
 

As gelowiges mag dalk gebuk gaan 

onder geldgebrek. Ons aanvaar dit 

omdat ons nie bewus is van die Woord 

van God omtrent ons geldsake nie of 

omdat ons verkeerde dinge glo: 

1 Tim 6:10  Want die geldgierigheid is 'n 

wortel van alle euwels; en omdat 

sommige dit begeer, het hulle afgedwaal 

van die geloof en hulleself met baie 

smarte deurboor. 

 

As ons die woord  lees sien ons dat geld 

nie die wortel van alle kwaad is nie 

maar DIE LIEFDE VIR GELD is die 

wortel van alle kwaad. 

Die eerste gebod is tog vir ons duidelik 

 JY MAG GEEN ANDER GODE 

VOOR MY Hê NIE- want Ek jou 

God is ‘n jaloerse God. (Ex 20) 

 

God is geregtig op al ons liefde. Ons 

mag niks bo Hom of groter as Hy stel 

nie- nie eers ‘n gedagte nie (Matt 22: 37) 
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GEBED VIR JOU GELDSAKE  

 

Dankie Here dat U ‘n wonderlike plan het 

vir my en my familie ( sit jou naam 

hier)........ se lewe! Dankie Here vir 

gedagtes van voorspoed en hoop volgens 

Jer 29:11 vir my lewe . Dankie dat U my 

seën met alle geestelike gawes volgens Ef 

1: 3. Ek ontvang vandag U seën vir my en 

my familie se lewe. Ek weier dat die satan 

verder inmeng in U plan. Ek sny elke plan 

van frustrasie en vertraging af teen 

................ se lewe, finansies, gesondheid, 

verhoudings en geestelike groei! Ek maak 

los elke seën wat U oor ..............  se 

finansies en voorsiening  uitgespreek het, 

volgens Mt 18:18, en ek verklaar nou dat 

die satan nie ons geld sal vasmaak en 

teëhou en steel nie. Dankie vir oorvloedige 

seën en deurbrake in .........se lewe.  

U, Here is groot en goed. Ons dank U. 

In die naam van Jesus Christus! Amen. 

 

Tydens gebed: 
Onthou jou lofprysing en aanbidding 

Onthou om die wil van God te vra en te 

verklaar in jou lewe. 

Bedank God vir sy voorsiening in alles 

Wag en kyk uit vir die antwoord op gebed.   

 

 
Opgestel deur: RM Hoogbaard 

As jy ‘n geldelike behoefte het moet jy 

vir die Here vra. Bid volgens Sy wil en 

Hy gee aan jou die begeertes van jou hart 

(Psa 37:4). Alle goeie gawes kom van die 

Vader. Die Vader gee ook baie wysheid-, 

so vra vir wysheid (Jak 1: 5). 

 

Wat is die wil van 
God vir jou geldsake? 

 Lewe om koninkryk te bevorder -Matt. 6:33  

 Moenie begeer nie (Ex. 20:17 die 10e gebod)  

 Selfbeheersing - die vrug van die Gees (Gal. 

5:22). Ontvang wat God vir jou gee met 

dankbaarheid. Leef met 'n oop hand. 

(Hand20:35). Bestuur geld met wysheid 

 Gee finansieel en gee jouself (2 Kor. 8:5). 

 God sorg vir jou. (Heb 13: 5) 

SUBHEAD. SUBHEAD. SUBHEAD. 

SUBHEAD. SUBHEAD. 

Matt.5:13-16: Die wyse waarop jy 
jou besittings (geld ingesluit) 
bestuur, moet 'n (lig) vir die wêreld 
en (sout) vir die aarde wees.  
Mark.10:45: Soos Jesus, is ons op 
aarde om te (dien).  
1 Kor.4:2: Ons is (bestuurders) van 
iets wat nie aan ons behoort nie. 
 

 

 
Delete text and place photo here. Ek hoef uit jou huis geen 

stier te neem of bokke uit 
jou krale nie; want al die  
wilde diere van die bos is  
myne, die vee op berge by  
duisende.  
Ek ken al die voëls van die 

berge, en wat  
roer op die veld, is van My.  

Ps 50: 9-11 



 

Lenings: As jy geld leen moet jy dit terugbetaal 

anders is jy godeloos. Regverdiges ontferm hul 

oor ander en gee vir ander. As iemand vir jou iets 

vra en jy het om te gee, moenie wag tot môre om 

dit te doen nie. (Spreuke 3:27-28). 

Rente op Skuld: Jy mag jou broer geen rente 

oplê nie, …sodat die HERE jou God jou kan seën 

in alles waar jy jou hand aan slaan…of besit neem 

(Deut  23:19-20) (vir uitlanders/vreemdes is dit 

anders).  

Moenie jou broer hof toe sleep nie. 1 Kor 6:1-7 

Gee aan die armes. 2 Kor 8:14-15. Hou op om jou te 

bekommer. God sorg vir die lelies van die veld . (Luk 

12:22-3)Vertrou op God (Hebr 13:5-6). Wees altyd 

deur bly. Bid sonder ophou. Wees in alles dankbaar, 

want dit is die wil van God…. (Thes5:16-18)  

Sy wil vir ons is geluk, vreugde en vrede.  
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brochure text here. Continue brochure text here. Continue 

Gal 6:7 Moenie dwaal nie; God laat 

Hom nie bespot nie; want net wat die 

mens saai, dit sal hy ook maai.  
 

Luk 6:38 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. 
 
 

―Quotes can be a 

successful addition.‖ 

 
—Lavonne McQueen 

JOU TIENDES EN OFFERS  ASOOK 

VRYGEWIGHEID EN GOEIE DADE IS 

JOU SAAD – saai min of suinig en 

ontvang min- jou saad hang natuurlik van 

jou inkomste af. Verwag jou oes.  

Saad kom ook voor in die vorm van liefde, 

tyd, vergifnis, aanvaarding, materiele 

dinge en vrugte van die gees ( Gal 5: 22)                                    

Baie gelowiges toon sterk teenkanting wanneer 

dit by gee van tiendes kom. Almal weet dat 

omtrent geen tekse oor die gee van tiendes in 

die nuwe testament voorkom nie.  

Ek wil egter graag verwys na Matt 23: 23 

waar Jesus verwys na gee van tiendes en 

ook verwys na genade n regverdigheid. 

Ons glo dat ons Priesters en dienaars is vir 

God maar soek uit watter van die 

Priesterlike pligte ons wil na kom. 

 
Mal 3:10 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. 

 
As volwasse gelowiges kyk ons na ons 

gehoorsaamheid in die dinge van God. Ons 

besef dat God ‘n God van orde en beginsels 

is en ons weet dat God as ons ons deel 

gegee het al die ander (90%) seën. 

 

Wie van ons wil nie graag ‘n seën ontvang 

wat tot in ons skoot oorloop nie?  
Ek is seker niemand van ons is so dwaas om so ‗n 

oorvloedige seën te weier nie.  

 

 

WAT JY SAAI SAL JY MAAI OF OES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Kor 9:7 

Laat elkeen gee soos hy hom in sy 
hart voorneem, nie met droefheid 
of uit dwang nie, want God het 'n 
blymoedige gewer lief. 

 

Matt 6: 33 

Maar soek eers die koninkryk van God en sy 

geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir 

julle bygevoeg word. 
Vir geldelike sukses- maak eers jou hart met God 

reg en alle ander seëninge sal volg.  
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3 Joh 1:2 Geliefde, ek wens dat dit met jou in 

alles goed mag gaan en dat jy gesond is, soos 

dit met jou siel goed gaan.  

    Dit is die Here se wil dat dit in 

alles so ook jou geldsake met jou goed moet 

gaan. Hy stel nie net belang in jou siel nie 

maar in alles van jou omdat Hy jou lief het. Hy 

het sy seun gestuur – so lief het Hy jou. 

 

Fili 4:19 En my God sal elke behoefte van 

julle vervul na sy rykdom in heerlikheid 

deur Christus Jesus.  
   God het niks van jou nodig nie want Hy besit die 

hele aarde en alles wat daarin in. Dit is vir Hom ‗n 

groot plesier om in sy kinders se behoeftes te 

voorsien. 

 


