
HUISGELOOF 2016#31 – 1 Tim 6:6-19 
6 Die godsdiens is ’n groot wins as iemand tevrede is met wat hy het, 7 want ons het niks in die wêreld ingebring nie; ons kan 
ook niks daaruit wegneem nie. 8 As ons dan kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees. 9 Maar dié wat ryk wil word, val 
in versoeking. Hulle loop hulle vas in die strik van baie sinlose en skadelike begeertes waardeur mense in verderf en ondergang 
gestort word. 10 Geldgierigheid is ’n wortel van allerlei kwaad. Party het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal; 
daardeur het hulle hulleself baie ellende op die hals gehaal. 11 Maar jy, man van God, moet van hierdie dinge af wegvlug. Streef 
na opregtheid, toewyding aan God, geloof, liefde, volharding, minsaamheid. 12 In die goeie wedloop van die geloof moet jy al 
jou kragte inspan en die ewige lewe as prys behaal. Daartoe het God jou geroep en het jy die goeie belydenis voor baie getuies 
afgelê. 13 Voor God, wat aan alle dinge die lewe skenk, en voor Christus Jesus, wat teenoor Pontius Pilatus getuienis afgelê het 
van die goeie belydenis, beveel ek jou: 14 “Voer jou opdrag stiptelik en onberispelik uit tot op die dag dat ons Here Jesus 
Christus kom.”  15 Sy verskyning sal op die bestemde tyd plaasvind. Daarvoor sorg God, die goeie en enigste Heerser, die Koning 
van die konings en die Here van die heersers. 16 Hy alleen besit onsterflikheid; Hy woon in ontoeganklike lig. Geen mens het 
Hom gesien of kan Hom sien nie. Aan Hom kom toe eer en ewige mag! Amen. 17 Dié wat in hierdie wêreld ryk is, moet jy 
waarsku om nie hooghartig te wees nie. Hulle moet nie hulle hoop op die onsekerheid van rykdom vestig nie, maar op God wat 
alles ryklik aan ons gee om te geniet. 18 Spoor hulle aan om goed te doen, om ryk te wees in goeie dade, vrygewig en 
mededeelsaam. 19 So vergader hulle vir hulle ’n skat as ’n goeie belegging vir die toekoms, sodat hulle die ware lewe sal verkry. 

# Wat jaag jy of liewers jaag dit vir jou? Lees 1 Tim 6  vers 10. 
Daar is Romeinse spreuk: Geld/besittings is soos seewater - hoe meer jy drink, hoe dorser word jy.” Ghandi het op 
tyd gesê: “Earth produces enough to satisfy everyman’s need, but not everyman’s greed.” Gierigheid in al sy vorme - 
impliseer ’n onversadigbare drang om iets te besit, wat veel groter is as wat jy regtig nodig het. Ja, gierigheid weet 
nooit wanneer genoeg genoeg is nie! Het jy gehoor van die slim verkoopsman wat duisende verkope gedoen het 
deur net hierdie een sin te sê: “Laat ek jou iets wys wat verskeie van jou bure gesê het jy nie sal kan bekostig nie.” 
Waarom is gierigheid so dodelik? Omdat dit jou aandag aftrek van WAT REGTIG BELANGRIK IS  én SAAK MAAK IN 
JOU LEWE! 
#Gierigheid is afgodery! (so sê Paulus in Kol 3:5) > Want daardie ding wat jy wil hê, word ‘n afgod - dit neem jou 
hart oor en iets wat jou hart oorneem, is ‘n (af)god. Dit dryf jou. Dit jaag jou! Gierigheid vervang God met 
besittings/geld. En ons bou ons geluk daarop. Die ergste van alles is dat ons nie eens dink gierigheid is ‘n sonde nie - 
ons gee dit ‘n sagter klank en noem dit nie gierigheid nie, maar die ‘jaag na meer’ of nóg beter, ‘sukses’.  
Maar dit word ‘n doel wat jou lewe oorneem én jou begin jaag. So jaag dat jy verby mense en God jaag.                                                          
# Jaag die regte dinge en jy is vergenoeg... (vs 6, 11-12)Een dag het die jong seun van ‘n bekende rubriekskrywer 
van lank terug, Erma Bombeck, haar verras met die vraag: “Mommy, are we rich?” Hierdie was Bombeck se diep 
antwoord:  “You’re rich when you can have eight people to dinner and don’t have to wash forks between the main 
course and dessert.”  “You’re rich when your television set has all the knobs on it.”  “You’re rich when you can throw 
away a pair of pantyhose just because it has a large hole in it.”  “You’re rich when your dog is wet and it smells 
good.”Wat van jou en my? Is ek en jy ryk?  
Ware rykdom begin as jy die dinge van God najaag. Wat die Here van jou vra, is dat jy sal verander van ’n wurm wat 
alles opvreet (gierigheid) na ’n  skoenlapper wat die stuifmeel ronddra en eintlik ’n draer is van goedheid en liefde. 
Dit beteken nie net dat jy sal gee wat jy het nie maar ook gee wat jy is . 
# PLEASE GOD > Gierigheid se gebed is: “Please, God”  en neem net die komma weg en daar het jy ons leuse vir 
goedheid én dit gee jou sagte oog vir ander mense: “Please God” Om God se goedkeuring te kry deur te doen wat 
God doen nl. om goed te wees.  Sy hart is vol goedheid. Hy verwag van ons dat ander in nood met goedhartigheid sal 
behandel, sodat hulle deur ons dade kan beleef hoe goed God is! In die wêreld is gierigheid die reël, maar in God se 
koninkryk is goedhartigheid die reël.  
Terloops geld en besittings is nie boos nie, dis die liefde vir geld\besittings. Jy moet besef dat dit God is wat jou ryk 
maak, roem en besittings gee. Daarvan is Deut 8:17,18 is ewige herinnering. Jou geld en alle besittings moet jy  tot 
eer van God gebruik en geniet! 
# Vergenoegd! >“Die godsdiens is ’n groot wins as iemand tevrede is met wat hy het” (1 Tim 6:6) Vergenoegdheid 
kom van ’n innerlike houding tot die lewe. Shakespeare beskryf dit skitterend sy toneelstuk Henry the Sixth:  
Die koning wandel rond in onbekende plekke in die platteland. Hy ontmoet twee wildopsigters en vertel vir hulle dat 
hy ’n koning is, op hulle vraag wie hy is. Een vra dan: “But, if you be a king, where is your crown?”  Dan plaas 
Shakespeare hierdie grootse antwoord in die koning se mond: 
“My crown is in my heart, not on my head; Not decked with diamonds and Indian stones, 
Nor to been seen; my crown is called content -A crown it is that seldom kings enjoy.” 
Vergenoegdheid kom wanneer ons vlug van die dien/najaag van dinge, wanneer ons ons rykdom vind in die liefde vir 
en fellowship van mense en wanneer ons besef ons kosbaarste besitting is ons vriendskap met God, wat moontlik 
gemaak is deur Jesus Christus. 
 
 



 
 
 
 
 

Lees 1 Timoteus 6:6-19 
Oopskop vraag:  Wat het jou geraak in die teksgedeelte en watter vrae het by 

jou opgekom? 
Raakvat vrae:  

 Is hierdie verse praktiese lewensraad wat ons kan uitleef, of is dit te moeilik? 
 Hoe lyk dit wanneer ŉ mens tevrede is? (vers 8) 
 Indien al God se kinders gaan leef soos beskryf in hierdie verse, wat sal gebeur? En 

hoe sal die wêreld anders lyk? 
 Vertel van ŉ keer toe jy of iemand anders op die regte dinge gefokus het, en nie op 

goed wat eintlik onbelangrik is nie. 
 Watter rigting dui hierdie teks vir jou aan? Watter uitdagings hou dit vir jou week in? 

Wanneer julle saans by die 

“wenstreep” kortliks gesels oor 
die dag wat verby is, kan julle 
elkeen aan mekaar een ding 
noem waarvoor jy op die 
spesifieke dag dankbaar is. 

 

Hierdie week se 
gedeelte praat van 
vrygewigheid. 

Identifiseer ŉ 
noodlenigingsorganisasie 
in julle omgewing. Vind 

uit wat hulle dalk nodig 
het. Besluit saam of julle 

iets kan gee wat hulle sal 
help. 

So: 1 Timoteus 6:6-19 

Ma- Di: Jeremia 32: 1-3a, 6-15 

Wo-Do: Psalm 91: 1-6, 14-16 

Vr-Sa: Lukas 16: 19-31 

Knip stroke koerantpapier, ongeveer 8-10 cm breed en 30-50cm lank. Kies ŉ plek waar almal 
loop op pad buitentoe vir die dag wat voorlê. Lê die stroke neer in die vorm van ŉ 
atletiekbaan: ŉ dwarsstrook vir die “wegspringplek”, en dan rye met die ander stroke. As julle 
ŉ baan vir elke groeplid kan gee, is dit goed, maar dit is nie noodsaaklik nie. Plak die stroke 
aan die vloer met kleeflint vas. 
Maak ook ŉ wenstreep by die huis vir wanneer julle tuiskom. Wanneer julle soggens uitgaan, 
is die wegspringplek die plek waar julle mekaar seën (sien seëngebed hierbo.) Neem saans ŉ 
tydjie om by die wenstreep te gesels oor julle dag. 

Dankgebed (Gebed voor ete) 
Dankie dat U vir ons kos gee om te eet, sodat ons op U kan fokus. 

Oorgee-gebed 
Laat ek vandag opreg wees en toegewy aan U. 
 

Seëngebed  (Seën mekaar elke oggend so) 
Mag jy vandag gefokus wees op die dinge wat vir God belangrik is. 

Ons streef na 
toewyding aan God. 

 

1 Timoteus 6:12 

 

In die goeie wedloop van die geloof moet jy al jou kragte inspan 

en die ewige lewe as prys behaal. Daartoe het God jou geroep en 
het jy die goeie belydenis voor baie getuies afgelê. 
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