
                                     Om tevrede te wees!   Maandag 20 September 2021 
 
Lees:   Fil 4:10-20 (11)  1 Tim 6:2b-10 (6,8) 

Fil 4:11 
“Nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg (tevrede) te wees met die 

omstandighede waarin ek is.” 
1 Tim 6:6-8 

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.” 
 
Lewensvreugde is ‘n baie groot pluspunt in ons lewens.   As jy vreugde in die lewe het en die 
lewe geniet en kan lag en tevrede is met jou omstandighede, dan gaan dit goed met jou.   Maar as 
jy heeldag kla en ontevrede is, dan is die lewe nie lekker nie. 
 

• Maar die vraag is wat maak dat jy nie tevrede is nie?    
 
Is jy ‘n tevrede en gelukkig met jou lewe?    Daar is so baie mense wat ongelukkig is met hulle 
lewens weens verskeie redes.   Die twee grootste probleme is sekerlik die begeerte na rykdom en 
my lewensomstandighede.     

• As ek maar net meer geld gehad het, net ‘n groter salaris gekry het. 
• As ek maar net bevordering kon kry. 
• As ek maar net meer status gehad het. 
• As ek maar net beter gesondheid gehad het, mooier was, sterker was. 
• As ek heeldag kon vakansie hou by die plekke van my keuse ens. 

Ons kan hoor hierdie is ‘n hunkering na meer, beter, beste. 
 
Twee belangrike sake om te leer om vergenoegd of tevrede te wees? 
 

• Moet jou nie met ander mense vergelyk nie. 
• Vertrou net op die Here en leef uit sy genade. 

 
Moet jou nie met ander mense vergelyk nie. 
  
Dit is dikwels ons probleem.  Ons kyk na ander mense en ons wil graag soos hulle wees.  Ons 
maak hulle ons norm in die lewe.  Ons wil graag so ryk wees, so baie geld hê, soveel karre hê, so 
‘n groot huis hê, so gelukkig wees. 
 
Vertrou net op die Here en leef vanuit Sy genade. 
 
Paulus leer ons om net op die Here te vertrou.   Sy maatstaf in die lewe was nie mense nie, maar 
om getrou te wees aan God.   Wie ons moet navolg is vir Jesus Christus.   Hy is ons voorbeeld.    
Alhoewel alles aan Hom behoort omdat Hy self God is, het Hy op aard nie iets besit nie.  
Mat_8:20  “Jesus sê vir hom: “Jakkalse het gate en voëls het neste, maar die Seun van die mens 
het nie eens 'n rusplek vir sy kop nie.” 



Hiermee het Jesus bedoel dat ons Hom moet navolg.   Jesus, alhoewel Hy ons hemelse 
Koning is, het die gestalte van ‘n slaaf aangeneem.   Hy het sy dissipels se voete gewas.   Selfs 
aan die kruis het Hy vir die mense gebid wat Hom gevange geneem het.  Hy was getrou aan sy 
Hemelse Vader tot in die dood toe.    
 
Ons moet tevrede wees om Jesus Christus na te volg.   Paulus was eers ‘n baie bekende, 
erkende, invloedryke Fariseër.   Maar na sy bekering en wedergeboorte het hy in diepe 
afhanklikheid van God geleef.   Paulus was tevrede met wie hy nou was en vir Wie hy gewerk 
het.    Paulus was tevrede om die volgende te doen…. 

• Hard te werk, nagte deur. 
• Min slaap mee klaargekom. 
• Nie baie geld gehad nie. 
• Selfs met die doring in sy vlees, 2 Kor 12:10, het hy vrede mee gemaak.   Sy gesondheid. 
• Maar sy doel was om net vir Christus te werk, Christus te bely en te verkondig. 
• Paulus het volkome op die Here vertrou. 

Mat_6:25 
“Daarom sê Ek vir julle: Moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink 
nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die 

liggaam as klere nie?” 
Psalm 34:6-9 

6 “Dié wat swaar kry, sien op na Hom en straal van blydskap, hulle word nie teleurgestel in hulle 
verwagting nie. 

7 Ek is een van die ellendiges wat geroep het. Die Here het gehoor, uit al my benoudhede het Hy 
my gered. 

8 Die Engel van die Here slaan sy laer op rondom dié wat die Here dien, en red hulle. 
9 Kom ondervind en sien self dat die Here goed is! Dit gaan goed met die mens wat by Hom 

skuil.” 
 
Daarom die geheim van ‘n gelukkige en tevrede lewe is: 

• Vertrou volkome op God en leef uit sy genade. 
• Werk hard en gebruik al die gawes ten volle wat die Here vir jou gee. 
• Kom uit met wat jy het. 
• Maar wees tevrede met wat jy het en wat die Here aan jou toebedeel het. 

 
Ds Gerrit Kruger: Gereformeerde  Kerk Centurion: Sel 082 964 5595:  gskruger1@gmail.com 


