hierdie eenvoud maak ons vry om God se oorvloedige voorsiening in ons lewens
met dankbaarheid as gawes te ontvang, maar ook bereidwillig om dit vrylik te
deel met ander.
Vry wees van angstigheid en bekommernis sal uiteindelik ons praktiese toets
wees of ons werklik God se koninkryk en Sy wil in geloof eerste gestel het in ons
lewens, en of ons Hom ten volle vertrou om Sy kant van die ooreenkoms na te
kom.
Hierdie vry-wees word deur drie dinge gekarakteriseer in ons lewens:
 As ons alles wat ons ontvang as gawes beskou
 As ons God vertrou om self alles wat ons het te beskerm
 As ons alles wat ons het diensbaar en beskikbaar stel vir die bediening van
ander.
Ek glo dat die Here besig is met 'n totale restourasieproses in die lewe van Sy
Liggaam hier op aarde. En deel hiervan is dat Hy ons ook leer en dissiplineer
rondom die hantering van ons finansies. Deel hiervan sal die volgende wees:


Hoe om geld te hanteer sonder om daardeur besit te word.



Hoe om dit te besit sonder om dit te verafgod of te koester.



Hoe om in eenvoud te lewe terwyl ons groot welvaart moet bestuur.

Tien eenvoudige wenke om jou te help om jou lewe in te rig volgens hierdie
dissipline van Bybelse eenvoud is die volgende:











Koop dinge omdat jy dit nodig het, en nie vir hulle statuswaarde nie.
Verwerp enige ding wat ŉ verslawing in jou lewe is of kan wees.
Ontwikkel die gewoonte om dinge weg te gee.
Weier om deur die mode gemanipuleer te word.
Leer om dinge te geniet sonder om dit self te besit.
Ontwikkel ŉ groter waardering vir God se skepping rondom jou.
Pasop vir die “koop nou, betaal later”-sindroom.
Praat altyd die waarheid (Mat 5:37).
Gee alles prys wat ander kan benadeel of hulle geloof kan belemmer.
Gee alles prys wat jou oë kan aftrek van dit wat prioriteit in jou lewe behoort te
wees, naamlik “om God se koninkryk en Sy wil bo alles” te soek.

4. ONS VEG ‘N GEESTELIKE OORLOG
 Ef 6 leer vir ons dat ons elke dag besig is met ŉ geveg teen bose magte in
die lug, wat ons nie kan sien of selfs logies kan ontleed nie.
 Daarom is finansiële verlossing werklik ook in ons lewens as Christene
noodsaaklik as deel van God se totale restourasieproses.
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 En hierdie magte gaan alles in hulle vermoë doen om jou te verslaaf aan
geld, of om te verhoed dat jy as Christen enige geld in die hande kry.
 Onthou ook wat in 1 Tim 6:10 tot 12 staan.
 Maar God is in hierdie saak betrokke. Pred 2:26 belowe dat as ons ook in
hierdie area van ons lewe uit geloof handel en keuses maak, belowe God
dat Hy die sondaars rondom ons gaan gebruik om alles bymekaar te maak
wat Hy aan ons as Sy kinders wil gee.

5. BYBELSE VOORSPOED
 Kom ons definieer net eers Bybelse voorspoed: Bybelse voorspoed het ŉ
realiteit in ŉ kind van die Here se lewe geword wat God se wysheid en krag
begin gebruik om die behoeftes te bedien van die mensdom in alle vlakke van
die lewe.
 En daar is ten minste vyf vlakke van die lewe waarvoor hierdie voorspoed
spesifiek bedoel is, naamlik:
 Die gees-toestand van die mens - of die ewige lewe reeds daar ŉ werklikheid
is of nie.
 Die siele-toestand van die mens in sy emosionele, affektiewe of wilsarea, en
sy denke. God wil daar vernuwing bewerk, mense vry maak, genesing bring
en hulle leer om in harmonie met Sy wil vir hulle lewens te lewe.
 Verhoudinge met ander mense.
 En dan ook in hulle finansies.
 Kyk ŉ mens na Luk 4:18 en Jes 61:1 tot 3, dan sien ons die effek van God se
Woord en Sy krag en salwing in mense se lewens op al vyf hierdie vlakke van
hulle lewens.
 Jes 48:16 tot 18 teken vir ons dat dit God se bedoeling en Sy hart is om ons
met hierdie soort voorspoed in ons lewens te bedien.
 Ps 35:27 leer ons dat God vreugde vind in die totale welwese en voorspoedigwees van Sy kinders. Kyk ook na 3 Joh 2 en Deut 29:9.
God wil dat ons voorspoedig moet wees
 Omdat ons Sy kinders is (Mat 11:9-13).
 Om ons te bevry van al die sorge van die lewe. Daarom belowe Hy om ons
alles te gee wat ons nodig het.
 Om ons in staat te stel om te kan gee vir ander. Daarom gee Hy vir ons
oorvloed sodat ons ander kan seën uit hierdie oorvloed (Deut 18:18).
 Sodat ons die wêreld kan evangeliseer. Deur dit wat ons hiervoor gee, neem
God ons na plekke om Sy koninkryk ook daar te laat kom, sonder dat ons
fisies soontoe hoef te gaan.
Onthou altyd dat dit God is wat vir jou die vermoëns gee om ware rykdom te
verwerf (“wealth”). En die rede waarom Hy dit doen is om so Sy verbond met sy
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kinders na te kom, en hulle te beskerm teen die vloek en kragte van hierdie
wêreld.
 Daarom wil Hy vir ons leer om daar te saai waar daar werklik moontlikhede vir
ŉ groot oes is.
 Om ons voorspoedig te laat wees, moes Jesus Christus sterf aan ŉ kruis om
jou vry te maak om te kan lewe uit dit wat uit die mond en die hande van God
kom.
 God sal jou self finansier. Jy moet net leer om te luister na presies wat Sy wil
vir hierdie situasie is. En dan te saai waar Hy vir jou sê, dit dan te versorg en
te oes as die tyd daarvoor aangebreek het.
 Ons is bevry van die vloek van Gen 3:18 tot 19 as ons leer om volgens die
Koninkryksbeginsels in hierdie area van ons lewe te lewe.
 Die rede waarom ons nog moet werk, vind ons daar in 1 Tess 4:11 en 12 waar
die volgende in die Nuwe Vertaling staan: “Laat dit vir julle ŉ saak van eer
wees om rustig te lewe, en 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. Maar sê Ef 4:28 verder, dit sal
ons ook in staat stel om te kan gee aan ander.
 Daarom moet ons God bid, as deel van Sy voorspoed aan ons, vir kreatiwiteit
en nuwe idees om meer finansiële bronne vir ons beskikbaar te stel om ook
so Sy Koninkryk te laat kom, ook deur dit wat ons vir die Koninkryk kan gee.
 So gaan God vir ons meer en meer saad gee om te saai waar dit Sy wil vir
nou is. En dit dan te versorg, en die oes te gebruik om Sy Koninkryk verder te
laat kom.
Soveel mense gee tans net ŉ donasie vir die Here en Sy Koninkryk. Terwyl God
vir ons voorspoed in die oog het.
Deel van hierdie voorspoed gaan in ons lewens realiseer as Hy vir ons die
beginsel van vermenigvuldiging aangeleer het, en ons dan in gehoorsaamheid
begin gee soos die Koninkryksbeginsels ons leer om te gee.
As ons daarvolgens begin lewe, gaan ons iets belewe van die oorvloed wat ons
reeds in Jesus en sy dissipels se lewens as ŉ realiteit gesien het. Baie mense
dink verkeerdelik dat Jesus en sy dissipels baie arm was. As die Bybel vir ons sê
dat Jesus hier op aarde die rol van ŉ dienskneg kom aanneem het, is dit nie om
vir ons te sê dat Jesus soos ŉ slaaf niks van sy eie gehad het nie. Dit wil eerder
vir ons iets sê van die verskil tussen die heerlikheid wat Hy hier op aarde geniet
het, en dit wat Hy in die hemel gehad het.
 Joh 1:39 leer ons dat Jesus waarskynlik selfs ŉ huis van sy eie gehad het.
 Toe Jesus gekruisig is, is sy kleed uitgetrek en is gevind dat dit ŉ kleed uit een
stuk was, wat ŉ baie duur kledingstuk vir daardie tyd was.
 Ons sien verder dat Hy en sy dissipels altyd genoeg gehad het. En soms selfs
meer as genoeg gehad het. Ja, soms soveel gehad het dat Jesus, toe die
skare by hulle honger geraak het van die lang dag, van sy dissipels verwag
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het om hulle almal te voed (en daar was meer as 5000 manne alleen in die
skare) (Mat 14:16).
 Jesus het selfs ŉ beurs gehad waarin Hy dit wat te veel was, ingehou het,
waaroor Judas Iskariot die kassier was. En daar was altyd genoeg geld in selfs al was Judas ŉ dief wat gereeld gesteel het uit hierdie beurs (Joh 12:6
en 13:29).
Toe Hy die skare gevoed het, het Hy vir ons iets van die beginsel van
vermenigvuldiging geleer wat geld in die Koninkryk van God: Hy het dit wat
gegee is ontvang, dit geseën, daarvoor dankie gesê, dit gebreek en uitgedeel.
En voor ons oë sien ons hoe daardie broodjies en vissies vermenigvuldig word.
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HOOFSTUK 6

SKATTE IN DIE HEMEL

1. DIE RYK JONGMAN
 In Mark 10:17 e v lees ons van hierdie ryk jong heerser wat baie mense
gehad het wat vir hom gewerk het.
 As hy dan Jesus ŉ “Goeie Meester” noem, moet ons dit verstaan vanuit sy
Joodse agtergrond as dat hy hiermee homself oopstel vir die lering van
hierdie Leraar.
 Jesus hoor dit en toets hom daar in vers 19 aan ses van die gebooie. En
hierdie toets slaag hierdie jongman.
 Maar dan sê Jesus vir hom dat hy wel een ding kortkom, naamlik dat hy
moet leer om te gee, om so los te kom uit die houvas wat Mammon in sy
lewe het.
 Ons moet verstaan dat Jesus hom nie wou veroordeel deur hierdie versoek
nie, maar juis omdat Hy hom liefhet, ŉ uitweg hieruit wou wys.
 Jesus het geweet dat rykdom en baie geld hierdie jongman gebind het in sy
lewe. Sy hart en sy liefde het daaraan behoort. En die enigste wyse
waardeur hy werklik bevry kon word, is as hy dit alles verkoop sodat God sy
enigste Bron en Liefde kon word.
 Die vraag is of ons nou almal alles moet gaan verkoop en aan die armes
moet gee voor ons net vir Jesus alleen kan liefhê? Die antwoord op daardie
vraag sal afhang daarvan of jy jou vertroue en sekuriteit in jou rykdom en
geld geplaas het!
 Wanneer moet ons dan gee? Alleen wanneer en wat God presies vir ons
sê om te gee. Ons mag bv nooit uit skuldgevoelens gee nie.
 As ons nie so gee nie, is ons onder die invloed van die Mammon-gees, of
hoor ons nie goed genoeg die Here se stem nie.
 Spr 19:17 belowe dat as ons vir die armes om ons gee, sal God ons self
vergoed vir dit wat ons so weggee.
 God gebruik baie keer geld om ons iets oor Sy genade te leer. So gebruik
Jesus hierdie gebeure rondom die ryk jongman om die dissipels iets te leer
oor God se genade (kyk Mrk 10:23 tot 31).

2. SKATTE IN DIE HEMEL
 Mat 6:19 tot 21 stel skatte in die hemel en skatte op aarde teenoor mekaar.
 Die Koninkryk van God se koms in hierdie wêreld het werklik derduisende
rande nodig, en daarom moet daar skatte in die hemel belê word, wat kan
vermenigvuldig, en beskikbaar kan wees.
 In wese gaan dit hier oor die vraag wie ons werklik liefhet, en wie ons
lewens en ons keuse beïnvloed en bepaal.
 Deur ons vas te maak aan skatte op aarde, kry die Mammon-gees oor ons
lewe ŉ houvas.
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3. TIENDES/GAWES
 As ons ŉ tiende of ŉ deel van ons geld vir God se werk en Sy Koninkryk se
koms hier op aarde gee, neem ons geld wat bedoel is vir koop en verkoop
in die wêreldsisteem, en gee ons dit weg.
 Hiermee breek ons die outoriteit en mag van Mammon en bely ons maar
net weer ŉ keer: Ons vertrou God vir alles in ons lewe. Hy is ons Here en
Koning, en het alleen sê in ons lewens.
 So verbreek ons Satan se houvas en enige outoriteit wat Hy en sy magte
op ons lewens gehad het.
 Maar dit is ook ŉ wonderlike manier om weer te verklaar dat ons nie vir geld
lief is nie.

4. ‘N HEMELSE BANKREKENING
 Mat 6:19 se skatte in die hemel leer ons om nooit ons gewone bankrekening
ons skat hier op aarde te laat word nie, maar eerder ons kanaal waaruit ons
die oorvloed laat oorvloei in die hemelse skatkamer of in ŉ “hemelse
bankrekening”.
 Kom ons belê eerder in daardie bankrekening.
 En die manier hoe ons daar belê kry ons o a daar in Mrk 10:21: Elke keer wat
ons dus vir die armes gee uit ons oorvloed, hoop ons skatte in die hemel op in
ons naam. Dit is dus letterlik soos ŉ hemelse depositorekening.
 En dit geld nie net as ons vir armes gee nie, maar elke keer as ons gee as
God so sê.
 Die wonder van hierdie hemelse depositorekening is dat die geld wat daarin
belê word nie net ŉ klein persentasie rente trek nie, maar daarin
vermenigvuldig word!
 Ons moet nou net leer om te onttrek uit hierdie rekening! Kom ons blaai daar
na 1 Tim 6:17-20 waar God dit dan vir ons leer. Hier leer die Skrif ons dat God
ons bron van rykdom is. Ons kan Hom dus vertrou met al ons behoeftes.
Daarom kan vers 18 ons leer om goed te doen aan ander mense, en om met
ŉ blymoedigheid te begin uitdeel van dit wat die Here so getrou aan jou gee.
 Kol 1:4 tot 6 dui aan dat alles wat ek en jy uit gehoorsaamheid doen in die
hemele as't ware in 'n "rekening" bewaar word. En die manier hoe ons "uit
hierdie rekening kan trek" lyk vir my na die volgende:
Besluit op 'n bedrag wat julle nodig het en maak dit aan God bekend (Fil
4:6-8; Jak 1:6-8).
Kom in ooreenkoms met die mense wat belang het daarby. Ek benodig
vennote/broers en susters in die geloof wat soos ek glo. Miskien is dit jou
man of vrou of jou gesin. Mat 18:19 en 20 sê dat as julle in ooreenkoms is
en saam daaroor bid en glo, sal God dit vir julle gee.
Lê beslag daarop in geloof. Dit wat julle sê het krag as julle dit in geloof sê
(Mrk 11:23 en 24). Glo dus dat julle dit reeds ontvang het. Glo dit met jou
hart en bely dit dan met jou mond (Rom 10:9 ev). God sal dit 'n realiteit
maak.
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Laat die hemelse magte in beweging kom in daardie situasie. Heb 1:14 leer
ons immers dat die engele gereed staan om ons tot diens te wees.
Skryf neer sodat jy kan boekhou daarvan.
Verwag dan in geloof dat dit gaan gebeur (Jak 2:17).
Prys die Here vir sy antwoord asof Hy reeds geantwoord het.
In Fil 4:15 e v sien ons weer die “saai en oes”-beginsel van die Koninkryk aan
die werk. Hierdie gemeente se gawes aan Paulus is deur God gekrediteer op
hulle hemelse rekeninge, sodat dit daar vermenigvuldig kan word in ŉ ryke
oes vir hulle.
En dan vertel vers 19 vir ons van “die rykdom van Sy heerlikheid”-rekening in
die hemel waaruit God hierdie gelowiges se elke behoefte sal bedien. Na my
oortuiging het ons hier te make met die “skat in die hemel-rekening” waarvan
ons daar in Mat 6 gelees het.
Hand 10:2-4 leer ons dat Jesus "die tesourier" van hierdie hemelse rekening
is.
Joh 16:23,24 sê ons begin uit hierdie rekening onttrek as ons in geloof en in
die Naam van Jesus Christus spesifieke versoeke tot God rig.
Fil 4:12-19 en 2 Kor 9:8 belowe dat Hy in staat is om in al ons behoeftes in
oorvloed te voorsien.
1 Tim 6:17-20 leer dat God ryklik aan ons gee sodat ons dit kan geniet. Maar
aan die ander kant gee dit vir ons middele om mee goed te doen en ryk te
wees in goeie werke.
Hóé God gaan voorsien is nie ons probleem nie, maar Sy
verantwoordelikheid. Ons kan by voorbaat Hom net begin dank vir Sy
voorsiening en vir die vrystelling van die nodige fondse en middele (Fil 4:6 tot
8). Ons het nie met 'n arm God te make nie. By Hom staan alles wat ek en jy
mag nodig kry.

5. VYF GEBRUIKE VAN GELD IN DIE KONINKRYK VAN GOD
Die wêreldsisteem het baie gebruike vir geld en die mag van geld in mense se
lewens. Dink maar net aan die manipulerende en oortuigingskrag wat geld kan
hê in die besigheidswêreld.
In die Koninkryk van God het geld net vyf gebruike wat in hoofsaak in 2 Kor 9:8
tot 11 voorkom:
 Dit is saad wat gesaai word met die oog op ŉ oes. En van hierdie oes kan ons
dan ŉ deel gebruik om aan ander te gee, om self van te eet, en ŉ deel kan
gebruik om weer te saai.
 Dit is bedoel om te voorsien in die brood en ander behoeftes waarvan jy en
jou familie daagliks moet lewe.
 Dit vermenigvuldig in God se skatkamers sodat daar saad kan wees om weer
te saai.
 Dit vermeerder jou “vrug van geregtigheid”.
 Dit is bedoel sodat jy daarvan aan ander kan gee.
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HOOFSTUK 7

DIE GEE VAN ‘N TIENDE

1. DIE GEE VAN ‘N TIENDE
Daar is baie verdeeldheid in die Liggaam van Jesus Christus vandag oor die gee
van ŉ tiende. Daarom glo ek is daar werklik gesonde Bybelse perspektief nodig
om nie na ŉ wettiese Bybelse fundamentalisme óf na ŉ ignorering van alle
Bybelse leringe hieroor oor te hel nie.
Ons moet besef dat baie gemeentes se finansiële voortbestaan hulle dwing om
rigoristies aan te dring by hulle lidmate om “hulle tiendes vir die kerk” te gee,
want in praktyk moet die meeste gemeentes professionele leraars of leiers
“betaal” elke maand.
Ek glo van harte dat die Here besig is om hierdie hele sisteem van “finansiële
sekuriteit” wat gemeentes vir hulle leiers geskep het oor die jare, tans deur die
Gees van God dwarsdeur die Liggaam van Jesus wêreldwyd in die lig van die
Woord bevraagteken en suiwer.
Dit het weer tyd geword dat
 die gelowiges sal moet leer hoe om Bybels te gee aan diegene wat hulle
geestelik versorg (Gal 6:6)
 en geestelike leiers sal moet leer wat geloof en ware gehoorsaamheid aan die
Here van hulle en hulle spesifieke bediening vra. Beteken dit dalk ŉ
tentmakersbediening óf beteken dit ŉ geloofsbediening sonder al die menslike
sekuriteite van ŉ vaste salaris, mooi huis en allerlei ander toelaes?
Hierdie saak word nog verder lewensbelangrik as ŉ mens daaraan dink dat God
besig is om vir Hom ŉ nuwe geslag bedienaars op te rig wat in wese niks anders
as die bediening van die Nuwe Testamentiese priesterskap van elke gelowige in
die gemeente en die gemeenskap is nie.
Oral oor die wêreld is ŉ nuwe, vryer vorm van gemeentes-wees ook besig om
vorm aan te neem wat wegbeweeg van vaste, deftige gebouestrukture na huisen kleingroepbediening, en eenvoudige geboue waar groot-groep-byeenkomste
kan plaasvind.
Daarom is dit noodsaaklik dat ons vir ons duidelikheid moet kry oor wat die Skrif
oor die gee van tiendes en ander dankoffers sê.
Kan ek ter aanvang hier ŉ paar kritiese vrae aan die tradisionele siening van
tiendes rig net om jou te prikkel om “nuut” hieroor te begin dink:
 Baie van die voorstanders van ŉ wettiese gee van ŉ tiende redeneer dat die
tiende deur die wet van Moses bedoel is om die Levitiese priesters te
onderhou, en daarom moet dit ook nou die reël wees waarmee “die kerk” sy
voltydse “priesters” onderhou. Maar ŉ mens loop jou natuurlik teen allerlei
krisisse vas as jy so redeneer aangesien elke gelowige in die Nuwe
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Testamentiese bedeling geroep is om voltyds priester te wees (1 Pet 2:5-10).
Moet ons die tiendes dan gebruik om almal in die gemeente ŉ “salaris” te
betaal?
 Dit is verder baie insiggewend om daarop te let dat daar heelparty
verskillende tiendes betrokke was as daar van tiendes gepraat word in die Ou
Testament. Kyk maar na die volgende gedeeltes hieroor: Lev 27:30-33; Num
18:20-21; Deut 12:17-18; 14:28,29).
 Daarom meen sommige Bybelkommentatore dat die gewone Israeliet tot
tussen 24 en 33% van hulle inkomstes aan tiendes betaal het. Onthou verder
dat hulle nie nodig gehad het om enige ander sekulêre belasting te betaal nie.
Dit is eers later deur Salomo ingestel.
 Mal 3:10 is seker die vers wat die meeste gebruik word om die gee van ŉ
tiende aan te moedig. Maar dit is tog belangrik om op te merk dat hier staan
dat die tiende na die “skathuis” gebring moet word, wat duidelik na die tempel
in Jerusalem verwys. In die Nuwe Testament word daar baie duidelik geleer
dat elke gelowige nou die tempel van die Heilige Gees is. Ons moet dus baie
versigtig wees as ons hierdie teks wil gebruik om ŉ gee van ŉ tiende as deel
van die finansiële insameling van die gemeente aan te moedig.
 Dit pla my verskriklik om na al die oordeelsverkondiging en geestelike
manipulasie te luister waarmee geestelike leiers hulle lidmate probeer
oorreed om hulle “tiende” te gee aan die gemeente. En dit terwyl die Skrif
ons leer dat Christus Jesus ons bevry het van alle veroordeling (Rom 8:1), en
verlos het van die vloek van die wet (Gal 3:13).
Daarom wil ek probeer om ŉ meer gebalanseerde siening hieroor te propageer
waarvan die hart die begeerte om te gee is. En dan wel ŉ wyse van gee wat in
lyn is met goeie rentmeesterskap, en verder as ŉ belydenis kan dien van jou
finansiële vryheid in Christus.
Kom ek probeer ŉ paar hooflyne hieroor neer te lê.
 Alles wat ons het behoort aan God.
 Hy verwag van ons gebalanseerde rentmeesterskap in ons hantering van
hierdie dinge, wat sal dien as getuienis van ons verlossing en geloof in
Christus Jesus as Verlosser en Here van ons hele lewe.
 In die lig van gedeeltes soos Mat 25:21 en Luk 16:10 leer die Skrif ons dat,
namate ons materiële dinge wat aan ons toevertrou word verantwoordelik
hanteer, sal ons met meer en meer dinge vertrou word.
 As deel van goeie rentmeesterskap neem “gee” ŉ baie prominente plek in.
 Teksgedeeltes wat oor “gee” handel is onder andere die volgende: Luk 6:38;
Lev 27:8; Esra 2:69; Hand 11:29; 2 Kor 8:12; 8:3; 9:7; 16:2.
 Maar daar word ook ŉ bepaalde prioriteitsorde vir ons “gee” in die Skrif
aangedui, naamlik:
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1. Jy moet eerste omsien na die behoeftes van jou eie familie (1 Tim 5:8).
2. Daar moet omgesien word na die behoeftes van die wat deur die Here opgerig
word in die Nuwe Testamentiese bedieninge in die gemeente en binne die
Liggaam (Gal 6:6; 1 Kor 9:11-14). Paulus het persoonlik verkies om in sekere
gevalle nie van hierdie voorreg gebruik te maak nie, maar in ander gevalle tog
daarvan gebruik gemaak (1 Kor 9:12 en Fil 4:15-19).
3. Die armes, die weduwees en die wese (Gal 2:10; 1 Tim 5:3).
4. Algemene liefdesdiens en vrygewigheid (Heb 13:16; Gal 6:10).
 Dit wat ons dan vir die werk van die Here bydra moet gebalanseerd in
verhouding wees met die bydraes wat ons gebruik om allerlei skuld, huurkope,
buitensporige luukshede en ander dinge in ons lewens te betaal.
 As iemand sou soek na ŉ bepaalde riglyn vir hoeveel hy of sy moet gee, sou ŉ
mens op grond van ŉ gedeelte soos Mat 23:23 ‘n tiende van alles as ŉ riglyn
kon gebruik. Maar ek is steeds van oordeel dat daar genoeg getuienis in die
Skrif is dat die Here nie wil dat ons wetties in terme van tiendes moet dink as
ons gee nie. Maar eerder wil dat ons sensitief sal wees vir die leiding van die
Gees van God in elkeen van ons se lewens van situasie tot situasie (Rom
8:14-17).
 Volgens die Bybel is die gesindheid van die gewer baie belangriker as die
hoeveelheid wat gegee word. En hierdie gesindheid word bepaal deur die
werking van die Heilige Gees in die lewe van daardie gelowige. Kenmerke van
ŉ regte gesindheid vind ons in 2 Kor 8:2,3,4-8,10-12;20-21.
 Gee is ŉ geestelike dissipline waaraan alle gelowiges kan deelneem, selfs die
armes onder ons.
 Die vrug van gee sluit die volgende in:
1. Geregtigheid (2 Kor 9:10; Fil 4:17)
2. Verdere gawes in die lewe van die gewer sodat hy meer kan gee (2 Kor 9:1)
3. Dank aan God (2 Kor 9:11,12)
4. ŉ Ervaring dat God in al jou behoeftes voorsien (2 Kor 9:8,12)
5. ŉ Verheerliking van God (2 Kor 9:13)
6. Bevestiging van die krag en realiteit van die evangelie (Joh 13:35)
7. Gebed (2 Kor 9:14)
8. Versterking van die gemeenskap van die gelowiges (2 Kor 9:14)

2. ANDER BELANGRIKE SKRIFGEGEWENS
Maar dit is baie duidelik as die Skrif bestudeer word, dat Jesus doodgewoon die
beginsel van die gee van ŉ tiende as ŉ gegewe aanvaar (vgl Mat 23:23). Maar
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dan nie in die Ou Testamentiese sin van ŉ wet wat jy moet nakom om seën te
beleef nie, maar as ŉ Koninkryksriglyn of -beginsel wat jou kan lei in jou
gehoorsaamheid en geloofslewe as Koningskind, en jou lewe verder kan vul met
die oorvloed wat God gedoel het.
Kom ons lees dan die ander gedeeltes in die Skrif hieroor:
 Mal 3:6 e v - Die vyand gaan op elke moontlike wyse probeer verhoed dat ons
sal gee. Want as ons nie leer om te gee nie, maak dit dat ons steeds onder
die vloek - soos die res van die wêreldsisteem - staan. Alleen as ons ook
hierin God begin gehoorsaam, begin handel ons volgens die beginsels van die
Koninkryk, en kan ons ook deel in die vrugte daarvan wat God belowe het.
 Daar is so ŉ ongelooflike behoefte dat die beginsels van die Koninkryk hieroor
bedien moet word aan die een mensegroep in die wêreld wat so in die duister
is hieroor, naamlik al die ryk mense in die wêreld. En die gevolg van hulle
onkunde is dat hulle so beroof word van seën wat God graag ook vir hulle sou
wou gee.
 As ons gee, gee ons maar net terug wat aan die Here behoort.
 As ons nie gee soos die Skrif ons leer nie, beroof ons God van dit wat Syne is,
maar ook van die geleentheid om ons te seën soos Hy in Sy hart het om te
doen.
 Dit werk werklik soos die gewone kitsbankkaartsisteem. Ons sit ons kaart (dit
wat ons gee bv ons tiende) in die kitsbank, en die venster van die kitsbank
skuif dan oop (soos die hemele vir ons oopskuif). Nou is alles gereed vir enige
besigheidstransaksie of versoeke.
 Vers 11 van Mal 3 belowe verder dat God dan self vir ons sal intree en ons
gevegte teen die gees-magte sal veg. Ja, Hy sal selfs daardie finansiële
gevegte van jou vir jou veg!
 Aangesien Christus met sy koms die seremoniële en burgerlike eise
opsygeskuif en volkome vervul het, word ons gee deel van ons buig voor
Koninkryks-beginsels, ons liefdesgehoorsaamheid, en ŉ teken van vertroue in
God en Sy voorsiening in ons lewens.
 Die wêreldsisteem leer ons dat as ons inkomste ten minste net so veel, of
meer is as ons uitgawes, dan volg sukses of rykdom. Maar die Skrif leer ons
dat dit juis die formule is vir dinge om skeef te loop en maak dat ons somme
nie klop nie. Die Skrif se som hieroor is eerder dat jou inkomste minus die
deel wat jy bereid is om weg te gee, genoeg sal wees om in al jou behoeftes
te voorsien.
 In Gen 4:3 e v lees ons van die eerste persone wat die Here met hulle tiende
gedien het, naamlik Abel en Kain. Abel het God gedien met sy tiende van sy
eersteling-diere, maar ook nog ekstra offers gegee in die vorm van die
stukkies geurige vetvleis. Terwyl Kain weer van sy graan aan God gegee het.
Maar dan lees ons dat God Abel se offer aanvaar het, maar nie Kain s’n nie.
Vir die rede hiervoor moet ons daar na Heb 11:4 e v blaai. Daar sien ons dit
gaan oor die gesindheid en motief waarmee Abel gegee het, wat gemaak het
dat God sy offer aanvaar het. Elke keer as dit tiende-tyd was het Abel gesê:
Halleluja, terwyl Kain se motief en gesindheid nie reg was nie. Vir God gaan
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dit dus nie soseer oor die feit dat ons gee as sulks nie, maar oor die motief en
gesindheid waarmee ons dit gee. En dit is dan die verskil tussen iemand wat
bloot wetties sy tiende gee en ŉ gewer wie se hartsgesindheid reg is.
Deut 26 - Hier het ons te make met die wetgewing rondom die eerstelinge van
die oes, maar ook oor die tiendes. Maar ek wil hê dat ons nie teen die
wetgewing moet vaskyk nie maar eerder na die beginsels wat daaragter lê wat
ook vir ons as Christene geld. Die volgende is belangrik: Dit gaan oor ŉ stuk
dankbaarheid wat deur dit wat ons gee en opoffer, weerspieël word. En deel
van hierdie dankbaarheid is soos vers 5 sê, ŉ stuk terugdink oor die pad wat
die Here met ons tot hier geloop het. Daarom, sê vers 11, is ŉ stuk
feestelikheid en blydskap gepas. Maar ook ŉ geestelike ondersoek (vers 14),
waar jy maar net weer ŉ keuse maak dat jy nie kan bekostig om nie getrou te
gee nie. (Net soos wat jy nie enige ander stuk ongehoorsaamheid teenoor
God kan bekostig nie). Daarom pas die vooraf gereedmaak van dit wat jy wil
gee - waarvan 2 Kor 8 en 9 praat - hier baie goed in. Want, sê vers 15 e v,
ons “gee” open werklik die hemele in ons lewens sodat God se genade ons
kan bedien. En dan leer vers 30 ons ŉ baie belangrike waarheid oor dit wat
ons gee, naamlik dat dit altyd na mense toe gaan. Dit word dus nie vir allerlei
projekte of geboue gegee nie.
Ek wil net weer beklemtoon wat ons daar uit Deut 26 geleer het dat dit wat
ons gee spesifiek gegee moet word om die koninkryk van God te dien in
mense se lewens. En dan lyk dit vir my, sonder die Skrif baie spesifiek twee
soorte mense uit waarvoor ons spesifiek moet gee. ŉ Deel van ons gee is
bedoel vir armes en mense in nood in die gemeente en in die gemeenskap.
Maar ‘n groot deel van ons gawes is spesifiek bedoel om diegene wat ons
geestelike bedien, op hierdie wyse materieel te versorg sodat hulle genoeg
kan hê. Skrifgedeeltes wat hier van toepassing is, is 1 Kor 9:6 tot 14; Gal 6:6;
Heb 13:16 en 17.
2 Kor 9:6 ev leer ons verder dat ons altyd met 'n blymoedigheid moet gee.
Daarom moet ons seker maak dat dit God se plan vir ons is sodat ons hart
kan wees in wat ons gee. Anders is dit niks anders as "asblik-geld" nie.
Maar ek wil graag by die praktyk van ons gee van tiendes uitkom. Lyk vir my
dat in die lig van Deut 26:1,2,3 en Kol 1:13 moet ons tiende na die priester
geneem word. Heb 3 teken Jesus nou as ons Priester. Daarom neem ons dit
na Hom. Prakties lyk dit vir my kan ons dit doen as ons fisies met ons mond
voor Hom bely dat ons hierdie tiende nou na Hom bring om Hom te loof en te
prys vir dit wat Hy in ons lewens elke dag doen. Maar ook om te vra vir wie
moet dat gegee word.
Lyk vir my dat ons tiende kan dan aan die volgende persone gegee word
naamlik die leraar of bedienaar van die Woord, musikante, vreemdelinge,
weduwees, huurlinge, en aan armes in die gemeente.
Mat 6:11 en 2 leer ons om so te gee dat niemand daarvan weet nie, sodat dit
sonder applous kan plaasvind (Jak 2:15; Luk 12:33,34).
Met ons tiende kan ons ook in die verspreiding van die Woord belê (Mrk
10:29,30; 16:15; Rom 10:14).
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 Deel van ons tiende kan ook 'n dank- of lofoffer aan God wees (Heb 13:15;
Luk 6:38; Ps 27:4; 118:4,21,25,26) wat doodgewoon 'n stuk meegaande
mondelingse getuienis oor God se goedheid in jou lewe is.
 Kol 1:4 tot 6 beklemtoon die feit dat as ek en jy die waarheid ken, moet ons
nou oorgaan tot aksie. En hierdie aksie van ons kant af, bring God se
bonatuurlike krag en beloftes in beweging. God is immers 'n beloner van
geloof.
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HOOFSTUK 8

SAAI EN OES

Dit is werklik ŉ Koninkryksbeginsel dat ons van die oorvloed waarmee God ons
seën, moet saai as offers in ander mense se lewens, soos en hoe God ons deur
Sy Gees van situasie tot situasie opdrag gee om te doen.
Een van die bekendste Bybelse gedeeltes wat oor hierdie vorm van gee handel
is 2 Kor 8 en 9. Dit gaan dus nie in hierdie gedeeltes oor die gee van ‘n tiende
nie, maar eerder oor die vrywillige offers wat ‘n gelowige as deel van, en selfs
naas sy normale gawes gee. Hierdie offers word dan deur God as “saad”
gereken waarop ons dan ŉ oes kan verwag.
Markus 4:14 tot 32, Luk 6:38 en 2 Kor 9:6 beklemtoon hierdie wonderlike
Skrifbeginsel verder vir ons. Maar lyk vir my dat hier ŉ paar riglyne uit die Skrif vir
ons kan help om dit ŉ werklikheid in ons lewens te maak.

1. VERWAG DIE OES IN GELOOF
As enige boer iets in sy lande saai, saai hy met hoop en in geloof om ŉ oes terug
te kry waar hy gesaai het. Dieselfde geld as ons in geestelike sin op grond van
God se Koninkryksbeginsels begin saai waar God sê ons moet saai. Ons moet in
geloof ŉ bepaalde oes verwag op dit wat ons gesaai het.

2. BEREI DIE GROND VOOR … DEUR GEBED
Enige boer kan vir jou sê dat ŉ mens nie sommer op enige grond enige tyd kan
saai nie. Jy kies die grond waarop jy wil saai eers sorgvuldig uit, en dan berei jy
daardie grond goed voor voordat jy daarop saai. Alles in ŉ verwagting op ŉ goeie
oes.
Dieselfde geld as ons geestelike offers in mense se lewens moet saai wanneer
die Here deur Sy Gees vir ons so lei. Al gee God die opdrag, bly dit ons
verantwoordelikheid om met gebed die “grond” in daardie mense se lewens voor
te berei vir ons “saad”. Ons moet met God in geloof onderhandel oor die
“geestelike opbrengs” van daardie saad wat ons saai.

3. DIE OPBRENGS IS NIE VIR JOU SAK BEDOEL NIE
Omdat God in hierdie saak is, en ons op Hom vertrou vir die opbrengs, is dit
belangrik om vir mekaar uit te wys dat die opbrengs van hierdie geestelike saad
wat ons in diens van die Koninkryk in mense se lewens saai, nie bedoel is om
ons te verryk nie.
Dit is hoe die wêreldsisteem daaroor sou dink. In die koninkryk van God geld hier
ander beginsels. Mrk 4:26 tot 29 help ons verstaan dat ook die oes op hierdie
saad bedoel is om verder in die koninkryk gesaai te word.
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4. SAAI IN DIE GEES EN WAG GEDULDIG TOTDAT DIE OES
VERSKYN
Gal 6:6 tot 9 en Jak 5:7 tot 11 leer ons om hierdie saai werklik onder die leiding
van die Gees aan te pak en nie vanuit die vlees nie. As die Gees van God
werklik ons lewenswandel beheer (Gal 5:16 ev), sal Hy self ook hierin voor ons
uitstap en die bevele gee. Maar dan sal Hy ook self die vrug van geduld in ons
lewens bewerk as ons moet wag op die oes.

5. MOENIE VERBAAS WEES AS DIE OES DALK ANDERS AS DIE
SAAD LYK NIE!
1 Kor 9:11 leer vir ons hierdie interessante waarheid dat waar ons soms sekere
“saad” in mense se lewens saai, die oes nie noodwendig van dieselfde aard of
soort is nie. Ons saai soms geestelike toerusting en pastorale berading in mense
se lewens, en dan oes ons soms ŉ geldelike donasie of fisiese geskenk. Of
soms saai ons geld in mense se lewens, en dan oes ons ŉ tjek wat van die
belastinggaarder onverwags by ons opdaag.
Daarom is dit belangrik dat ons elke keer aan God se voete sal seker maak of dit
die “oes” is of dalk Sy tydige versorging vir ‘n spesifieke behoefte van ons.

6. KULTIVEER DIE SAAD WAT JY GESAAI HET
Hiermee bedoel ek maar net dat as ons saad gesaai het, moet ons dit daarna
versorg totdat die oes daar is. Ons moet bereid wees om dit gereeld water te gee
en die onkruid uit te trek waar nodig. Ons moet dus verantwoordelikheid neem
vir die versorging van die saad nadat ons dit gesaai het. En die manier hoe ons
dit doen is deur …
 Lofprysing en aanbidding dit voor God te bring
 God se Woord en God se beloftes daaroor te bly uitspreek in geloof totdat die
oes daar is
 Gebed en intersessie voor God se troon totdat die oes daar is
 Bereid te wees om die geestelike magte wat die oes wil keer, te weerstaan
met die outoriteit en gesag in Jesus se Naam.

7. ‘N PERSOONLIKE GETUIENIS
‘n Deurbraak het in my lewe plaasgevind die oomblik toe ek mooi begryp het wat
God se Gees vir my oor Mat 17:20 se mosterdsaad-geloof begin bedien het.
Ek het as’t ware vir die eerste keer begryp dat die Here bedoel dat ek in geloof
saad van een of ander aard moet saai daar waar berge my pad blokkeer het. En
dan sal ek beleef hoe daar oes sal volg op my saad, hoe God self in daardie
situasie self met my berg handel.
Dit het selfs nog meer lewensverandering in my lewe bewerk toe ek dit in die lig
van gedeeltes soos Gen 8:22; Gal 6:7; 2 Kor 9:10; Hand 20:35; 2 Kor 9:7; Heb
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6:14; Luk 6:38; en Fil 4:19 begin verstaan dat deel van hierdie saai in geloof ook
my gee insluit.
Maar het jy raakgesien dat hierdie saad voor die tyd in geloof gesaai moet word,
sodat God - as daar berge in my pad opduik - self kan ingryp en dit kan verwyder
as ek daarmee begin praat!
Ek is so bang jy hoor nie werklik die ontsagwekkende, kragtige waarheid wat in
hierdie woorde opgesluit is nie. Daarom gaan ek dit weer probeer oorsê: Jou en
my gee is die saad van geloof wat ons saai in ŉ situasie, sodat God as oes ‘n
spesifieke berg van nood voor ons kan verwyder!
Dit is eintlik so logies dat dit juis so werk. Vra maar enige boer en hy sal jou
vertel hoe hy die grond voorberei en dan saai, voordat hy van God in geloof ‘n
oes kan verwag. En dan bestaan daardie oes uit honderdvoudige, of
sestigvoudige, of dertigvoudige vermeerdering van die saad wat hy gesaai het
deur God self.
Dit is tog wat Luk 6:38 ons leer. En die res van die saligspreuke. Dat ons in
geloof eers moet doen … soos eerste vergewe, of vrede maak, of honger en
dors na geregtigheid … en dan sal ons beleef hoe die seën daarop volg.
Dit werk natuurlik dus vir die Nuwe Testamentiese gelowige heeltemal anders as
wat dit in die Ou Testament rondom die gee van tiendes gewerk het. Daar het jy
eers ontvang en dan het jy daarvan ŉ tiende teruggegee. Jou tiende was dan
as’t ware jou skuld wat jy dan aan God terugbetaal het (vgl Mal 3:8 en 9 in die
verband).
En dit is belangrik om ook te verstaan waarom dit vir ons anders werk. Christus
het immers gekom en al ons skuld namens ons en vir ons reeds klaar betaal.
Aan die kruis het Hy sy lewe as saad gesaai sodat ons as oes, die volheidslewe
kan oes wat God vir ons bedoel het.
Deel van hierdie oes is dat die oorspronklike bedoeling rondom gee in ons
lewens ook herstel sal word. Daar in die begin in Gen 8:22 is God se bedoeling
uitgespel, naamlik dat saaityd altyd gevolg sal word deur ŉ oestyd. Maar nou
weet ek en jy dat dit in die stukkende wêreld waarin ons lewe nie altyd so gebeur
nie. Te min reën of hael of peste kan die oes heeltemal vernietig.
Daarom het God vir sy volk in die Ou Testament geleer dat as hulle Hom as die
Here in hulle lewens aanvaar en gelowige bely, dan is God eienaar van alles wat
hulle het. Hy is die Eienaar van hulle eersgeborenes, en dan is die tiende rand
syne, asook die sewende dag, en die sewende jaar moes alles geleentheid
gegee word om te rus en God vertrou word vir wat nodig is. En die vyftigste jaar
was dan die Jubilee-jaar waarin alle grond weer aan hulle oorspronklike eienaars
teruggegee is, en alle slawe vrygelaat moes word en alle skuld kwytgeskel moes
word. Op die manier moes hulle aan God terugbetaal vir wat Hy vir hulle elke
dag gegee het.
Maar geen mens kon regtig aan God, vir wat hy ontvang, terugbetaal nie.
Inteendeel , God se volk het Hom in die proses begin beroof, soos hulle Hom
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van eer en aanbidding en gehoorsame diens beroof het. Daarom moes Christus
kom om deur Sy dood die volle skuldlas namens hulle en ons te betaal.
Daarom verander dit die hele manier waarop ons nou gee. Daarom is dit nie
meer nodig om vir God terug te betaal nie. Dit het Jesus mos namens ons
volledig gedoen. Jesus het immers ook die wet van die tiendes volledig namens
ons vervul. Gee word nou saad wat ek en jy saai.
Toe ek dit verstaan het, het ek begryp dat die druk en vrees rondom hierdie saak
skielik vir my verdwyn het, Dit was nie meer een of ander las om te gee nie.
Skielik was die vreugde-element terug, want ŉ mens stap mos met ŉ vreugde en
‘n opgewondenheid wanneer jy saai! En dit is presies wat 2 Kor 9:7 sê ons
gesindheid moet wees as ons gee!
Veral as jy in geloof begin saai, omdat jy weet dat jy nou op God staat maak wat
belowe het om - ten spyte van die weersomstandighede of die finansiële klimaat
van die land - altyd te sorg vir die oes op daardie saad wat jy in geloof saai!
Soek jy wonderwerke in jou lewe? Begin dan in geloof op grond van God se
Woord saai wat God vir jou vra om te saai, en vertrou Hom as die Here van die
oes, dan vir die oes van wonderwerke.
Niks sal meer onmoontlik wees nie. God is immers ons Bron en die fokus van
ons geloof. Niks is vir Hom onmoontlik nie.
Hy sal die oes gee op die saad wat ons in geloof saai. Verwag daarom van Sy
kant die oes, en nie van die grond of die mense in wie se lewens jy gesaai het
nie. Moenie fokus op mense om jou berg te verwyder nie. God is jou enigste
Bron. Verwag van Hom die wonders wat jy nodig het om te gebeur.
En Hy belowe dat Hy uit die onuitspreeklike rykdomme wat ons s’n is in Christus
(Ef 1:17 tot 19), self aan ons alles sal gee wat ons nodig het of van Hom bid in
Christus se Naam.
En moenie moedeloos word as dit soms ŉ tyd neem voordat die oes daar is nie.
Onthou, soos daar tye is wat geskik is vir saai, is daar ŉ spesifieke seisoen vir
die oes om te verskyn op die land. God weet wat die beste tyd is. Hou jy maar
net in geloof aan Hom vas. Saai met geloof en verwag die oes in geloof. Die
Skrif sê immers nie verniet: Die regverdige sal uit geloof lewe (Rom 1:17), en dat
dit onmoontlik is om sonder geloof God te plesier nie (Heb 11:6).
As jy in geloof die goeie dinge saai wat God jou beveel, en saai wanneer en
waar Hy jou beveel om te saai, vertrou Hom maar om die oes te gee op sy tyd.
Fokus op God en Hom alleen vir jou wonder-oes.
Jou taak is om die saad te saai. En doen dit in geloof, al is dit net met ŉ
mosterdsaad-grootte-geloof wat jy het. Dit is dan God se werk om die berge te
beweeg! En Hy kan enige berg beweeg. Sy dit ŉ berg van skuld of ŉ reuse
finansiële projek wat moet afkom. Wat ook al jou behoefte, God is in staat om dit
te bedien.
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HOOFSTUK 9

VRYGEWIGHEID

Die Woord is vol wonderlike beloftes wat geld as ons bereid is om vrylik aan
ander te begin gee wat in nood is. Ek dink aan teksgedeeltes soos 2 Kor 9:7;
Mat 10:8 en 1 Kor 16:2 byvoorbeeld.
Maar daar is ook bepaalde riglyne wat die Skrif in hierdie verband aan ons gee.
Ek deel graag die volgende hieroor met jou:

1. SKRIFBEGINSELS WAT HIER GELD
2 Kor 8 is seker die gedeelte in die Bybel wat werklik vir ons die mees uitvoerige
riglyne in hierdie verband gee. Daar is soveel wonderlike dinge wat ‘n mens hier
kan aansny , maar ek wil graag die Gees van God vertrou om self daardie dinge
vir jou aan te toon.
Ek wil net jou wys op dit wat daar in vers 12 staan, naamlik dat die Here nie
onredelik in hierdie verband is nie. Hy verwag nie van jou meer as wat Hy self
aan jou gee nie. En as Hy dan vir jou oorvloedig gegee het, met ander woorde,
te veel as wat jyself nodig het, het jy om van te gee vir mense wat dit nodig het.

2. BELOFTES AS ONS GEE
As jy blaai na Luk 6:38 en 2 Kor 9:11 kry jy van die wonderlike beloftes in die
Skrif in hierdie verband.

3. OM VIR DIE ARMES TE GEE IS SOOS OM VIR GOD TE GEE
In Spreuke 19:17 belowe die Here dat wat ons ook al vir die armes om ons gee,
Hy dit self persoonlik aan ons sal terug gee. Dit sal werklik wees asof ons dit aan
God persoonlik geleen het. En Hy betaal altyd Sy skuld terug!
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HOOFSTUK 10

BROOD OM ELKE DAG TE EET

Kom blaai saam met my na seker een van die mees misverstane gelykenisse
wat Jesus vertel het, naamlik dit wat daar in Luk 16:1 tot 14 staan.
Dit lyk vir my dat die saak waaroor Jesus hier praat, is dit wat daar in vers 10 en
11 staan, naamlik hoe ek en jy geld hanteer. Wat Hy dan beskryf as ‘n saak van
“minder belang”, maar waaraan Hy tog ons betroubaarheid gaan toets as Hy
moet besluit of Hy ons “in sake van groter waarde” meer verantwoordelikheid
gaan gee.
En as voorbeeld van goeie bestuur, gebruik Jesus dan ‘n voorbeeld van ‘n
ongelowige bestuurder wat ‘n baie netelige situasie na die beste van sy vermoë
bestuur het.
Verstaan mooi, Jesus keur nie die bedrog van hierdie bestuurder goed nie, maar
beklemtoon die “verstandigheid” waarmee hy gehandel het.
Hiermee wou Jesus ons oproep om ons rentmeesterskap oor geld - wat deel is
van die wêreldsisteem - met groot erns te bejeën. Dit gaan die geestelike toets
wees of God ons ook met dit wat van groter belang en waarde is in die Koninkryk
van God se koms in hierdie wêreld, gaan vertrou.
Wat is dan hierdie belangriker dinge waarna Jesus hier verwys?
 Dit is dinge soos die “rykdom van God se genade” waarna Ef 1:7 verwys.
 En die “rykdom van Sy heerlikheid” waarna Ef 1:18 verwys.
 Ef 3:8 noem dit die “onnaspeurlike rykdom van Christus”
 Fil 4:19 verwys daarna as “sy rykdom in heerlikheid in Christus Jesus”
 Rom 2:4 praat daarvan as “die rykdom van sy goedertierenheid en
verdraagsaamheid en lankmoedigheid”
 In Rom 11:33 word bloot daarna verwys as die “rykdom” van God
 In Kol 1:27 word daar gepraat van die “rykdom van die heerlikheid van hierdie
verborgenheid” en dan word dit nader gespesifiseer as “Christus in julle”
 In Kol 2:2 praat Paulus van die “volledige rykdom” wat geleë is in ‘n volkome
verstaan van wat alles ons s’n is in Christus Jesus.
Dan staan daar in vers 12: “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?” M a w God toets ons
betroubaarheid daaraan of ons goeie rentmeesters van geld is, wat deel is van
die “ander man”, die wêreldse sisteem s’n dus, se goed.
Want, sê vers 13, daaruit sal dit gou duidelik word wie ons werklik dien en liefhet:
God of Mammon.
Daarom is dit van kardinale belang dat ons as Christene goeie bestuurders moet
wees van elke sent wat ons ontvang en uitgee. En die enigste manier om dit te
doen is deur doodgewoon noukeurig te begroot. Dit geld binne jou eie
persoonlike lewe of gesinsverband, asook in jou besigheid.
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Die voordele van lewe volgens ‘n detail-begroting is dat dit vir jou geleentheid
gee om aan God se voete jou deeglik te verantwoord oor elke uitgawe en elke
deel van jou inkomste. Verder skep dit die sekuriteit van ‘n geslote sisteem met
duidelike grense wat jou beskerm teen enige magte wat jou wil beroof van die
seën wat God vir jou bedoel het.
So ‘n geslote begroting kan prakties soos volg opgestel word:
1. Hou deeglik rekord van al jou inkomstes en uitgawes vir ‘n tydperk van drie
maande, en stel dan in die lig hiervan ‘n goedverantwoordbare begroting van
jou normale inkomstes en uitgawes vir ‘n maand op. Evalueer gedurig hierdie
begroting in die lig van die realiteite van daardie maand se ware uitgawes en
pas dit dan daarby aan vir die volgende maand se begroting.
2. So ‘n begroting sal uit drie dele bestaan:
 Dit wat jy verplig is om te betaal, naamlik alle skuldverpligtinge wat jy
aangegaan het in die verlede
 Dit wat jy nodig het
 En dit wat jy begeer om te hê
3. Natuurlik sal jy eers al jou verpligtinge eerste nakom voordat jy enigiets verder
kan koop. En dan volg dit wat jy nodig het, en as daar dan iets oor is, kan jy
gedissiplineerd aan jou begeertes aandag gee.
4. Dit is natuurlik ook van kardinale belang om deeglik ‘n rekord te hou van alle
inkomstes waarmee die Here jou seën.
5. Die praktyk gaan jou leer om gedissiplineerd in detail volgens jou begroting te
leef, en so ‘n goeie rentmeester te wees ook in die hantering van geld, wat in
God se oë bloot ‘n saak “van minder belang” is.
Nege beginsels wat jou kan help om binne so ‘n geslote begroting te bly is die
volgende:
1. Begin om konstruktief al jou skuld af te betaal.
2. Bly gedissiplineerd binne jou begroting elke maand. Moenie laks word in een
item daarin nie, want anders sit jy êrens met ‘n tekort.
3. Sorg dat daar tussen julle as gesin, en veral tussen eggenotes in die huwelik,
volkome eenstemmigheid is oor hoe elke sent gebruik gaan word (Mat 18:19).
4. Stry ook so die goeie geloofstryd, waarvan Paulus daar in 1 Tim 6:12 praat,
wat vir ons “‘n skat” vir die toekoms waarborg.
5. Bind die bose so om op geen manier jou te beroof of te bedrieg nie.
6. Maar monster ook die magte van die hemele om jou, en dit wat God aan jou
toevertrou het, te beskerm (Heb 1:14).
7. Loof die Here en wandel in ‘n gesindheid van vergifnis en versoening sonder
bymotiewe (2 Kor 2:10-11).
8. Mediteer oor dit wat in die Woord staan (Ps 1:1-3).
9. Vra God vir wysheid. Om geld werklik as ‘n goeie rentmeester te hanteer as
jóú slaaf, het ons God se wysheid nodig, anders kan geld ons vernietig.
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MAG GOD JOU HELP OM WERKLIK JOU FINANSIËLE HUIS IN ORDE TE
KRY, SODAT DIE KONINKRYK VAN GOD OOK DAARDEUR BEVORDER KAN
WORD.
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