
 

 

 

 
 

WYKSBYEENKOMS 
7 Oktober 2018 

NGK Stellenbosch-Sentraal 

Plek:………………………………………………………………… 

 

Tyd:……………………………………………………………..….. 

 

Datum:…………………………………………………………….. 



OMGEE VIR MEKAAR: 

• Gebruik die geleentheid om by mekaar te hoor watter vreugdes julle kan vier in mekaar se 

lewe en watter sake daar is waaroor julle hartseer is. 

• Is daar persone of sake waarvoor julle voorbidding wil doen? 

• Is daar enige nuwe intrekkers waarvan julle weet?  Het julle al kontak gemaak en hulle 

genooi na julle byeenkoms?  Gee hulle inligting deur aan die groepleier sodat die 

kerkkantoor kan kontak maak. 

AANBIDDING: 

• Gee vir elkeen in die groep ŉ kans om te sê waarvoor hy/sy dankbaar is.  Sê vir mekaar 

waarom jy daarvoor dankbaar is (dit kan iets of iemand of ŉ verhouding wees). 

• God sien alle mense in alle omstandighede raak.  Gee tyd om vir die Here te dank vir dit 

waarmee julle geseën is en doen voorbidding vir diegene wat in uitdagende omstandighede 

moet leef (dink veral aan mense wat verlies ly as gevolg van natuurrampe, aan die siekes, 

mense wat eensaam is en weerloses). 

• Iemand lees die woorde van Lied 308 voor: 

Neem my lewe, laat dit, Heer, 
U gewy wees meer en meer. 

Laat my hart gedurig juig 
en van dankbaarheid getuig. 

Neem my goud en silwer, Heer 
niks noem ek my eie meer. 
Al my kennis en verstand 

stel ek in u vaderhand. 
Amen 

AGTERGROND: 

Ons gebruik jaarliks die maand Oktober, om na te dink oor offervaardigheid, dankbaarheid en 

rentmeesterskap. 

Hoe het jy jou besittings bekom?  Dit klink na ŉ persoonlike saak.  Jou besittings is nie in die 

eerste plek aan jou eie goedheid of geluk of harde werk te danke nie, maar deur die seëninge van 

die Een wat jou daarmee toevertrou het.  Ons moet daarom waak teen gierigheid (vgl. 1 Tim 6:10 

– die wortel van alle kwaad), want dit weerhou ŉ mens daarvan om in die koninkryk te kom. 

Naas die Koninkryk van God, is die een onderwerp waaroor die meeste in die Bybel gepraat word, 

geld en die regte gebruik daarvan.  In die Bybel is daar 500 verse oor gebed, minder as 500 oor 

geloof, maar 2350 verse oor geld en besittings. In die Evangelies handel 10% van die verse (288) 

direk oor geld. Sestien van Jesus se 38 gelykenisse handel oor die regte aanwending van geld en 

besittings, dus 42% van die gelykenisse. 



Dalk dink ons te min na oor ons besittings en gawes.  Wat is die regte manier om na te dink oor 

die aanwending van my besittings?  Is dit dan verkeerd om baie geld te hê as ek hard gewerk het 

daarvoor en dit op ŉ eerlike manier bekom het?  Moet ek skuldig voel as ek meer het as ander 

mense?  Hoe lyk ŉ verantwoordelike rentmeester in die koninkryk van God? 

Kom ons dink saam hieroor na... 

LUISTER NA GOD EN NA MEKAAR: 

1. Dink na aan ŉ keer toe jy ŉ geskenk gekry het.  Dalk is dit ŉ geskenk wat jy nog het.  Hoe 

 het jy gevoel toe jy dit gekry het?  Watter gedagtes kom daar by jou op as jy die geskenk 

 vandag nog sien? 

2. Sommige mense sê dit is beter om te gee as om te ontvang.  Stem jy daarmee saam?  

 Hoekom dink jy sê hulle so? 

3. Martin Luther het glo by geleentheid gesê: “In ŉ Christen se lewe is daar drie bekerings: dié 

 van die kop, dié van die hart en dié van die beursie. Laasgenoemde is die teken van ŉ ware 

 bekering.”  Wat dink julle het Luther hiermee bedoel? 

 Lees: Markus 10:17-31 

4. Lees die gedeelte weer op jou eie deur.  Maak ŉ aantekening van die woord, gedagte, beeld 

 of vraag wat in jou gedagtes opduik.  Deel met die groep wat julle gehoor het in die 

 gedeelte. 

5. Om ryk te wees is nie verkeerd nie.  Die jongman in die verhaal was ryk en het die wet en 

 gebooie nagekom.  Ons lees dat die Here hom liefgekry het.  Dit was ŉ goeie mens wat hier 

 voor Jesus gestaan het.  Tog was daar iets wat skeiding gemaak het tussen hom en die 

 Here.  Dalk was dit nie die jongman se verhouding met God wat die skeiding veroorsaak het 

 nie, maar sy verhouding met sy rykdom.  Gesels hieroor. 

6. Deur reëls na te kom (soos om gehoorsaam te wees aan die wet) en te dink dat dit die rede 

 is waarom dit met jou moet goed gaan, skep die ideea dat jy die Here se goedheid en guns 

 kan verdien.  Hoe reageer ŉ mens teenoor iemand wat sê: “Hoe groter my offer, hoe meer 

 kan ek van die Here verwag”? 

7. Die jongman het “bedruk weggegaan, want hy het baie besittings gehad” (vers 22).  Hoe 

 kan dit wees dat baie besittings jou ongelukkig kan maak?  Hoe kan jou besittings wel 

 vreugde verskaf? 

8. Wanneer het ŉ mens genoeg besittings?  Het jy te veel of genoeg?  Wat gaan jy 

 daaromtrent doen? 

9. Hoe dink jy kan die gee van dankoffers die evangelie verkondig (dink ook aan die manier 

 waarop mense dit gee of bring). 



10. As rentmeesters van die skepping (vgl. Gen. 2:15), is dit ons verantwoordelikheid om na die 

 Here se handewerk om te sien en deel te neem aan sy skeppingswerk.  Dink aan praktiese 

 maniere waarop ons gemeente ons rentmeesterskap prakties en sigbaar kan uitleef binne 

 ons gemeenskap.  (Dink aan maniere waarop ons na die omgewing kan omsien, 

 herwinningsprojekte, diereskuilings, tyd en vaardighede gee i.p.v. net geld...) 

11. Ons gemeente neem jaarliks in Oktober ŉ Feesdankoffer op.  Dit is ŉ bo-en-behalwe offer 

 wat spesifiek aangewend word vir uitreikwerk.  Dit is gawes wat dus buite ons gemeente 

 gebruik word vir mense in nood.  Ons gemeente begroot nie hiervoor nie.  Dit is ŉ offer wat 

 lidmate in geloof bring, omdat ons glo, die Here seën ons in oorvloed.   Wil julle nie as 

 groep mekaar uitdaag, om elkeen hierdie jaar ŉ Feesdankoffer te gee nie? 

 

UITREIK NA DIE WÊRELD: 

In die Ou Testament is die gee van tiendes ŉ duidelike opdrag – ŉ wet.  In die Nuwe Testament 

skuif die klem van verpligting na voorreg. Van ŉ voorgeskrewe offer na ŉ dankoffer. In die Nuwe 

Testament word daar klem gelê om “volgens vermoë” te gee. Daar word van ons verwag om uit 

dankbaarheid vir alles wat ons ontvang het van God, aan diegene te gee wat minder daarvan het. 

Omdat gelowiges erfgename van God is, word ons geroep om op ŉ tasbare wyse deel te neem 

aan die verkondiging van die evangelie en die uitbreiding van God se koninkryk. 

ŉ Kultuur van rentmeesterskap sal nooit posvat as lidmate nie besef dat rentmeesterskap baie 

meer is as bloot die gee van ŉ dankoffer nie.  Dit is ŉ manier van leef voor die aangesig van God 

wat elke aspek van ons bestaan raak en beïnvloed.  Dit is ŉ lewenstyl van dissipelskap waar 

Christus se seggenskap en die Heilige Gees se leiding op elke lewensterrein gesoek en uitgeleef 

word. 

Jou offergawe is ŉ tasbare simbool van jou dankbaarheid teenoor die Here, wat jou daagliks seën.  

Daarom is vrae soos – hoe moet ek presies my tiende uitwerk? vir presies wie gaan dit aangewend 

word? – nie belangrik nie.  Die enigste geldige vraag by die gee van jou dankoffer is: Weerspieël 

hierdie gawe my dankbaarheid? 

Mag ons besef dat die gee van ŉ offergawe, eintlik ŉ belydnis is dat ek myself oorgee.   

Die weggee van ŉ dankoffer is dus die weggee van jou self. 

Mag ek die Here vertrou vir sy sorg. 

Mag ons sy goedheid raaksien. 

Mag ons as gemeente sy goedheid met hulle om ons deel. 


