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GEMEENTE.       LES 37 
 

1 GEBED 
 

 
Bid vir die leiding van God se Gees, vir bewuswording van sy teenwoordigheid en vir die luister na sy stem. 
Wy hierdie les oor dissipelmaking aan die Here toe.  
 

2 DEEL (20 minute)                                             [STILTETYE] 
JAKOBUS 1 - 3 

 
Maak beurte en vertel/deel (of lees )kortliks wat jy in een van jou stiltetye uit die voorgeskrewe Bybelgedeeltes geleer 
het (Jakobus 1 - 3). Luister na die persoon wat deel, neem hom ernstig op en aanvaar hom. Moenie verder ingaan op wat 
hy deel nie.  
 

3 MEMORISERING (5 minute)  [CHRISTELIKE OUERSKAP] 
                                    (1) 2 KORINTIËRS 12:14b-15a 

 
Die agtste reeks (H) memoriseringsverse gaan oor “Christelike ouerskap”. Die titels van die vyf Bybelverse is:  

1. Liefhê deur te spaar. 2 Korintiërs 12:14b-15a 
2. Ontwikkel alle terreine. Spreuke 22:6 
3. Leer God se Woord. Deuteronomium 6:6-7 
4. Opvoeding van Christus. Efesiërs 6:4 
5. Liefhê deur tug. Spreuke 13:24 

Repeteer twee-twee.  
(1) Liefhê deur te spaar. 2 Korintiërs 12:14b-15a. “Dit is immers nie die kinders wat vir die ouers sorg nie, maar die 
ouers vir die kinders. Ek sou graag alles wil gee vir julle lewe, ja, ook myself.” 
 

4 ONDERRIG (85 minute)   [KERK HERSTELLENDE BEDIENING] 
OMGAAN MET GELD 

 
Inleiding. Hierdie studie gaan oor hoe om reg met geld om te gaan. Geld het ’n groot invloed op die lewens van mense 
op die aarde en ook op hulle ewige lewe in die hemel. Daarom sal ons ook die christelike lewensstyl van eenvoud in die 
wêreld bestudeer.  
 

A. DIT IS BELANGRIK OM GOED MET GELD OM TE GAAN 
 

1. Die invloed van geld op jou lewe op die aarde. 
 

Ontdek en bespreek. Watter invloed kan geld op jou lewe op die aarde hê? 
 

(1) Geld kan ‘n mens nooit bevredig nie.  
Prediker 5:9-11 sê: “Die mens vir wie geld alles is, het nooit genoeg geld nie; die mens vir wie rykdom alles is, kry 
nooit genoeg in nie. Ook hier kom dit tot niks. As die goeie dinge van die lewe baie word, word die eters ook baie; al 
wat die eienaar daaraan het, is om dit te aanskou. Die slaap van die arbeider is soet, of hy min eet of baie, maar die 
oorvloed van die ryke laat hom onrustig slaap.” Geld is opsigself nie goed of sleg nie. Maar die houding wat mense 
teenoor geld het, bepaal of geld ’n goeie of slegte invloed op hulle het. As mense teveel van geld hou, dan word die doel 
van hulle lewe om gou soveel as moontlik geld te maak om soveel moontlik daarmee te koop. En omdat hulle nooit 
genoeg geld het nie, is hulle ook nooit tevrede nie. Geld bevredig nie en gee ook geen vrede nie. Wie geld liefhet, wil 
altyd net meer geld hê.  
 

(2) Geld kan die oorsaak van die kwaad wees. 
1 Timoteus 6:10 sê: “Geldgierigheid is ’n wortel van allerlei kwaad.” Geld opsigself is nie die wortel van alle kwaad 
nie, maar hebsug of ’n oordrewe liefde vir geld is ’n wortel vir alle vorme van kwaad. Bitterheid (om nie te kan of te wil 
vergewe nie) is ’n ander moontlike wortel vir alle vorme van kwaad (Hebreërs 12:15). Die volgende is voorbeelde van 
geld as ’n wortel van kwaad:  
• Sommige mense trou met ’n ryk persoon sodat hulle voordeel kan trek uit sy/haar rykdom. Omdat hulle vir die 

verkeerde rede trou, ontstaan daar gou allerlei huweliksprobleme.  
• Die liefde vir geld versoek bepaalde sakemense om oneerlik te word, omkoopgeld te gee of te ontvang, of betrokke 

te raak by korrupsie.  
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• Die liefde vir geld motiveer sommige handhawers van die wet om leuens te vertel in regssake. Bankdirekteure 
veroorsaak finansiële skandale in die bankwese. Politici buit hulle eie mense uit om hulleself te verryk.  

• Die liefde vir geld motiveer sommige voorgangers van gemeentes om hoër bydraes van hulle gemeentelede te eis.  
• Die liefde vir geld bring baie mense daartoe om te steel, te roof, en selfs moord te pleeg. Die liefde vir geld is 

inderdaad ‘n wortel vir allerlei kwaad!  
 

2. Die invloed van geld op jou ewige lewe in die hemel. 
 

Ontdek en bespreek. Watter invloed kan geld hê op jou ewige lewe in die hemel? 
 

(1) Die liefde vir geld en rykdom kan die oorsaak wees dat die Woord van God  
     in jou lewe verstik raak. 

Lees Markus 4:14,18-19. Markus 4:19 leer dat die verleiding van die rykdom die Woord van God verstik en onvrugbaar 
maak. ’n Mens wat heeltemal in beslag geneem word deur sy liefde vir rykdom, wil meestal nie die Woord van God 
hoor nie.  
 

(2) Die liefde vir geld en rykdom kan die oorsaak wees dat jy  
     jou hoogste prioriteit misloop. 

Lees Matteus 6:24; Lukas 12:13-21. Die hoogste prioriteit in die lewe is om God lief te hê en Hom te dien. Die ryk boer 
het ’n goeie oes gehad. Hy besluit toe om groter skure te bou om sy oes in te bewaar en dan te rus en van sy oes te 
geniet. Hy het vir homself gesê: “Mens, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Hou op met werk: eet, drink en 
leef lekker.” Maar hy het glad nie rekening gehou met God nie! God het vir hom gesê: “Jou dwaas. Vannag nog sal jou 
lewe van jou opgeëis word, en wie kry dan alles wat jy bymekaargemaak het? So gaan dit met hom wat vir homself 
skatte vergader en nie ryk is by God nie”. Afgesien van hoe lank hierdie mense nog gaan leef, hulle einde kom 
onverwags en alles waarvoor hulle geleef het, sal op niks uitloop. Natuurlik moet mense geld verdien om te kan lewe. 
Maar wanneer geld verdien en ryk word ’n mens se allesoorheersende lewenspassie geword het, maak hy geen tyd of 
moeite om God lief te hê en te dien nie.  
 

Die liefde vir geld en rykdom kan die oorsaak wees dat jou siel verlore gaan. 
Lees Markus 8:34-38; 10:21-27; Lukas 16:19-31; 22:4-6; Handelinge 5:1-11; 1 Timoteus 6:10; Jakobus 5:1-6. Die 
liefde vir geld of rykdom kan die grootste gevaar in jou lewe word.  
• Die ryk jongman het sy rug op Christus gedraai en gekies om Hom nie as dissipel te volg nie, omdat hy meer van sy 

besittings as van Christus gehou het (Markus 10:21-27).  
• ‘n Ander ryk man bewys geen barmhartigheid aan die arm man wat voor sy hek gelê het nie. Toe hy te sterwe kom, 

is sy siel (gees) in die hel gewerp, omdat sy onbarmhartigheid en harteloosheid bewys het dat hy geen geloof en 
geen liefde gehad het nie (Lukas 16:19-31; 1 Johannes 3:16-17).  

• Judas het ooreen gekom om Jesus vir ’n bedrag geld te verraai en later het hy selfmoord gepleeg (Lukas 22:4-6).  
• Ananias en Saffira het aan die gemeente leuens vertel oor hulle finansiële transaksies en het dood neergeval 

(Handelinge 5:1-11).  
• Sommige ryk mense maak vir hulleself skatte bymekaar, leef in weelde en hou die salarisse van hulle werknemers 

terug. Hulle pleeg selfs moord op onskuldige mense om ryk te word. Jakobus het hulle gewaarsku dat hulle aan die 
einde van hulle lewens afgeslag sal word (Jakobus 5:1-6).  

• Die liefde vir geld maak dat mense afdwaal van die christelike geloof en vir hulleself baie moeilikheid veroorsaak  
(1 Timoteus 6:10).  

Daarom het Jesus gesê: “Julle kan nie God én Mammon (die afgod van geld) dien nie”(Matteus 6:24)! “Wat help dit ’n 
mens tog om die hele wêreld as wins te verkry en sy lewe te verloor? Wat sal ’n mens kan gee in ruil vir sy lewe?” 
(Markus 8:36-37)?  Om jou lewe te verloor, beteken om verlore te gaan in die hel. Baie mense is vandag materialisties  
en dink dat rykdom, mag en roem hulle lewe hier op aarde kan beveilig. Maar Jesus het geleer dat die enigste manier 
om jou lewe (jou siel) in hierdie wêreld en in die toekomstige wêreld te behou, is om jouself  te verloën (jou eie 
selfsugtige ambisie prys te gee (Nuwe Lewende Vertaling) en jou lewe te wy aan Jesus Christus en sy Koninkryk!  
 

3. Die Bybel identifiseer verskillende vorme van korrupsie. 
 

Korrupsie beteken dat jy besittings op ’n oneerlike manier bekom of geld gebruik om onreg te doen.  
 

(1) Korrupsie wat in die Bybel genoem word.  
Ontdek en bespreek. Watter vorme van korrupsie word in die Bybel genoem? Lees self die Bybelgedeeltes.  
Aantekeninge. Levitikus 19:11-13 sê dat steel en roof korrupsie is. Psalm 37:21 sê dat om geld te leen en dan nie terug 
te betaal nie, korrupsie is. Jakobus 5:4 sê dat om die salarisse van jou werknemers terug te hou korrupsie is. 
Deuteronomium 25:13-15 sê dat oneerlikheid en bedrog (bv. met vervalste gewigte en maathouers te meet) korrupsie is. 
Spreuke 17:8, 23 sê dat die gee en aanvaar van omkoopgeld (of omkoopgeskenke) korrupsie is. Spreuke 28:8 sê dat 
onregverdige winste of onbillike rentekoerse korrupsie is. Om geld teen ongehoorde hoë rentekoers uit te leen, wat die 
persone in nood nie regtig kan terugbetaal nie, is korrupsie. Hy worstel al om net die rentelas te betaal en so beland sy 
swaar verdiende geld maandeliks in die sakke van die ‘leninghaaie’(loan sharks) beland. Prediker 7:7 (Nuwe Lewende 
Vertaling) sê dat afpersing (black mailing) en omkoopgeskenke korrupsie is. Die handelswyse van die Maffia, wat geld 
afpers deur sogenaamde eiendomme (winkels, restaurante, besighede) ‘teen buitensporige hoë bedrae te verseker’ en 
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dan die eiendomme ‘laat’ afbrand omdat hulle geen geld kry nie, is korrup. Dit is duidelik dat die God van die Bybel 
teen enige vorm van oneerlikheid en korrupsie is.  
 

(2) Korrupsie in die moderne samelewing.  
Ontdek en bespreek. Daar is nog baie meer vorme van korrupsie.  
 Aantekeninge. Spreuke 16:8 sê dat inkomste wat verkry is deur onreg, korrupsie is. Deelname aan lotery, 
weddenskappe en dobbelary word aangevuur deur hebsug en ’n geloof in die kansspel. Baie mense raak hieraan 
verslaaf. Dit is ’n slegte manier om die geld wat God aan jou toevertrou het, te ‘belê’. Dobbelary (by casinos) lei tot 
enorme skuld, bankrotskappe, en slawe word van die eienaars van casinos. Die Bybel leer dat mense eerlike werk moet 
doen om kos te kan koop om te eet (2 Tessalonisense 3:10). Geld wat verkry is deur dwelmhandel en geldwassery is 
korrupsie. Valse kwitanties vir verkope of aankope (om geld van die belasting af te trek) of om belasting te ontduik is 
korrupsie. Die druk van vervalsde geld en vervalsde kredietkaarte is korrupsie. Aan watter ander vorms van korrupsie 
kan jy nog dink?  
 

4. Die invloed van omkopery op die samelewing en op individue. 
 

(1) Die gee en ontvang van omkoopgeld is verkeerd.  
Ontdek en bespreek. Hoe beskou die Bybel die gee en aanvaarding van omkoopgeld (omkoopgeskenke)? Lees die 
Bybelgedeeltes.  
Aantekeninge. Spreuke 17:8, 23 sê dat die gee of aanvaarding van ‘n omkoopgeskenk korrup is. Psalm 26:9-10 (NLV) 
sê dat sondaars en moordenaars se hande vol is van omkoopgeskenke. Wat korrupte sakemanne en korrupte 
regeringsamptenare ook al ter regverdiging oor hierdie verkeerde praktyk sê, die Bybel sê onomwonde/baie duidelik  
dat hulle met hulle omkoopgeskenke alleen maar misdadige bedoelings en planne in die oog het! Dergelike mense kan 
jy glad nie vertrou nie! Spreuke 19:6 (NLV) wys daarop dat iemand wat geskenke uitdeel besig is om op ’n verkeerde 
manier ‘vriende” te maak.  
 

Die gee van ‘n beskeie geskenk as uitdrukking van vriendskap of dankbaarheid, is egter nie ’n omkoopgeskenk nie. 
Maar die gee van ’n omkoopgeskenk of die eis van ’n som geld om ’n saak te beklink, is wel korrupsie. Besighede sou 
duidelike reëls moet opstel oor geskenke gee of aanneem wanneer transaksies ter sprake is. Al sulke geskenke sou 
gerapporteer moet word en deur ’n boekhouer goedgekeur moet word om te verseker dat die ontvanger nie (later) van 
korrupsie beskuldig word nie.  
 

Ook die gee of aanneem van ‘n omkoopgeskenk om ’n gunstige beslissing in ’n raad of uitspraak in ’n geregshof te 
verkry, korrupsie is. 
  

Christene moet omkopery in al sy vorms as korrupsie beskou. Ware Christene gee geen omkoopgeskenke nie en neem 
self ook geen omkoopgeskenk aan nie!  
 

(2) Die negatiewe gevolge van die gee en aanvaarding van omkoopgeld of ’n omkoopgeskenk.  
Ontdek en bespreek. Wat is die verskriklike gevolge van die gee of aanvaarding van omkoopgeskenke? Lees die 
Bybelgedeeltes.  
Aantekeninge. Die Bybel waarsku dat alle korrupte mense in groot gevaar verkeer. 
 

Deuteronomium 16:18-19 leer dat om omkoopgeld aan te bied om ’n uitspraak in die hof in jou guns te draai, korrupsie 
is. In plaas van die wet te handhaaf, oortree die regter dan self die wet! Hy spreek die skuldige vry en veroordeel die 
onskuldige! Die één wat omkoopgeld gee, verblind die oë van wyses en verdraai die woorde van die regverdiges. ’n 
Samelewing met korrupte regters en regeringsamptenare gaan ten gronde!  
 

Deuteronomium 27:19, 25 en Jesaja 5:22-23 leer dat ’n samelewing met sulke korrupte regters, regeringsamptenare en  
sakelui onder God se vloek staan! Jesaja 1:23-25, 28 en Miga 3:9-11 beskryf die kenmerke van ’n korrupte samelewing: 
“Jou vorste is in opstand teen My, hulle is kop in een mus met diewe. Hulle is almal versot op korrupsie en is agter 
omkoopgeskenke aan. Hulle laat nie reg geskied aan weeskinders nie, hulle behartig nie die regsake van weduwees 
nie,” omdat hierdie arm mense hulle nie kan betaal nie! God waarsku dat Hy sy hand teen so ’n samelewing draai, Hom 
sal wreek teen sulke leiers en uiteindelik elke korrupte mens sal breek! God sal dit al in hierdie lewe doen en verseker in 
die lewe hierna.  
 

Prediker 7:7 sê “’n omkoopgeskenk vernietig die goeie oordeel” Die mense wat omkoopgeskenke gee is moreel korrup 
en onskuldige mense ly gevolglik daaronder. Spreuke 15:6 sê “Die inkomste van die goddelose is vir hom tot nadeel”. 
Jou eie gesin word benadeel as jy byvoorbeeld in die gevangenis beland en jou gesin nie meer kan onderhou nie, of die 
boete nie kan betaal nie! Miga 3:9-12 sê “Jou leiers lewer uitspraak vir omkoopgeld, jou priesters gee onderrig teen 
salaris, jou profete maak voorspellings teen betaling” en daarmee word al wat reg is, verdraai” en daarom sal hulle land 
omgeploeg word en hulle stad tot ’n puinhoop gemaak word! Maar Deuteronomium 27:25, Job 15:34 en Matteus 18:7-9 
leer dat die allerergste gevolg vir ’n mens wat omkoopgeskenke (geld) gee of aanneem, is dat God hulle as straf sal 
vervloek, en dat God sal toelaat dat hulle gesinne ly en dat hulle besittings vernietig word. En uiteindelik sal God hulle 
in die vuur van die hel gooi omdat hulle vir andere ’n struikelblok was om te sondig!  
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B. BYBELSE RIGLYNE OM GOED MET GELD OM TE GAAN 
 

1. Verdien geld op die regte manier. 
 

Ontdek en bespreek. Wat leer die Bybel oor die verdien van geld? Lees die Bybelgedeeltes.  
Aantekeninge. 2 Tessalonisense 3:6-15 beveel Christene om te werk en hulle eie inkomste te verdien. Christene moet 
nie assosieer met mense wat lui is, nie wil werk nie, wat leeglê en hulle besighou met nuttelose dinge. Spreuke 10:4-5 
leer dat ’n Christen nie lui nie, maar vlytig moet wees. Spreuke 23:4-5  leer “Moet jou nie afsloof om ryk te word nie en 
moenie jou sin vir waardes verloor nie! Wie voortdurend besig is om oortyd te werk, het later geen tyd vir sy vrou, 
kinders en dikwels ook nie vir Jesus Christus nie! ’n Christen moenie sê: “My krag en my sterk hande het vir my hierdie 
rykdom verwerf” nie (Deuteronomium 8:17-18). Paulus sê in 1 Korintiërs 4:7 “En wat besit jy wat jy nie ontvang het 
nie?” Dit is altyd die HERE wat jou die vermoë gee om rykdom bymekaar te maak. Wees daarom nederig en besef 
voortdurend jou afhanklikheid van God.  
 

2. Spaar geld op die regte manier. 
 

Ontdek en bespreek. Wat leer die Bybel oor die spaar van geld? Lees die Bybelgedeeltes.  
Aantekeninge. Om geld te spaar vir ’n goeie doel of ’n toekomstig projek soos spaar vir die studies van jou kind, is ’n 
goeie saak. Spreuke 13:11 sê: “Rykdom wat sommerso gekom het, verminder maklik; wie bietjie vir bietjie 
mekaarmaak, word ryk” (NIV: “Dishonest money dwindles away, but he who gathers money little by little makes it 
grow.”) Spaar bietjie vir bietjie en uiteindelik het jy genoeg vir jou projek.  
 

Matteus 25:27 leer dat Christene ’n spaarrekening moet hê en rente moet verdien. Maar Matteus 6:19-24 leer dat die 
veiligste manier om te spaar, is om geld te belê in die Koninkryk van God! Jesus Christus het gesê: “Moenie vir julle 
skatte op aarde bymekaarmaak waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. 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.” Die praktiese  
manier om skatte bymekaar te maak, is om te belê in die uitbreiding van die Koninkryk van God. 
 

3. Spandeer geld op die regte manier. 
 

Ontdek en bespreek. Wat leer die Bybel oor hoe geld uitgegee moet word? Lees die Bybelgedeeltes.  
Aantekeninge. Spreuke 21:5 leer wat Christene moet doen voordat hulle geld uitgee: “Wat hardwerkende mense 
beplan, is nuttig, maar elkeen wat oorhaastig is, stuur af op gebrek.” Christene moet hulle uitgawes beplan op grond van 
hulle werklike inkomste en op grond van God se doel met hulle lewens. “In sy eie oë is alles wat ’n mens doen, reg, 
maar die Here ondersoek die gesindheid. Laat wat jy doen, aan die Here oor, dan sal jou voornemens geluk” (Spreuke 
16:2-3).  
 

Die volgende praktiese suggesties sal die Christen help om sy uitgawes te beplan:  
• Maak die beplanning van aktiwiteite en die begroting vir geld ‘n spanpoging saam met jou huweliksmaat. Jy kan in 

bepaalde sake ook jou kinders betrek. So leer die kinders goeie maniere hoe om met hulle eie geld te werk. Neem 
deel aan die finansiële beplanning in die gemeente saam met die kerkraad en in jou werk/bedryf saam met jou 
direksie.  

• Stel ‘n prioriteitslys op van jou behoeftes in volgorde van belangrikheid. So leer jy om geld net op die belangrikste 
sake uit te gee.  

• Spandeer net geld wat jy het, en wat God aan jou toevertrou het. As jy geen geld het nie, moet jy ook nie geld uitgee 
nie. Moenie skuld maak nie. 

• As jy meer geld wil spaar, moet jy onnodige uitgawes uitskakel.  
• Behou realistiese doelwitte vir die spandeer van geld.  
• Hou skriftelik boek van alle uitgawes. Moet nooit kwitanties weggooi nie en stel ‘n maandelikse finansiële verslag 

op.  
• Koop verstandig. Versamel feite oor die produk: Kan die produk doen wat hy voorgee om te doen? Gaan jy dit 

regtig kan gebruik? Koop jy meer as wat jy regtig nodig het? Is die prys redelik? Hoe vergelyk die produk se prys 
met ander handelaars se pryse vir dieselfde produk? Spreuke 1:3 sê dat alles wat ’n Christen doen “regverdig, reg en 
billik” moet wees (Nuwe Lewende Vertaling).  

 

4. Geld op die regte manier leen. 
 

(1) Skuld maak.  
Romeine 13:8 sê: “Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens 
liefhet, voer die hele wet van God uit.” M.a.w.: Moenie skuld maak nie! Dit beteken nié dat jy nooit finansiële 
verpligtinge mag aangaan nie, want die Bybel praat wel oor geld uitleen áán ander en geld leen ván andere (Eksodus 
22:25; Psalm 37:26; Matteus 5:42; Lukas 6:35). Dit veroordeel wel die roekelose manier waarop mense skuld maak en 
“lenings nie terugbetaal nie” (Psalm 37:21). Die nadruk lê nie op finansiële skuld nie, maar op die verpligting om jou 
naaste lief te hê.  
 

Ontdek en bespreek. Wat leer die Bybel oor die leen van geld van andere?  



© 2015 DOTA Handleiding 8  Les 37. Omgaan met geld 5 

Aantekeninge. Die Bybel gee ‘n algemene waarskuwing m.b.t. die leen van geld van andere: “Die ryke heers oor die 
arme, die lener is die slaaf van die man by wie hy leen” (Spreuke 22:7). Maar die Bybel praat wel oor liefdadige 
lenings, kommersiële lenings en borg staan vir ’n ander.  
 

(2) Liefdadigheidslenings.  
Ontdek en bespreek. Wat leer die Bybel oor liefdadige lenings? Lees die Bybelgedeeltes. 
Aantekeninge. Alle lenings in Israel (Eksodus 22:25-27; Levitikus 25:35-37; Deuteronomium 15:7-11; 23:19-20) was 
liefdadige lenings en geen kommersiële lenings nie. Lenings is gegee, nié om ’n onderneming op te bou of uit te brei 
nie, maar om armes te help om oor ’n periode van armoede heen te kan kom. Die Bybel verbied dit om rente op sulke 
lenings te bereken, om so ’n mede-Israeliet in sy nood uit te buit. Die woord ‘woekerrente’ het nie dieselfde betekenis 
as buitensporige hoë rente nie. Die aanklag in die Bybel was nie slegs teen buitensporige hoë rente nie, maar teen die 
vra van rente sondermeer! Matteus 5:42 leer: “Moet hom wat van jou wil leen, nie afwys nie.”  
 

(3) Kommersiële lenings. 
Ontdek en bespreek. Wat leer die Bybel oor kommersiële lenings? 
Aantekeninge. Jesus het die bêre van geld by ’n bank om rente te verdien, goedgekeur (Matteus 25:27; Lukas 19:23). 
Daarom mag banke ook kommersiële lenings gee en daarop rente verdien. Maar in Lukas 6:30-36 is Jesus teen die 
berekening van rente op persoonlike lenings, “En as julle leen aan dié van wie julle hoop om terug te ontvang, watter 
dank het julle? Want die sondaars (d.i. die nie-Christene)  leen ook aan die sondaars, om net soveel terug te ontvang. 
Maar julle moet jul vyande liefhê en goed doen en leen sonder om iets terug te verwag, en julle loon sal groot wees; en  
julle sal kinders van die Allerhoogste wees; want Hy self is goedertieren oor die ondankbares en slegtes. Wees dan 
barmhartig, soos julle Vader ook barmhartig is”(AOV).  
 

Iets om te oorweeg is om ’n rentevrye lening te gee aan ’n arm mens om ’n klein besigheidjie mee te begin. As hy begin 
om wins te maak, kan hy die lening (sonder rente) terugbetaal en die geld kan weer vir nuwe rentevrye lenings vir ander 
klein besighede gebruik word! Help mense om hulle talente te ontwikkel. Help mense om met ’n klein besigheid van 
die grond af te kom. Deur die rentevrye lening later terug te betaal, kry hulle selfrespek en waardigheid.  
 

(4) ’n Pand gee en borg staan.  
Ontdek en bespreek. Wat leer die Bybel oor ’n pand gee of oor borg staan? Lees die Bybelgedeeltes. 
Aantekeninge. Gedurende die Ou-Testamentiese periode, was die waarborg vir ’n klein tydelike lening ’n borg of 
waarborg vir ’n produk of ’n aankooptransaksie. As die lening nie terugbetaal word nie, word die borggeld of pand 
verbeur (Deuteronomium 24:10-13; Nehemia 5:3; Job 24:3; Spreuke 6:1-5; 22:26-27). As daar geen borg was om te 
verbeur nie, kon die skuldenaar of sy borg in slawerny verkoop word (Eksodus 22:3; 2 Konings 4:1; Amos 2:6-8; 8:6). 
Daarom leer Spreuke 6:1-5 dat ’n Christen nooit borg moet staan vir lenings (skulde) wat ander maak nie! Gelukkig is 
die hardheid van hierdie gewoonte in Israel versag deur ’n verjaringswet (Levitikus 25:39-43; Deuteronomium 15:1-
11): alle uitstaande skuld in Israel is elke sewe jaar afgeskryf (opgehef)!  
 

(5) Geld leen van die gemeente (kerk).  
Ontdek en bespreek. Wat leer die Bybel oor die leen van geld van die gemeente? 
Aantekeninge. Om geld te leen is nie altyd verkeerd nie. In Matteus 5:42 sê Jesus: “Gee aan hom wat jou iets vra, en 
wys hom nie af wat van jou wil leen nie.” Om geld te leen is ’n sensitiewe onderwerp onder Christene. ’n Christen wat 
geld wil leen om hom oor ’n periode van terugslae of armoede heen te help, moet nie geld by gemeentelede leen nie, 
maar sy versoek aan die raad van ouderlinge rig. Die raad van ouderlinge moet dan besluit of hy hulp mag ontvang of 
nie en hoe dit gedoen moet word. Die gemeente moet geen rente hierop bereken nie. Die raad van ouderlinge mag die 
uitvoering van hierdie taak aan die diakens delegeer.  
 

Maar ’n Christen wat geld nodig het om ’n besigheid te begin of uit te brei, moenie geld van die gemeente (kerk) leen 
nie, maar dit van ’n bank verkry. Banke bereken altyd rente op kommersiële lenings. Die owerheid bepaal die reëls wat 
hierop van toepassing is. Daar is ook christelike organisasies wat geld beskikbaar stel vir die ontwikkeling van die 
onderwys (skole), gesondheidsorg (bv. vir babas), hospitale/klinieke, behuising (slagoffers van rampe en vervolging), 
landbouprojekte (boorgate sink/waterputte grawe) en mikrolenings beskikbaar stel vir arm mense om ’n klein 
onderneming te begin (2 Korintiërs 8-9).  
 

Christene moet nooit geld leen van sogenaamde woekeraars (‘loan sharks’) nie, want hulle is onwettig, bereken 
buitensporige rente en gebruik buitensporige geweld teen mense wat nie kan terugbetaal nie. Bowendien word mense 
wat geld leen ‘slawe van die woekeraars en werk hulle lewe lank om ’n steeds groter-wordende skuld af te betaal en so 
maak hulle die woekeraars skatryk!  
 

5. Bly vry van skuld. 
 

Ontdek en bespreek. Hoe kan ’n Christen vry bly van finansiële skulde? Lees die Bybelgedeeltes. 
Aantekeninge. Die volgende beginsels help mense om vry te bly van finansiële slawerny:  
• Moenie lui wees nie, maar ywerig in jou daaglikse werk (Spreuke 24:30-34).  
• Moenie God met jou onverantwoordelike finansiële losbandigheid versoek nie (Lukas 15:13). 
• As jy gebrek aan voedsel en kleding het, stel dan jou vertroue op God om in jou basiese behoeftes te voorsien 

(Matteus 6:25-34).  
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• Moenie geld ván andere leen en ook geen geld áán andere leen nie (Spreuke 22:7).  
• Moenie skuld maak nie, veral nie op goedere wat gou hulle intrinsieke waarde verloor nie (Romeine 13:8).  
• Sluit alle rekeninge by winkels, staak die gebruik van kredietkaarte en betaal liewer kontant (Sagaria 10:2 praat oor 

afgodsbeelde en waarêers wat valse beloftes maak).  
• Sluit alle kredietrekeningen in winkels, stop die gebruik van kredietkaarte en betaal liever kontant (Sagaria 10:2 

praat oor afgodsbeelde en waarsêers wat valse beloftes maak).  
• Moet nooit borg staan vir iemand anders nie (moet dus nooit ‘n medeondertekenaar wees van ’n ander se skuld nie) 

(Spreuke 11:15).  
• Gebruik jou besittings so lank moontlik totdat hulle heeltemal verslete is (nie meer hulle doel kan dien nie). Deel jou 

besittings met mede-Christene.  
• Koop tweedehandse artikels, wat dikwels nog goeie kwaliteit is en tog baie goedkoper is as die nuwe artikel. 
• Moenie dinge koop net omdat jy dit wil hê, maar nie regtig nodig het nie.  

 

C. KIES VIR ’N CHRISTELIKE LEEFSTYL 
 

1. Verskillende lewensstyle wat God nie eer aandoen nie. 
  

Daar is baie soorte lewensstyle in die wêreld. Rykes EN armes is verantwoordelik vir hulle lewensstyl.   
 

Ontdek en bespreek. Watter lewensstyle doen God nie eer aan nie? God veroordeel: 
(1) ’n Verkwistende lewensstyl (Esegiël 34:17-19; Matteus 7:6)!  
(2) ’n Lewensstyl  van wêreldse plesier (Spreuke 21:17; 23:20-21)!  
(3) ’n Oneerlike lewensstyl (Levitikus 19:11-13,35-36)!  
(4) ’n Hebsugtige lewensstyl (Lukas 12:15; Jakobus 5:1-6)! 

 

2. Die christelike leefstyl bestaan uit tevredenheid. Jy mag geniet, maar moet deel. 
 

Lees Filippense 4:11-12; 1 Korintiërs 4:7; 1 Timoteus 6:8,17-18.  
Ontdek en bespreek. Watter houding moet ’n Christen teenoor werklike nood en rykdom hê? 
Aantekeninge.   
 

(1) Tevrede wees.  
Christene moet tevrede wees as hulle kos en klere het. 1 Timoteus 6:8 leer: “As ons dan kos en klere het, moet ons 
daarmee tevrede wees.” Klere is eintlik ‘’n bedekking’ en verwys na kleding en ’n dak oor jou kop. Kos en drinkgoed, 
klere en ’n dak oor jou kop is die basiese materiële behoeftes in die lewe.  
 

(2) Geniet.  
Christene moenie vergeet dat dit God is wat “wat alles ryklik aan ons gee om te geniet” (1 Timoteus 6:17). Christene 
mag dus geniet wat hulle besit (1 Timoteüs 6:17)!  
 

(3) Deel.  
Christene word wel beveel om goed te doen, om vrygewig te wees en met ander te deel (1 Timoteüs 6:18).  
 

3. Die christelike lewensstyl is om verantwoordelik met geld en besittings om te gaan. 
 

Lees Lukas 12:42-48.  
Ontdek en bespreek. Hoe moet ’n Christen sy besittings beheer?  
Aantekeninge.   
 

(1) Die armes.  
Honderde miljoene mense leef in uiterste armoede en duisende sterf elke dag in die wêreld as gevolg van honger. 
Christene mag hierdie mense nie vergeet nie! Spreuke 19:17 sê: “Wie hom oor ’n arm mens ontferm, gee ’n lening aan 
die Here, en Hy sal hom ten volle vergoed.” En Spreuke 21:13 sê: “As jy jou ore sluit vir die hulpgeroep van ’n arm 
mens, sal jý ook nie antwoord kry as jý roep nie.”  
 

(2) Die besitter.  
Wat ’n Christen ook al besit, het hy van God gekry (1 Korintiërs 4:7) en hy moet dit wat aan hom toevertrou is, (namens 
God) goed beheer (Lukas 12:42-48)!  
 

Onderrig. In die lig van hierdie feite, moet Christene die volgende doen: 
 

(3) Stel ’n begroting op.  
Christene moet bepaalde standaarde/grense stel vir hulle uitgawes aan voedsel, kleding, behuising, vervoer, geskenke, 
ens. en ook ’n jaarlikse begroting opstel wat by hulle nabelaste inkomste pas.  
 

(4) Vermy uiterstes.  
Christene moet uiterstes vermy en onderskei tussen:  
• Wat is noodsaaklik en wat is ’n luukse uitgawe.  
• Wat is kreatiewe ontwikkeling en wat is slegs ’n leë statussimbool. 
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• Wat is beskeidenheid en wat is ydelheid. 
• Wat is ’n geleentheid om te vier en wat is ’n leefstyl van daaglikse welvaart.  
• Wat dien God en wat is ’n slaafse navolging van die modes van mense.  

 

(5) Moenie die ryk lande volg nie.  
Christene moenie let op die leefstyl van ryk lande van die wêreld as ’n model vir hulle leefstyl nie, maar eerder op die 
Koninkryk van God en sy leefstyl.  
 

(6) Maak beter gebruik van jou besittings.  
Christene moet gekant bly teen uitspattighede (oordadigheid), verkwisting, bymekaarmaak van besittings en teen dit 
wat die omgewing vernietig (vergelyk Genesis 1:28). Christene moet beter vir hulle besittings sorg en kyk dat dit langer 
van nut kan wees. Christene moet ook beter gebruik maak van hulle besittings. Hulle kan byvoorbeeld hulle huis 
beskikbaar stel vir byeenkomste van die gemeente, hulle gebruikte klere deurgee aan andere, hulle motor en boeke 
uitleen aan ander, ens.  
 

(7) Hou julle finansiële boekhouding op datum.  
Christene moet noukeurig boekhou van hulle jaarlikse uitgawes en dan elke jaar hulle uitgawes in heroorweging neem. 
Bedink hoe kan julle met minder klaarkom en tog meer weggee?  
 

4. Die christelike lewensstyl sorg vir behoeftige familielede. 
 
Ontdek en bespreek. Hoe moet Christene vir hulle eie afhanklike en behoeftige familielede sorg? 
Aantekeninge.   
 

(1) Vrou.  
Lees Efesiërs 5:28-29. Die eerste verantwoordelikheid van ’n Christen is om vir die werklike behoeftes van sy vrou te 
sorg.  
 

(2) Kinders.  
Lees 2 Korintiërs 12:14-15. Die tweede verantwoordelikheid van ’n Christen is om vir die werklike behoeftes van sy 
kinders te sorg.  
 

(3) Ouers.  
Lees 1 Timoteus 5:4,8. Die derde verantwoordelikheid van ’n Christen is om vir die werklike behoeftes van sy ander 
familielede te sorg: ouers, skoonouers, grootouers ’n ongetroude (alleenstaande) of hulpbehoewende familielede, ens. 
Maar as sy ouers of skoonouers byvoorbeeld genoeg geld van hul eie het om van te leef, dan is die Christen onder geen 
enkele verpligting om aan hulle verder geld te gee om in luukse en uitspattigheid te leef nie (bv. om wêreldreise te 
onderneem). Christene moet goeie rentmeesters wees van die geld wat God aan hulle toevertrou het!  
 

(4) Christen broers en susters.  
Lees 1 Johannes 3:17-18. Die vierde verantwoordelikheid van ’n Christen is om vir die basiese behoeftes van mede-
Christene te sorg.  
 

5. Die christelike leefstyl gee geld vir spesifieke nood/behoeftes. 
 

Ontdek en bespreek. Aan wie moet Christene gee?  
Aantekeninge.  
 

(1) Tiendes.  
Gedurende die Ou-Testamentiese periode moes die volk van God (die Jode) ‘tiendes’ gee vir die onderhoud van die 
tempel in Jerusalem en sy dienaars (Maleagi 3:6-12). Die gee van tiendes geld NIE vir Christene nie! Vergelyk 
handleiding 4, Supplement 16 ‘Die gee van tiendes’. Die gee van tiendes was ’n onderdeel van die Ou-Testamentiese 
seremoniële wet met die doel om die tempel en sy dienare te onderhou en dit lei tot God se seëninge in die land van 
Israel (Maleagi 3:6-12). Maar die seremoniële wette is vervul (Matteüs 5:17), opgehef (Kolossenzen 2:14) en afgeskaf 
(Efesiërs 2:14-15). Netsoos die ander seremoniële wette (besnydenis, diere offerandes, die eet van seremoniele rein 
voedsel, ens.) mag ook die gee van tiendes nie weer in die Nuwe-Testamentiese gemeente geïntroduseer word nie! 
Nuwe-Testamentiese gee is helemaal anders, gebaseer op Lukas 6:38 en 2 Korintiërs 8 en 9 en ingestel om ander doele 
te ondersteun dan dié in die Ou Testament! Nuwe-Testamentiese gee is vir die volgende doele:  
 

(2) Leraars.  
Lees Galasiërs 6:6. Christene wat onderrig word moet alle goeie dinge deel met hulle wat vir hulle onderrig gee. 
Sommige leraars verkies om sonder vergoeding les te gee, sodat hulle leerlinge dit later ook sal doen. “Julle het dit 
verniet ontvang, gee dit verniet” (Matteus 10:8). En “Om te gee, maak ‘n mens gelukkiger as om te ontvang” 
(Handelinge 20:35). 
 

(3) Verkondigers.  
Lees 1 Korintiërs 9:14. Christene behoort mense wat die evangelie en die Woord van God verkondig, te steun. ’n 
Christen moet miskien ’n keuse maak om maar één baie duur Westerse sendeling of in plaas daarvan ’n honderd 
inheemse evangeliste/ander werkers te steun!  
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(4) Ouderlinge (kerkleiers)  
Lees 1 Timoteus 5:17. Christene moet die ouderlinge in die raad van ouderlinge, wat hulle werk goed doen, ondersteun. 
’n Christen moet miskien ’n keuse maak om sy eie welaf gemeente nie te steun nie, veral as die gemeente die geld wat 
hulle het, nie in koninkrykswerk gebruik nie.  
 

(5) Broers en susters in jou eie gemeente.  
Lees Jakobus 2:15-17; 1 Johannes 3:17-18. Christene behoort die broers en susters in hulle eie gemeente wat nie 
voldoende kos en klere het nie te steun. Dit moet via die diakens gebeur wat goed op hoogte moet wees met die 
werklike nood van die armes in hulle gemeente en wat probeer om hierdie mense te help om so gou moontlik weer op 
hulle eie bene te staan.  
 

(6) Broers en susters in ander gemeentes.  
Lees 2 Korintiërs 8:13-15. ‘n Gemeente moet ook hulle oorvloed met arm gemeentes op ander plekke in die wêreld deel 
en toesien dat die hulp vir die werklike nood van daardie arm gemeente gebruik word. 
 

(7) Die armes.  
Lees Spreuke 19:17; 21:13. Christene moet die armes in die wêreld (Christene sowel as nie-Christene) help. Christus 
het gesê: “Gebruik die oneerlike mammon (wêreldse besittings wat by nie-Christene meestal die oorsaak is van baie 
onreg) om vir julle vriende te maak sodat wanneer die geld nie meer kan help nie, hulle (die vriende) julle in die ewige 
wonings (in die hemel as jy sterf) sal ontvang. Dit beteken nié om bekeerlinge vir jou godsdiens te koop of om te koop, 
soos ander godsdienste wel maak nie, maar om aan mense barmhartigheid, liefde en daadwerklike hulp te verleen wat 
hulle help om in Jesus Christus te kan glo.  
 

Die Bybel leer nie dat elke Christen vir elkeen van hierdie bogenoemde ses doelwitte moet gee nie. Die Bybel leer ook 
nie dat hierdie mense (bv. kerkleiers) soveel geld moet ontvang dat hulle ’n luukse lewe kan lei nie!  
 

6. Die christelike leefstyl maak opofferings. 
 

Ontdek en bespreek. Tot watter opofferings roep Jesus Christus sommige Christene op? 
Aantekeninge. Jesus Christus het sommige van sy dissipels geroep om Hom te volg in ‘n leefstyl van vrywillige 
armoede. Byvoorbeeld:  
 

(1) Vrywillige armoede.  
Lees Markus 10:21. Jesus het ’n ryk jongman geroep om al sy besittings te verkoop, sodat hy vry kon wees om Jesus 
Christus as dissipel te volg, maar hy het nie daarvoor kans gesien nie. Petrus het gesê dat daar dissipels van Jesus was 
wat dit gedoen het.  
 

(2) Dakloos.  
Lees Matteus 8:20; 1 Korintiërs 4:11. Jesus het dikwels nie ’n plek gehad om te slaap nie. Die apostels was dikwels 
sonder ’n dak oor hulle kop.  
 

(3) Gebrek aan basiese behoeftes.  
Lees Filippense 4:11-12. Paulus het by tye ook honger en gebrek gely.  
 

(4) Opofferend gee.  
Lees 2 Korintiërs 8:1-12; 9:6-15. Die gemeente van Masedonië was ’n voorbeeld van mense wat opofferend gegee het. 
Hulle was self arm en tog het hulle vir Paulus gevra of hulle die voorreg mag hê om deel te hê aan die ondersteuning 
van Christene wat nog armer as hulleself was! Jesus Christus het hulle nie gevra om dit te doen nie, maar tog het hulle 
’n groot gedeelte van hulle besittings vrywillig en van harte weggegee. Paulus het die gemeentes gestimuleer om 
blymoedig te gee en het hulle geleer om die verskillende seëninge wat ‘gee’ inhou, te verstaan. 
 

(5) Gasvryheid.  
Lees Matteus 6:19-24; Lukas 6:38; 14:12-14; Filippense 2:3-4. Hoewel Jesus Christus nie alle Christene roep tot ’n 
leefstyl van vrywillige armoede nie, het Hy alle Christene geroep om innerlik vry te wees van die verleiding van 
rykdom en om met opoffering te gee en te deel, om gasvryheid te bewys aan hulle wat nie iets kan terugdoen nie, en om 
op ’n onselfsugtige wyse die belange van ander mense te dien. 
 

7. Die christelike leefstyl is verantwoordelike burgerskap in die wêreld.  
 

Onderrig. Baie Christene het die Lausanne verdrag onderteken. “Hoewel versoening tussen mense nie dieselfde is as 
versoening met God nie, en sosiale aktiwiteite nie dieselfde is as evangelisaie nie en politieke bevryding nie dieselfde is 
as verlossing (van sondes) nie, erken/bevestig ons dat evangelisasie en sosiaal-politieke aksies beide deel vorm van die 
Christelike verantwoordelikheid. Beide is noodsaaklike uitdrukkings van die leerstellings oor God en die mens, en van 
ons naasteliefde en gehoorsaamheid aan Jesus Christus.”  
 

Christene mag nooit betrokke raak in gewelddadige sosiaal-politieke aksies nie (Matteus 26:52), maar moet hulle 
samelewing beïnvloed deur hulle goeie voorbeeld, onderrig en opleiding en hulle vele goeie dade van barmhartigheid, 
soos versorging vir die gestremdes, die armes en die mense wat deur die samelewing vertrap word.  
 

 



© 2015 DOTA Handleiding 8  Les 37. Omgaan met geld 9 

8. Die christelike leefstyl het ’n verantwoordelike houding teenoor rykdom. 
 

Lees 1 Timoteus 6:9-10,17-19.  
Ontdek en bespreek. Wanneer is dit reg of verkeerd vir ’n Christen om ryk te wees?  
Aantekeninge. 1 Timoteus 6:17-19 leer duidelik dat dit nie verkeerd is om ryk te wees nie. 1 Timoteüs 6:9-10 leer dat 
dit verkeerd is om te begeer om ryk te wees, gierig geld na te jaag en in allerlei versoekings en strikke gevang te word. 
Dit is dus verkeerd om ryk te word deur korrupsie, loterye, dobbelary of misdaad. Maar as iemand eerlik ryk geword 
het, omdat God baie besittings aan hom toevertrou het, dan is dit nie verkeerd om ryk te wees nie. God het dit alles aan 
hom toevertrou omdat Hy wil hê dat die ryke iets met sy rykdom moet doen.  
 

Vers 17 sê dat die ryk Christen nie te veel van homself moet dink en snobisties moet wees nie. Hy mag nie hoogmoedig 
en arrogant optree nie. Hy mag nie sy hoop vestig op die onsekerheid van die rykdom nie, maar moet juis nederig en 
afhanklik van God bly. Maar hy mag natuurlik van sy rykdom geniet.  
 

Vers 18 sê dat die ryk Christen ook ryk in goeie werke moet wees, vrygewig en bereid om sy rykdom met andere te 
deel.  
 

Vers 19 sê dat die ryk Christen op hierdie manier vir homself ’n skat bymekaarmaak met die oog op die ewige lewe 
(Matteus 6:19-24). Dit beteken dat die doen van goeie werke en deel van sy rykdom met ander, met die oog op die 
Koninkryk van God moet wees. Ryk Christene het dus ’n spesiale opdrag: belê (investeer/gebruik) jou besittings op die 
bes-moontlike manier in die Koninkryk van God. Welgestelde Christene kan byvoorbeeld behoeftige Christene en 
werkers in die Koninkryk van God steun.  
 

9. Die christelike leefstyl is ’n heeltemal ander leefstyl as die leefstyl in die wêreld. 
 

Lees Daniël 6:1-4.  
Ontdek en bespreek. Wat behoort die leefstyl van ’n Christen te wees? 
Aantekeninge. In Daniël 6:4-5 lees ons: “Hierdie Daniël het deur sy buitengewone bekwaamheid so uitgeblink bo die 
ander ministers en die goewerneurs-generaal dat die koning van plan was om hom oor die hele koninkryk aan te stel.  
Die ministers en die goewerneurs-generaal het toe iets teen Daniël probeer kry oor die manier waarop hy die 
administrasie behartig het, maar hulle kon nie. Hulle kon ook geen onreëlmatigheid vind nie, want Daniël was 
betroubaar en was aan geen nalatigheid of onreëlmatigheid skuldig nie.  
 

Vandag is korrupsie ’n algemene verskynsel, veral onder sakemanne en regeringsamptenare in baie lande van die 
wêreld. Hierdie korrupte persone doen baie skade (lyding) aan mense, terwyl hulle sélf al ryker word. Daniël het in 
dieselfde soort wêreld geleef, maar Daniël het dit gewaag om anders te wees! Daniël het homself daarin onderskei dat 
hy heeltemal skoon gebly het van korrupsie! Sy kollega’s het sy vyande geword en hulle het ‘n komplot teen hom 
gesmee. Maar aan die einde het God Daniël geëer!  
 

Daarom, wees soos Daniël! Waag dit om jou te onderskei as ’n Christen sakeman, as ’n Christen regeringsamptenaar, 
as ’n Christen regter, of as ’n Christen in enige eerbare beroep in die wêreld. Onderskei jouself as iemand wat 
onberispelik is, absoluut betroubaar is en nooit nalatig in jou taak nie. Waag dit om anders te wees as die korrupte 
mense van hierdie wêreld!  

Waag dit om jou te onderskei van ander! 
Durf dit om anders te wees! 

 

5 GEBED (8 minute)                                       [REAKSIES] 
GEBED IN ANTWOORD OP GOD SE WOORD 

 
Bid saam met mekaar as antwoord op wat God gesê het. Laat elkeen in die kring om die beurt kort (in één of twee 
sinne) bid en teenoor God reageer op wat hy in hierdie byeenkoms van Hom geleer het.  
 

6 VOORBEREIDING (2 minute)              [OPDRAGTE] 
VIR DIE VOLGENDE BYEENKOMS 

 
Deel die voorbereiding vir die volgende keer op ’n stukkie papier uit of laat die groeplede dit neerskryf. 
1. Toewyding. Wy jou steeds daaraan toe om dissipels te maak en die gemeente van Jesus Christus op te bou.  
2. Verkondig, onderrig of bestudeer die studie oor “Omgaan met geld” saam met ’n persoon of ’n klein  
    groepie mense.  
3. Persoonlike tyd met God. Hou stiltetyd met God uit ongeveer ’n halwe hoofstuk per keer uit Jakobus 4-5 en  
    1 Petrus 1-2. Maak gebruik van die verkose Bybelvers of die gunstelingwaarheid metode en maak kort  
    aantekeninge.  
4. Memorisering. (2) Ontwikkel alle terreine. Spreuke 22:6.  
    Herhaal elke dag die laaste vyf Bybelverse wat jy uit jou kop geleer het. 
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5. Bybelstudie. Berei die volgende Bybelstudie tuis voor. Johannes 17.  
    Maak gebruik van die vyf stappe-metode en maak kort aantekeninge. 
6. Gebed. Bid vir iemand of iets spesifieks en  sien met verwagting uit na wat God doen (Psalm 5:4). 
7. Hou jou aantekeninge op datum. Sluit jou aantekeninge oor stiltetyd, memorisering, jou Bybelstudie en hierdie  
    opdrag in.  
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