
Geld, rykdom en 
armoede



Die Ou Testament, rykdom en armoede

❑ Lank lewe rykdom! Die regverdige sal beloon word… met lewe en aardse 
goed.

Spr 13:21Teenspoed volg die sondaars op hulle pad; 
die regverdige word met voorspoed vergoed. 

Gen 24:34 Toe sê die man: “Ek is ’n slaaf van Abraham. 35Die Here het my 
eienaar baie geseën en hy is ryk. Die Here het hom kleinvee en grootvee 
gegee, silwer en goud, slawe en slavinne, kamele en donkies

Luiheid werk nie
Spr 10:4 ’n Mens wat nie sy hande uit sy mou steek nie, word arm; 
dit is vlyt wat ryk maak.
5Die verstandige mens samel sy oes in as dit ryp is; 
’n mens wat die oestyd deur slaap, verdien veragting.



❑ In praktyk was dit die rykes het gewoonlik mag misbruik… 
uitbuiting, onderdrukking, vernedering…   

 dus: * In baie OT gedeeltes word die rykes geassosieer met ongeregtigheid
                            EN die armes met geregtigheid

          * God tree dan in vir die onderdruktes en magteloses

Ps 86:1 Luister tog na my, Here, verhoor my 
gebed, want ek is hulpeloos en arm. 
2Beskerm my, want ek is u troue dienaar, 
red my, want U is my God, op U vertrou ek.  

Spr 11:28 Wie op sy rykdom 
staatmaak, kom tot ’n val; 
wie reg doen, floreer soos groen 
blare aan ’n boom.
  



Jes 5:7Die wingerd van die Here die Almagtige, die wingerd wat Hy geplant 
het en waarin Hy Hom wou verlustig, is die Israeliete, die volk van Juda.
Die Here het verwag dat daar reg sou wees, maar daar was net onreg,
dat daar geregtigheid sou wees, maar daar was net die hulpgeroep van 
veronregtes.
8Ellende wag vir julle wat huis na huis inpalm, die een plaas na die ander
in die hande kry, totdat daar geen plek vir ander oorbly nie en net julle 
grondeienaars in die land is.
9Ek het die Here die Almagtige ’n eed hoor neem: Die baie huise, so groot 
en mooi, sal murasies word, sonder bewoners.
10’n Wingerd waaraan tien dae lank geploeg word, sal net een mandjie 
druiwe oplewer, en ’n sak saad net een kruik vol graan.



Jer 5:24 “Ons moet die Here ons God dien wat ons die groot reëns gee, die vroeë 
en die laat reëns, elkeen op die regte tyd, wat vir ons gesorg het met oeste op 
die regte tyd” nie. 25Julle oortredings het dit laat verander, julle sondes het die 
voorspoed van julle weerhou.
26Daar is goddelose mense onder my volk: soos voëlvangers stel hulle strikke en 
wippe om mense mee te vang.
27Soos ’n voëlvanger ’n hok vol voëls maak, het hulle hulle huise volgemaak
met bedrog; dit is waarom hulle magtig en ryk is, 28vet en blink.
Hulle boosheid ken geen perke nie, hulle laat die reg nie seëvier nie, hulle 
verydel die reg van die weeskind en behartig nie die regsaak van die armes nie.
29Sal Ek hulle nie hieroor straf nie? vra die Here. Sou Ek My nie wreek op ’n nasie
soos hierdie nie?



Pred 5:7 As jy sien die armes word verdruk en daar is geen reg en geregtigheid in ’n 
gebied nie, moet jy jou nie daaroor verbaas nie: elkeen met gesag word beskerm deur 
’n hoër gesag, en almal saam deur ’n hoogste gesag. 8Maar dit is tot voordeel van ’n 
land in sy geheel dat almal aan die koning onderdanig is.
9Die mens vir wie geld alles is, het nooit genoeg geld nie; die mens vir wie rykdom 
alles is, kry nooit genoeg in nie. Ook hier kom dit tot niks.
10As die goeie dinge van die lewe baie word, word die eters ook baie; al wat die 
eienaar daaraan het, is om dit te aanskou.
11Die slaap van die arbeider is soet, of hy min eet of baie, maar die oorvloed van die 
ryke laat hom onrustig slaap.
12Ek het in hierdie wêreld ’n bitter swaar ding gesien: dat ’n man rykdom opgaar en 
dit vir hom ellende bring. 13Hy doen verkeerd sake en verloor die rykdom... 14Self 
gaan hy kaal uit die wêreld uit soos hy daarin gekom het. Hy kan niks met hom 
saamneem vir al sy inspanning nie. 15Ook dit is ’n bitter swaar ding: presies soos hy 
gekom het, so gaan hy. Wat help dit dat hy hom vir wind afgesloof het? 16Hy slyt die 
res van sy lewe in die donker, in smart, ellende en bitterheid.



DUS:

• NIE net finansieël… veral ook sosiaal 

• Israel ontwikkel meganismes om die onreg reg te stel

Liefdadigheid het plek (Deut 15:8 Wees vrygewig teenoor hom en leen hom wat hy 
nodig het. 9Moenie sondige gedagtes herberg en dink dit is nie goed om jou broer wat 

arm is te help nie)

• Vraag: HOE GEBRUIK JY DIT WAT GELD JOU BRING?

Positief as gawe van God Negatief as magsinstrument vir eie belang



Wat is die konteks van die Nuwe 
Testament

* Gewoonlik mense wat nie geld het nie, maar ook soms ook figuurlik

Mk 12:41 Jesus het toe regoor die offergawekis gaan sit en kyk hoe die mense 
geld daar ingooi. Baie ryk mense het baie geld ingegooi. 42Daar het toe ’n arm 
weduwee gekom en twee muntstukkies ingegooi. Dit was baie min werd. 43Hy 
het sy dissipels nader geroep en vir hulle gesê: “Dit verseker Ek julle: Hierdie 
arm weduwee het meer ingegooi as al die ander mense wat iets in die 
offergawekis gegooi het. 44Hulle het almal uit hulle oorvloed iets ingegooi, 
maar sy het in haar gebrek alles ingegooi wat sy gehad het, alles waarvan sy 
moes lewe.”



Die Koninkryk kom

* Die ryk jongman (Mk 10:17-23)

Hy val toe voor Hom op sy knieë en vra Hom: “Goeie Leermeester, wat moet ek doen om 
die ewige lewe te verkry?” 18Daarop sê Jesus vir hom: “Waarom noem jy My goed? 
Niemand is goed nie, behalwe God alleen. 19Jy ken die gebooie: ‘Jy mag nie moord pleeg 
nie, 20“Meneer,” sê hy vir Hom, “dit alles het ek van my kinderdae af nagekom.” 21Jesus 
het na hom gekyk en hom liefgekry en vir hom gesê: “Net een ding kom jy kort. Gaan 
verkoop alles wat jy het, en gee die geld vir armes, en jy sal ’n skat in die hemel hê. 
Kom dan terug en volg My!”
22Hy het egter geskrik toe hy dit hoor en het bedruk weggegaan, want hy het baie 
besittings gehad. 23Jesus kyk toe na sy dissipels rondom Hom en sê vir hulle: “Hoe 
moeilik sal mense wat ryk is, in die koninkryk van God kom.” ... 25Dit 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....” “Vir mense is dit onmoontlik maar nie vir God nie, want vir God is alles 
moontlik.”



Matt 6:24“Niemand kan vir twee base tegelyk werk nie. Hy sal óf die een minder ag 
en die ander een hoër, óf vir die een meer oorhê en die ander een afskeep. Julle 
kan nie God én Mammon dien nie.”
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? 26Kyk na die wilde voëls: 
hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie in skure bymekaar nie; julle 
hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie?

Mat 22:17 Sê vir ons wat dink u: Is dit reg om aan die keiser belasting te betaal, of 
is dit nie?” 18Maar Jesus het deur hulle valsheid gesien en vir hulle gesê: 
“Huigelaars! Waarom stel julle vir My ’n strik? 19Wys vir My die muntstuk waarmee 
die belasting betaal word.” Hulle bring toe die muntstuk vir Hom, 20en Hy vra vir 
hulle: “Wie se kop en naam is hierop?” 21“Die keiser s’n,” antwoord hulle. Jesus sê 
vir hulle: “Gee dan aan die keiser wat aan die keiser behoort, en aan God wat aan 
God behoort.”



* 1 Tim 6:6 Die godsdiens is ’n groot wins as iemand tevrede is met wat hy het, 
7want ons het niks in die wêreld ingebring nie; ons kan ook niks daaruit wegneem 
nie. 8As ons dan kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees. 9Maar dié wat 
ryk wil word, val in versoeking. Hulle loop hulle vas in die strik van baie sinlose en 
skadelike begeertes waardeur mense in verderf en ondergang gestort word. 
10Geldgierigheid is ’n wortel van allerlei kwaad. Party het geld nagejaag en toe van 
die geloof afgedwaal; daardeur het hulle hulleself baie ellende op die hals gehaal.



WAT Sê JAKOBUS?

Jak 1:9’n Gelowige wat arm is, moet hom daarin verheug dat hy sy aansien in God 
het, 10 en een wat ryk is, dat hy voor God gering is, want die ryke sal vergaan soos 
’n veldblom. 11As die son met sy gloeiende hitte opkom, verskroei dit die 
plantegroei, die blomme val af en die prag is daarmee heen. So sal die ryke ook 
tussen al sy bedrywighede deur vergaan.

Jak 1:26 As iemand dink hy is godsdienstig, maar hy hou nie sy tong in toom 
nie, bedrieg hy homself. Sy godsdiens is waardeloos. 27Egte en suiwer 
godsdiens voor God die Vader is om weeskinders en weduwees in hulle 
moeilike omstandighede by te staan en om jou skoon te hou van die 
besmetting van die wêreld.



Jak 2:1 My broers, julle wat glo in ons Here Jesus Christus... moet mense nie volgens hulle uiterlike 
beoordeel nie. 2Sê nou daar kom in julle samekoms ’n man in met goue ringe aan sy vingers en 
met deftige klere aan en daar kom ook ’n brandarm man in met ou klere aan, 3en sê nou julle 
maak ’n ophef van die man met die deftige klere en julle sê vir hom: “Kom sit u hier gemaklik,” 
maar vir die arm man sê julle: “Gaan staan jy daar anderkant” of: “Kom sit hier by my voete,”4het 
julle dan nie onder mekaar onderskeid gemaak en mense op grond van verkeerde oorwegings 
beoordeel nie?
5...Kies God nie juis dié uit wat in die oë van die wêreld arm is, om ryk te wees in die geloof en om 
die koninkryk in besit te neem wat Hy belowe het aan dié wat Hom liefhet nie? 6Maar julle 
behandel die arm man met minagting. Is dit nie die rykes deur wie julle uitgebuit word nie, en is dit 
nie hulle deur wie julle voor die hof gesleep word nie? 7Is dit nie hulle wat die goeie Naam skend 
van Hom aan wie julle behoort nie? 8As julle werklik die wet van die koninkryk van God onderhou 
soos dit in die Skrif staan: “Jy moet jou naaste liefhê soos jouself,” dan doen julle reg. 9Maar as 
julle die mense na die uiterlike beoordeel, doen julle sonde en veroordeel die wet van God julle as 
oortreders. 10As iemand die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, is hy skuldig ten 
opsigte van al die gebooie. 11God wat gesê het: “Jy mag nie egbreuk pleeg nie,” het ook gesê: “Jy 
mag nie moord pleeg nie.” As jy nou nie egbreuk pleeg nie, maar wel moord, is jy tog ’n oortreder 
van die hele wet. 12Praat en tree dan op soos mense wat geoordeel sal word volgens die wet wat 
vry maak. 13Die oordeel sal onbarmhartig wees oor dié wat nie barmhartigheid betoon nie. Maar 
barmhartigheid triomfeer oor die oordeel.



Jak 2:15 Sê nou daar is ’n broer of ’n suster wat nie klere het nie en dag vir dag 
honger ly, 16en sê nou een van julle sou vir hulle sê: “Mag dit met julle goed gaan; 
gaan trek julle warm aan en eet genoeg,” maar julle gee nie vir hulle wat hulle 
nodig het om van te lewe nie, wat help dit dan?

Jak 4:4 Waar kom die stryd vandaan, waar kom die rusies onder julle vandaan? 
Kom dit nie van julle selfsugtige begeertes wat gedurig binne-in julle woed nie? 
2Julle wil dinge hê, maar kry dit nie en wil dan moord pleeg; julle is jaloers op ’n 
ander man se goed en kan dit nie in die hande kry nie en dan maak julle rusie en 
baklei julle. Julle kry nie, omdat julle nie bid nie. 3As julle bid, ontvang julle nie, 
omdat julle verkeerd bid: julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig. 4Weet 
julle nie, julle ontroues, dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is nie?



Jak 4:13 Kom nou, julle wat sê: “Vandag of môre sal ons na dié en dié stad toe gaan 
en ’n jaar lank daar bly; ons sal sake doen en geld maak.” 14Julle wat nie eers weet 
hoe julle lewe môre sal wees nie! Julle is maar ’n damp wat ’n oomblik verskyn en 
sommer weer verdwyn. 15Julle moet eerder sê: “As die Here wil, sal ons lewe en sal 
ons dit of dat doen.” 16Maar nou is julle te seker van julleself en praat julle groot. Al 
sulke grootpratery is verkeerd. 17As iemand weet wat die regte ding is om te doen 
en hy doen dit nie, is dit sonde.

Jak 5:1 En nou, julle rykaards, kerm en kla oor al die swaar wat oor julle gaan kom. 
2Julle rykdom sal tot niet gaan en julle klere sal deur motte opgevreet word, 3julle 
goud en silwer sal verroes. Die roes sal teen julle getuig en aan julle vreet soos ’n 
vuur. Julle maak skatte bymekaar, en dit terwyl dit die laaste dae is. 4Ja, julle hou die 
loon agter van die werkers wat julle lande afgeoes het. Dit skreeu ten hemel; die 
geroep van dié wat geoes het, het tot by die Here die Almagtige gekom. 5Hier op 
aarde lewe julle in weelde en oordaad; julle smul na hartelus, en dit terwyl die slagdag 
reeds daar is. 6Julle veroordeel en vermoor die onskuldige en hy bied geen teenstand 
nie.


