
    Rykdom of Armoede! 
                              Die Agste gebod van die Tien Gebooie!  Mandag 6 September 2021 

Ex 20:15  Deut 5:19 
“Jy mag nie steel nie.” 

Psalm 24:1 
“‘n Psalm van Dawid. Die aarde behoort aan die HERE en die volheid daarvan, die wêreld en die 

wat daarin woon…” 
1 Kor 4:7   

“Want wie trek jou voor? En wat het jy wat jy nie ontvang het nie? En as jy dit dan ontvang het, 
waarom roem jy asof jy dit nie ontvang het nie?” 

Lees:   Spr 30:8-9; 1 Tim 6:6,8 
 
Die agste gebod leer aan ons dat ons nie mag steel nie.  Nou sekerlik is daar baie min christene  
wat doelbewus steel, behalwe natuurlik as jy die tiende gebod ook in gedagte hou van begeertes.   
Diefstal is gewoonlik omdat iemand of honger is of na rykdom en besittings smag.   Paulus leer 
aan ons in 1 Tim 6:6,8  “Die godsdiens is 'n groot wins as iemand tevrede is met wat hy het, … 
As ons dan kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees.” 
Ons lees ook van Agur in Spreuke 30:7-9 en daar sê hy  “7  Net twee dinge vra ek van U; moet 
my dit tog nie weier nie; daarna kan ek sterf: 8  moenie toelaat dat ek vals is en lieg nie; moet my 
nie arm maak of ryk nie, gee my net die kos wat ek nodig het, 9  sodat ek nie te veel het en U 
verloën en sê: “Wie is die Here?” nie, en sodat ek nie arm word en steel en my God se Naam 
oneer aandoen nie.” 
 
Ons moet dankbaar en tevrede wees met wat God aan ons gee.   Dit beteken nie dat ons nie hard 
moet werk en as die Here ons arbeid seën dat ons ook materieel ryk kan word nie.   Maar alles 
wat ons in elk geval het behoort aan die Here.   Alles wat ek het het ek van die Here ontvang uit 
genade, gesondheid, geloof en aardse besittings.   Sommige ontvang meer as ander.   Maar nooit 
mag jy oor jou rykdom roem nie.   God kan dit in ‘n oogwink wegneem.   God kan jou in ‘n 
oogwink wegneem.   Daarom moet ons goeie rentmeesters wees van wat God aan ons gee.    
1 Kor 4:7  “Want wie trek jou voor? En wat het jy wat jy nie ontvang het nie? En as jy dit dan 
ontvang het, waarom roem jy asof jy dit nie ontvang het nie?” 
 
Hoe meer besittings jy ontvang het, hoe groter is jou verantwoordelikheid.   Want hoe meer moet 
jy uitdeel en vir ander sorg wat nie so baie soos jy het nie. 
 
Ons Here Jesus Christus, self God, besit alles.    Maar Hy het die hemelse heerlikheid met die 
wonderlike rykdom wat daar is verlaat om na die aarde toe te kom.   Hier het Hy nie besittings 
bymekaargemaak nie, het Hy nie in weelde geleef nie, maar het Hy sy dienswerk as Seun van 
God, as ons Verlosser kom doen.  Hy het sy roeping as Messias en Verlosser kom uitvoer. 
 
Daarom moet ons ook nie op aarde vir ons skatte bymekaarmaak waar roes en mot verniel nie, 
maar ons moet vir ons skatte bymekaarmaak in die hemel waar mot en roes niks verniel nie en 
waar diewe nie inbreek en steel nie.  Mat 6:19,20 
Mag ons tot eer van God, alles ons is en het, gebruik tot die uitbreiding van die Koninkryk! 
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