
 

 

‘n Tyd om aan te skaf,… ‘n tyd om te spaar… 
Prediker 3:6a                                                                                               Maandag   8 Maart 2021 
 
1983 vert Pred 3:6  ’83 - “'n tyd om aan te skaf, 'n tyd om te laat wegraak,, …” 
                                  ’53 - “‘n tyd om te soek en ‘n tyd om verlore te laat gaan” 
1983 vert Pred 3:6   ‘83 – “’n tyd om te spaar, ‘n tyd om weg te gooi…” 
             ’53 – “’n tyd om te bewaar, ‘n tyd om weg te gooi…” 
 
Bron: Venter J. 2015  Die boek Prediker. Van alles tevergeefs tot ‘n hoopvolle toekoms saam met Christus.p.90-92 
 
Daar is ‘n tyd om aan te skaf.  Om besittings op aarde aan te skaf is nie verkeerd nie.  So lees ons 
hoedat almal van na die sondeval af begin werk het.  Kain was ‘n saaiboer en Abel ‘n veeboer.  Jakob het 
vir Laban gaan werk en ‘n baie ryk man geword.  Koning Salomo was skatryk.  Wie nie werk nie, sal nie 
eet nie.  Ons lees van ryk mense in die Bybel en van arm mense.   Daar is ‘n tyd om besittings aan te skaf 
en te soek en bymekaar te maak.  Op sigself is dit nie verkeerd nie, want ons moet lewe en voorsiening 
maak vir die maer jare.   Maar hoe besittings verwerf moet word en met watter doel is baie duidelik in die 
Skrif.   Paulus leer aan ons in Ef 4:28  “As iemand 'n dief is, moet hy ophou steel; hy moet deur harde 
werk op 'n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien; dan sal hy iets hê om vir die armes 
te gee.” 
 
Die normale verloop van die lewe is dat jy gebore word, opgroei in jou ouerhuis en hulle sorg vir jou.  
Daarna word jy volwasse begin werk, trou, maak jou eie besittings bymekaar en jy kry kinders en maak 
hulle weer groot.    
 
Dinge met tydelike waarde.   Maar besittings, wat ons besit op aarde is tydelik van aarde.  Ons neem 
niks saam as ons eendag hemel toe gaan nie.   Daarom moet ons doel nie wees om ryk te word op aarde 
nie.  Ons moet nie leef vir die hier en die nou nie.   Werk hard om jouself te kan onderhou en om vir 
armes te kan gee.  Jesus was nie teen rykdom nie.  Die welvarende Josef van Arimatea het Jesus se 
liggaam in ‘n rykmansgraf weggelê.   Maar Jesus het gewaarsku teen die verabsolutering van rykdom.   
Want rykdom kan jou die doel in die lewe laat vergeet.  Rykdom kan maak dat jy moeilik in die hemel 
kom. Luk_18:25  “Dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom as vir 'n ryke om in 
die koninkryk van God te kom.”    Rykdom is nie op sigself verkeerd nie, maar om net op jou rykdom te 
vertrou, of om jou geld liewer as vir God te hê, dit is verkeerd.   Onthou as ons hemel toe gaan neem ons 
niks saam nie. 
 

Dinge met ewige waarde.    Jesus gebruik steeds die aardse beelde om aan ons te verduidelik hoe ons 
rykdom wel moet sien.   Ons moet vir ons skatte bymekaarmaak, maar skatte in die hemel.  Mat_6:19,20  
“Moenie vir julle skatte op aarde bymekaarmaak waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en 
dit steel nie. 20  Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie en waar 
diewe nie inbreek en dit steel nie.” 
 
Hierdie skat is om te weet dat God my krag en genade verleen om te glo dat Hy die goeie gewer is van 
alles.  Dat Hy my in staat stel om te werk.  Dat Hy aan my besittings toevertrou.  Maar dat ek weet, alles 
wat ek is en het moet ek aanwend tot eer van God.   Dit mag nooit net om myself en my gemak en my 
geluk gaan nie, maar dit moet daaroor gaan dat ek God dien met alles wat ek is en het.       Ons moet dus 
nooit so verknog wees aan ons besittings dat ons dit net vir onsself wil hou nie.  Daarom gee ons vir die 
diakonie om aan armes te gee, daarom gee ek aan armes, daarom help ek waar ek kan ander wat nie so 
bevoorreg soos ek is nie, daarom kry God al die eer vir wat ek is en het. 

Spreuke 15:16 
“Liewer min hê en die Here dien, as groot rykdom en bekommernis daaroor.” 

 
 (Ds Gerrit Kruger Gereformeerde Kerk Centurion. Sel 082 964 5595) 


