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Spreuke 27:23
23
Gee noukeurig ag op die voorkoms van jou skape, rig jou aandag op die troppe vee;
A.

Eerstens ‘n hartfunksie
Mattheus 6:21
21
want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees.
Vind ware skatte:
1.

God se genade
Spreuke 12:27
27
Hy wat traag is, jaag sy wild nie op nie, maar vlyt is 'n kosbare skat vir 'n mens.

2.

Huwelik
Spreuke 31:10
10
Wie sal ‘n deugsame vrou vind? want haar waarde is ver bo korale.

3.

Familie
Deuteronomium 6:66:6-7
6
En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees; 7 en jy moet dit jou
kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as
jy opstaan.
Spreuke 13:24
24
Wie sy roede terughou, haat sy seun; maar hy wat hom liefhet, besoek hom met tugtiging.

4.

Besigheid / loopbaan
Spreuke 10:4
4
Hy word arm wat met ‘n trae hand werk, maar die hand van die vlytiges maak ryk.

B.

Vier beginsels
beginsels van bestuur / rentmeesterskap
Spreuke 27:2327:23 -27
23
Gee noukeurig ag op die voorkoms van jou skape, rig jou aandag op die troppe vee; 24 want 'n skat
is nie vir ewig nie - of sal 'n kroon wees van geslag tot geslag? 25 As die gras verdwyn en die jong gras
verskyn en die bossies van die berge bymekaargemaak word, 26 dan is daar lammers vir jou kleding
en bokke as 'n koopprys vir grond, 27 en genoeg bokmelk as voeding vir jou huis en as
lewensonderhoud vir jou diensmeisies.
1.

Hou die skatkamer in stand
Spreuke 8:17 (11(11-12, 1818 -21)
17
Ék het lief die wat my liefhet, en die wat my soek, sal my vind.
11
Want wysheid is beter as korale, en al die kleinode kan daar nie mee vergelyk word nie. 12
Ek, Wysheid, is vertroud met die skranderheid, en ek vind kennis van regte oorleg.

2

Rykdom en eer is by my, duursame goed en geregtigheid. 19 My vrug is beter as goud en as
fyn goud, en my opbrings as uitgesoekte silwer. 20 Ek wandel op die weg van geregtigheid, in
die middel van die paaie van reg, 21 om die wat my liefhet, ‘n besitting te laat erwe, en hulle
skatkamers maak ek vol.
18

Spreuke 12:27
27
Hy wat traag is, jaag sy wild nie op nie, maar vlyt is 'n kosbare skat vir 'n mens.
Rentmeesters
Rentmeesters van genade [I Petrus 4:10]
:10]
Die rus van tevredenheid
Spreuke 13:4
4
Die siel van die luiaard begeer, en daar is niks nie, maar die siel van die vlytiges word
versadig.
Spreuke 15:16
16
Liewer ‘n bietjie in die vrees van die HERE, as ‘n groot skat en onrus daarby.
Filippense 4:11
11
Nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die
omstandighede waarin ek is.
Hebreërs 13:5
5
Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want Hy het
gesê: Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie.
2.

Eienaarskap oor besittings
Psalm 24:1
1
Die aarde behoort aan die HERE en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon;
Romeine 14:714:7 -8
7
Want niemand van ons leef vir homself nie en niemand sterf vir homself nie. 8 Want as ons
lewe, leef ons tot eer van die Here; en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here; of ons
dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here.
Bly verantwoordbaar
Spreuke 27:23
23
Gee noukeurig ag op die voorkoms van jou skape, rig jou aandag op die troppe vee;

3.

Handel met versiendheid / voorsorg
Efesiërs
Efesiërs 3:20
20
En aan Hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat
in ons werk,
(i)

Beplan vooruit
Spreuke 21:5
5
Die planne van die vlytige is net tot voordeel, maar elkeen wat oorhaastig is, kom net
tot gebrek.
Stel die drumpel van verwagting vas

(ii)

Maak voorsiening vir onvoorsiene gebeure / spaar
Spreuke 21:5
5
Die planne van die vlytige is net tot voordeel, maar elkeen wat oorhaastig is, kom net
tot gebrek.

3

Mattheus 25:825:8-10
8
En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges: Gee vir ons van julle olie, want ons
lampe gaan uit. 9 Maar die verstandiges antwoord en sê: Miskien sal daar nie genoeg
wees vir ons en vir julle nie. Maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julleself. 10
En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed was,
het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit.
Vermy onnodige skuld
Spreuke 22:7
7
Die ryke heers oor die armes, en hy wat leen, is ‘n slaaf van die man wat uitleen.
4.

Word ‘n nougesette gewer
II Korinthiërs 8:78:7 -8
7
Maar soos julle in alles oorvloedig is—in geloof en woord en kennis en alle ywer en in julle
liefde vir ons—sorg dat julle ook in hierdie liefdedaad oorvloedig is. 8 Ek sê dit nie as ‘n bevel
nie, maar om deur die ywer van ander ook die egtheid van julle liefde op die proef te stel.
•

Behou suiwer motiewe (beheer / vergoeding)
Deuteronomium
Deuteronomium 17:1
1
Jy mag aan die HERE jou God geen bees of stuk kleinvee waaraan ‘n liggaamsgebrek,
iets slegs, is, offer nie; want dit is vir die HERE jou God ‘n gruwel.

•

Aanvaar God se standaard
Filippense 4:19
19
En my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus
Jesus.
Spreuke 3:93:9 -10
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.

