
DINK HELDER OOR JOU FINANSIES 
 

Luk 16:11  “As julle dan nie betroubaar is in die hantering van die oneerlike mammon nie, wie sal 

die ware rykdom aan julle toevertrou?” 

 

VYF GEWOONTES VIR FINANSIËLE VRYHEID 

 

I. Verdien ______________________________  Beginsel van ___________ 

2 Tess 3:10  Toe ons nog by julle was, het ons vir julle uitdruklik gesê: "As iemand nie wil werk nie, 

moet hy ook nie eet nie." 11  Ons sê dit omdat ons verneem dat daar mense by julle is wat leeglê, wat 

self nie werk nie en hulle net met ander se sake bemoei. 12  Sulke mense beveel en gebied ons op gesag 

van die Here Jesus Christus dat hulle hulle aandag by hulle werk moet bepaal en hulle eie brood 

verdien.  

 

II. Beplan jou _________________  Beginsel van __________________________ 

Spr 27:23  “Sorg dat jy weet wat jou kleinvee nodig het, gee aandag aan jou veetroppe. 24  Rykdom hou 

nie vir altyd nie; selfs koninklike mag is nie blywend nie.“  

Beginpunt: 
Spr 23:23  Hou by die waarheid, moet daar nie van afstand doen nie; hou by wysheid, by 
selfbeheersing, by insig.  

Spr 21:5  “Wat hardwerkende mense beplan, is nuttig, maar elkeen wat oorhaastig is, stuur af op 
gebrek.”  

 

III.  Spaar _________________________   Beginsel van _________________ 

Spr 21:20  In die woning van 'n wyse mens is daar altyd kosbare besittings en olie; 'n dwase mens bring 

sy goed deur.  

Spr 13:11  Rykdom wat sommerso gekom het, verminder maklik; wie bietjie vir bietjie bymekaarmaak, 
word ryk. 
 

IV. Vereer God _________________________  Beginsel van _________________ 

 
Mal 3:10  “Bring die volle tiende na die voorraadkamer toe sodat daar iets te ete in my huis kan wees, en 
toets My hierin, sê die Here die Almagtige. Toets My of Ek nie die vensters van die hemel vir julle sal 
oopmaak en vir julle reën sal uitgiet, meer as wat julle kan gebruik nie.” 

1 Kor 16:2  “Elke Sondag moet elkeen van julle na sy vermoë tuis iets opsy sit en dit opspaar, sodat die 

geldinsameling nie eers plaasvind as ek kom nie.” 

Spr 3:9  “Vereer die HERE uit jou goed en uit die eerstelinge van al jou inkomste; 10  dan sal jou skure 
vol word van oorvloed en jou parskuipe oorloop van mos.”  

 
V. Geniet _______________________ Beginsel van________________________________ 

Pred 6:9  Wat die mens het, is beter as wat hy begeer. Ook hier kom dit tot niks. Dit is 'n gejaag na 

wind.  

  Wat meeste mense doen:      Die orde wat God eer: 

  1. Verdien dit       1.  Verdien dit 

  2. Geniet dit       2.  ____________________ 

  3. Betaal terug (verlede)      3.  ____________________ 

  4. Spaar (toekoms)      4.  ____________________ 

  5.  Gee (ewig)       5.  ____________________ 

 
   Jesaja 55:2    Job 31:24; 28 


