
VERMEERDER 2 (TOETS GOD) 
Recap: Jesus meer oor geld gepraat as hemel en hel. 10%  
Bybel 500 verse oor gebed, 2300 oor geld 
Fisiese manier om te sien wat ons waardes is en gesondheid van ons hart en toekoms. 
 

 
OU TESTAMENT 

A. TIENDE 
 

A. Dit behoort aan God.  
  

 
Levitikus 27:30 (AOV) 
Ook al die tiendes van die land, van die graan van die land, van die vrugte van die bome, behoort aan 
die Here; dit is heilig aan die Here. 
 

Maleági 3:8-10 (AOV) 
Mag 'n mens God beroof? Want julle beroof My, en julle sê: Waarin het ons U beroof? In die tiendes en 
die offergawe. 9Met die vloek is julle belaai, en tog beroof julle My, julle, die hele nasie!10Bring 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. 
 

B. 10e WAS REEDS IN ABRAHAM SE TYD: 
 

Abraham aan Melgisedek - Genesis 14     Jakob 10e aan die Here - Genesis 28 
 

C. DIT WAS TEKEN VAN OORGAWE / AANBIDDING / AFHANKLIKHEID VAN GOD 
 

• Mense het nie gegee nie, maar gebring. (Hoekom nie mandjie omstuur nie/ diaken boek.) 
 

D. DOEL VAN 10e: 
 

Deuteronomium 14:23 (AOV)... “dat jy kan leer om die Here jou God altyd te vrees.” 
 

• In O.T. om God altyd eerste te plaas in hul lewens. / God het hulle harte gesoek. 
 
 

B. EERSTE VRUG   
 

Spreuke 3:9-10 (AOV) 
Vereer die Here uit jou goed en uit die eerstelinge van al jou inkomste; dan sal jou skure vol word van 
oorvloed en jou parskuipe oorloop van mos. 
 

3 ker per jaar, kinders van Israel moes offer van eerste oes / opbrengs bring 
 

Exodus 23:19 (AOV)  
Die beste van die eerstelinge van jou grond moet jy in die huis van die Here jou God bring.  
 

• Here, ons gee ons “eerste en ons beste”. 
• Die wat teruggehou het, is erg veroordeel. 
OM OU TESTAMENT TE VERSTAAN IS BELANGRIK. DIE TIPE HUIS WAT JESUS GROOTGEWORD HET. 
 

Jesus en dissipels se lewens was dit die basis. Dit was hulle kultuur en almal het verstaan. 
 
C. VRYE WIL OFFERS 
 
Exodus 35:29 (AOV) 
Elke man en vrou wie se hart hulle aangedryf het om iets by te dra vir al die werk wat 
die Here deur die diens van Moses beveel het om te verrig — as vrywillige offergawe aan 
die Here het die kinders van Israel dit gebring. 
• Dit was vrye wil.  



• Bo-op die tiende, en eerste vrug. 
• DIS WAAR GEE EERS BEGIN HET, 10e+ EERSTE VRUG, NIE HUL EIE NIE. 
• Dit was om mense te help, projekte, etc. 
 
 

BO OP ALLES, GEE VIR ARMES EN BEHOEFTIGES   Was God se hart 
 

Deuteronomium 15:10-11 (AOV) 
Jy moet aan hom gewillig gee, en jou hart moet nie bedroef wees as jy aan hom gee nie; want ter wille 
hiervan sal die Here jou God jou seën in al jou werk en in alles waar jy jou hand aan slaan.11Want die 
arme sal in die land nie ontbreek nie; daarom gee ek jou bevel en sê:  
Jy moet jou hand wyd oopmaak vir jou broer, vir die ellendige en die arme in jou land. 
 

BELOFTE VAN VOORSPOED en BESKERMING 
 

Psalm 41:2-4 (AOV)   
Welgeluksalig is hy wat ag gee op die arme; die Here sal hom red in die dag van onheil. 
3Die Here sal hom bewaar en hom in die lewe hou; hy sal gelukkig gemaak word op die aarde. Ja, U 
kan hom nie oorgee aan die begeerte van sy vyande nie.4Die Here sal hom ondersteun op die siekbed; 
sy hele slaapplek verander U as hy krank is. 
 

DIEP DEEL VAN HUL KULTUUR - JESUS HET DIT GELEWE - GOD SE HART ALTYD DIESELFDE... 
 

NUWE TESTAMENT 
 

Mense sê ons is nie onder die ou verbond nie. Hulle sê, ons gooi alles net uit. O.T.? of GENADE 
 

DIE VOLGENDE HELP VERSTAAN: DIE WET WAS DAAR OM MENSE VOOR TE BEREI VIR CHRISTUS 
 

3 TIPES 
 

1. SEREMONIËLE WETTE -  
 

• Dui op koms van CHRISTUS 
• Toe Jesus kom, en voorhangsel is geskeur, Feeste van ouds, Priester offer, Reinig 
• Alles vervul. 
 

2. BURGERLIKE WETTE 
 

• Hoe Israel as volk werk. Grond verdeling, etc. 
• Ons is nie Israel nie, maar goeie ruglyn. Hoe werk ek met werkers? Regverdige optrede. 
 

3. MORELE WETTE 
 

• 10 Gebooie, gooi ons dit uit omdat Jesus gekom het? 
• Morele wette van Ou Testament verwys na God se NATUUR en WIL. 
• Jesus het nooit MORELE WETTE oortree, maar het wel van hulle kom reg stel. 
• Sabat - Elemente seremonieel, maar ook 10 gebooie 
Paulus:    
Kolossense2:16 
Laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot 'n fees of nuwemaan of sabbat 
nie, wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge; maar die liggaam behoort aan Christus. 
 
Romeine 14:5-6 (AOV) 
Die een ag die een dag bo die ander, die ander ag al die dae gelyk. Laat elkeen in sy eie gemoed ten 
volle oortuig wees. 6Hy wat die dag waarneem, neem dit waar tot eer van die Here; en hy wat die dag 
nie waarneem nie, neem dit nie waar nie tot eer van die Here; en wie eet, eet tot eer van die Here, want 
hy dank God; en wie nie eet nie, eet nie tot eer van die Here, en hy dank God. 
 
 

• SIEN N.T. KONFLIK - WAT VAN TIENDE? 
• Tiende, kombinasie. Feeste, maar ook moreel. 
• TIENDE was gegee voor die wet. 
 

DAAR IS GEEN VERSE IN NUWE TESTAMENT WAT GELOWIGES LEER OM NIE TIENDE TE GEE NIE. 



 
 

Was streng wette in TALMUT teen iemand wat nie tiende betaal nie. Mag nie saam met hom eet 
nie. Farisseers eet saam met Jesus. 
 
Matthew 23:23 (TPT) 
“Great sorrow awaits you religious scholars and Pharisees—frauds and pretenders! For you are obsessed 
with peripheral issues, like insisting on paying meticulous tithes on the smallest herbs that grow in your 
gardens. These matters are fine, yet you ignore the most important duties of all:  
....to walk in the love of God,  
....to display mercy to others,  
....and to live with integrity. 
 
Jesus is so berekend, hy kon sê: “Hou op tiende gee en gaan doen goed!” Nee, hy het nie. 
Hoekom....eer die beginsel, maar doen dit met die regte gesindheid. 
 

Matteus 5:17-20 
MOENIE dink dat Ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind 
nie, maar om te vervul. 
Want voorwaar Ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie 
van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie. 
Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense só leer, sal die minste 
genoem word in die koninkryk van die hemele; maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem 
word in die koninkryk van die hemele. 
Want Ek sê vir julle dat, as julle geregtigheid nie oorvloediger is as dié van die skrifgeleerdes en Fariseërs 
nie, julle nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan nie. 
 

JESUS HET NOOIT DIE VERWAGTING VERLAAG NIE, MAAR VERHOOG 
 

Handeling 4:32-34 (AOV) Vroeë kerk alles gedeel. 
 

GENADE IN N.T. WYS EERDER WAAR MENSE GESÊ HET, HERE U KAN ALLES KRY! 
 
WET WAS OM MENSE TE ONDERRIG EN VOOR TE BEREI. 
 

Galatians 3:23-24 (Amp) 
Now before faith came, we were kept in custody under the Law, [perpetually] imprisoned [in 
preparation] for the faith that was destined to be revealed, 24with the result that the Law has become 
our tutor and our disciplinarian to guide us to Christ, so that we may be justified [that is, declared free of 
the guilt of sin and its penalty, and placed in right standing with God] by faith. 
 
WAT IS GEE ONDER GENADE: 
Reël / Wet = BINNE PERK LEEF 
Beginsel = BEGINPUNT WAAR JY BEGIN. 
 
O.T. =       N.T = 
Lief wees vir jou naaste                  Lief wees vir jou vyand. 
Jou vrou regverdig behandel  Liefhê, soos Christus die kerk. 
Moes diere gebruik vir offer  Word ons lewende offers 
Sette van God op klippe geskryf Wette van God op ons harte geskryf 
Tempel met mense hande  Jy die tempel 
 
WET WAS MAAR NET ONDERRIG EN VOORBEREIDING. 
AS jy nie weet hoe om jou vyande lief te hê nie, begin by beginsel, moenie dood maak nie. 
AS jy nie weet hoe om jou vrou lief te hê soos Christus die kerk nie, begin deur nie egbreuk nie. 
AS jy nie weet hoe om vrygewig te wees nie, begin by jou 10e. 
 

Waar jou skat nie is nie, daar sal jou hart ook nie wees nie. 
 

 



ONS HOEF NIE TE GEE NIE, ONS IS GEWERS, SOOS CHRISTUS - NAGMAAL. 
 

HOE KAN ‘N MATERIALISTIESE KERK OOIT ‘N MATERIALISTIESE WÊRELD OORWIN? 
 

Wanneer jy ‘n GEWER word, word jou LEWE verander....jou hele LEWE. 
 

2 Korintiërs 9:6-9 
Maar dink daaraan: Wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai; en wie volop saai, sal 
ook volop maai. (NIE TIENDE NIE - VRYE WIL) 
Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem (hart is die kern van motief), nie met droefheid of 
uit dwang nie, want God het 'n blymoedige (hilario - hilarious) gewer lief. 
En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees (Sy Genade word aksie van 
genade), sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie 
werk. 
Soos geskrywe is: Hy het uitgestrooi, hy het aan die armes gegee, sy geregtigheid bly tot in 
ewigheid. 
 
Vrae vir bespreking: 

1.) Hoekom dink jy is dit so moeilik om God te vertrou met jou fisiese lewe, maar so maklik om 
te aanvaar wat Hy sê oor die lewe na die dood? 

2.) Is dit moontlik dat geld eintlik maar die hoof bron van sekuriteit vir die mens is, en dus baie 
moeilik om die skuif te maak na ‘n lewe van geloof op die area? 

3.) Waarom was dit vir God in die Ou Testament so belangrik wat mense met geld doen? 
4.) Is ons vandag meer verantwoordelik in ‘n lewe vanuit genade as ‘n lewe onder die wet? 

Motiveer jou antwoord en wat jy dink dit behoort te wees. 
 
 


