
11. EK SAL 'N VRYGEWIGE MENS WEES.

 
Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle gee tiendes van kruisement

en anys en koljander, en die swaarste van die wet laat julle ná: die reg en die
barmhartigheid en die trou. Hierdie dinge behoort julle te doen sonder om die ander na

te laat. (Mat 23:23)
 

Bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees; en beproef
My tog hierin, sê die Here van die leërskare, of Ek vir julle nie die vensters van die hemel
sal oopmaak en op julle ’n oorvloedige seën sal uitstort nie. Ek sal ook die sprinkaan vir
julle afweer, sodat hy die opbrings van julle grond nie sal verwoes nie; ook die wynstok

op die land sal vir julle nie onvrugbaar wees nie, sê die Here van die leërskare. (Mal
3:10-11)

 
Hy wat getrou is in die minste, is ook in die grote getrou; en hy wat onregverdig is in die
minste, is ook in die grote onregverdig. As julle dan nie getrou was in die onregverdige

Mammon nie, wie sal julle die ware goed toevertrou? En as julle nie getrou was in ’n
ander se goed nie, wie sal aan julle jul eie gee? Geen huiskneg kan twee here dien nie;
want hy sal òf die een haat en die ander een liefhê, òf die een aanhang en die ander

een verag. Julle kan nie God én Mammon dien nie. (Luk 16:10-13)
 

Moenie vir julle skatte bymekaarmaak op die aarde, waar mot en roes verniel en waar
diewe inbreek en steel nie; maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen

mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie; want waar julle skat is,
daar sal julle hart ook wees. (Mat 6:19-21)

 
Beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie en ook nie
hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie, maar op die lewende God wat

ons alles ryklik verleen om te geniet; dat hulle goed moet doen en ryk wees in goeie
werke, vrygewig, mededeelsaam, en vir hulle ’n skat weglê, ’n goeie fondament vir die

toekoms, sodat hulle die ewige lewe kan verwerf. (1 Tim 6:17-10)
 

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.

(2 Kor 9:6-11)
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Gee, en aan julle sal gegee word. ’n Goeie maat wat ingedruk en geskud en
oorlopend is, sal hulle in jul skoot gee, want met dieselfde maat waarmee julle meet,

sal weer vir julle gemeet word. (Luk 6:38)
 
Broers, ons wil hê julle moet weet van die genade wat die gemeentes in Masedonië
van God ontvang het. Al was hulle swaar beproef deur verdrukking, hulle blydskap

was oorvloedig; en al was hulle baie arm, hulle was ryk in hulle oorvloedige
vrygewigheid. Ek verseker julle hulle het na vermoë, ja, bo vermoë, bygedra. Uit eie

beweging het hulle by ons daarop aangedring om te mag deel in die liefdeswerk van
hulpverlening aan die gelowiges in Judea. Dit was meer as wat ons verwag het, want
eers het hulle hulleself aan die Here gegee en toe aan ons. Dit is soos God dit wil. (2

Kor 8:1-5)
 
Toewyding het met jou geld te doen.
 
As jy besluit om Jesus volg nooi Hy jou om vir die res van jou lewe te groei en te
verander om al hoe meer soos Hy te word. Jy volg 'n Redder wat geleef het om te
gee. Hy het sy alles gegee.
 
Wat is die eerste treë op hierdie pad van volgelingskap? Jesus sê in Lukas 16 dit het
met jou geld te doen.
 
Hy maak vrygewigheid nie 'n doelwit waarheen jy moet strewe, die uiteindelike bewys
van geestelike volwassenheid nie. Nee, Hy sê die eerste oefentreë op die pad van
geestelike groei is wanneer jy gehoorsaam raak om jou geld volgens God se riglyne
te bestuur. 
 
Hy gaan so ver as om te sê dat God niks wat van werklike waarde en betekenis is
aan jou kan toevertrou as jy nie hierdie eerste treë gee nie. Hulle wat vrygewigheid
sien as 'n doelwit, ver op die pad van volgelingskap, sal kwalik kan vorder op die pad
van gehoorsaamheid.
 
Tydens Lent word ons bewus van hoe ons soms te vas raak aan besittings. Ons raak
bewus van hoe ons dikwels sug na meer en meer. Ons dink aan die kruis. Ons sien
hoe Judas se sug na silwer sy lewe ontspoor het. Ons hoor Paulus se waarskuwing
dat gierigheid gelykstaande aan afgodediens is. 
 
En ons vra die Redder van Goeie Vrydag om ons soos Hy te maak. Hy antwoord dat
Hy slegs kan, indien ons sal begin gee.
 
 

 
Het jy al erns gemaak met Jesus se opdrag in Matteus 23:23 dat ons toewyding meer

as dié van die skrifgeleerdes en Fariseërs moet wees, naamlik dat ons
barmhartigheid en trou moet beoefen, sonder om ons tiendes na te laat?

 
 



Het jy al vaste besluite geneem oor gehoorsaamheid aan God met betrekking tot jou
finansies?

 
Dra hierdie week 'n paar muntstukke in jou sak en word herinner aan Jesus se opdrag

om te gee.
 
 

Here, ek, en alles wat ek besit, behoort aan U. Amen
 
 


