
       Sakkie Parsons E-Pos Bediening 
               E-pos: sparsons@absamail.co.za 
                   Sel: 082 568 2704/Tel: 012-543 3669 
 
As jou skat by die saak van God is gaan jou lewe dit weerspieël. 
 
Ek het so ‘n hele ruk gelede vir jou iets oor my siening oor tiende gee gestuur. 
‘n Pastoor het toe aan my geskryf omdat hy met my verskil. 
Ek deel nou met jou my antwoord aan die Pastoor en dan stuur ek ook sommer my 
skrywe van destyds weer aan jou.  Dan bid jy oor die saak as jy nog twyfel en besluit 
jy dan maar self wat die waarheid is. 
Ek het ook buiten vir die kleur wat ek blou gemaak het, om aan te dui dat dit is wat 
die Pastoor geskryf het, niks aan sy bewoording verander nie. 
Ek moet ook net hier noem, dat ek vir ingeval, die oorspronklike pos waar mense met 
my verskil hou. 
Pastoor, jy begin jou skrywe aan my met: 
 “My vraag aan jou rondom die tiendes is: 
Jy se dat tiende deel van die wet is, hoe het Abraham dan 430 jaar voor die wet 
tiendes aan Melgisedek gegee.” 
 
Pastoor, die gedeelte waarvan jy praat kry ons in (Gen 14:18-20). 
 
GEN 14:18  En Melgisédek, die koning van Salem, wat ‘n priester van God, die 

Allerhoogste, was, het brood en wyn gebring  
GEN 14:19  en hom geseën en gesê: Geseënd is Abram deur God, die Allerhoogste, 

die Skepper van hemel en aarde.  
GEN 14:20  En geseënd is God, die Allerhoogste, wat u vyande in u hand gegee 

het. Toe gee hy hom die tiende van alles.  
  
Ek dink natuurlik nie, dat dit ‘n goeie bewysstuk is om te gebruik as jy die siening van 
“jy moet jou tiende gee” wil verdedig nie en wel oor die volgende twee redes, 
waarvan Pastoor veral die tweede rede spesifiek teen jou gebruik kan word. 
Kom ons kyk eers na die eerste rede. 
Ons lees: 
 
GEN 14:20   … Toe gee hy hom die tiende van alles.  
 
Nêrens voor, of nêrens hierna, lees ek in die Woord iets wat ‘n mens kan gebruik om 
te sê, dat ons Here vir Abram wat later Abraham geword het beveel het, dat hy ‘n 
(tiende) moes gee nie. 
As jy daardie stuk geskiedenis gaan lees, kan jy net een ding met sekerheid sê en dit 
is, dat Abraham gegee het, soos ons in die (Nuwe Testament geleer word om te gee 
“Soos hy hom in sy hart voorgeneem het en nie uit droefheid of uit dwang nie.” 
 
2KOR 9:7  Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of 

uit dwang nie, want God het ‘n blymoedige gewer lief.  
 



Kom ons kyk nou na die tweede rede waarom ek dink dat dit nie baie slim is om 
hierdie gedeelte te gebruik om te onderskryf “dat jy ‘n tiende moet gee” nie. 
 
Ons lees. 
 
GEN 14:20   … Toe gee hy hom die tiende van alles.  
 
Pastoor as jy hierdie gedeelte wil gebruik om jou sienswyse te ondersteun, dat ‘n 
mens “jou tiende moet gee,” moet jy jou tiende “van alles” gee maar die gene wat 
verkondig, dat jy jou tiende moet gee, dring gewoonlik uitsluitlik op die geld gedeelte 
aan wat jy moet gee, soos ook jy.  Want skryf jy onder andere aan my en ek het (hart) 
gelees waar jy (hary) geskryf het: 
 “Ek glo dat tiende 'n toets is van waar my hary is. Waar jou skat is 
daar sal jou hart wees. Wys my jou bankrekening en ek se jou waar jou 
hart is.” 
Ek gaan later in hierdie skrywe weer terugkom na hierdie, na my mening baie 
onchristelike stelling van jou. 
Nou wil ek deel met jou volgende stelling, wat na my mening, ‘n baie geestelike 
onvolwasse stelling is. 
Pastoor jy skryf: 
“Nou dat ons onder genade is, is tiende dan nou verkeerd. Askies, ek 
het jou verloor. Hoe kan iets onder die wet reg wees, maar onder 
genade verkeerd. Dit sal dan iets wat onder die wet verkeerd was nou 
onder genade reg maak, soos bv Hoerery, moord en diefstal, kan ons 
dit dan nou maar doen?” 
Hier moet ek eerlik sê, dat as jy nie self vir my gesê het dat jy ‘n Pastoor is nie, ek 
nooit sou glo dat ‘n Pastoor so iets kan kwyt raak nie. 
Jesus sê 
 

MAT 5:17  Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. 
Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul.  

 
Hy het die wet wat ‘n harde tugmeester gewees het, kom vervul en dit in ‘n heerlik 
wonderlike liefdes wet vir sy kinders verander. 
 

GAL 3:23  Maar voordat die geloof gekom het, is ons onder die wet in bewaring 
gehou, ingesluit met die oog op die geloof wat geopenbaar sou word.  

GAL 3:24  Die wet was dus ons tugmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig 
kan word uit die geloof.  

GAL 3:25  Maar nou dat die geloof gekom het, is ons nie meer onder ‘n tugmeester 
nie.  

GAL 3:26  Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus;  
 
In hierdie liefdes wet is daar vir elke ware gelowige net twee (moets) wat elke aspek 
van die Christen se lewe dek. 
 

MAT 22:35  En een van hulle, ‘n wetgeleerde, het ‘n vraag gestel om Hom te 
versoek en gesê:  

MAT 22:36  Meester, wat is die groot gebod in die wet?  
MAT 22:37  En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele 

hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.  



MAT 22:38  Dit is die eerste en groot gebod.  
MAT 22:39  En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos 

jouself.  
MAT 22:40  Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete.  
 
Nou, omdat ons, Jesus se volgelinge, ons Here lief het met ons hele hart en ons naaste 
soos onsself, sal ons en ek gebruik net jou voorbeelde maar natuurlik is daar nog ‘n 
menigte ander.  Ons sal daarom nie “hoereer, moor en steel” nie. 
Verseker is daar ook dinge in die ou Testamentiese wet wat deur Jesus se vervulling 
van die wet vir die Christen verkeerd geword het om te doen. 
Ek gee een voorbeeld. 
 

EXO 21:23  Maar is daar ‘n letsel, dan moet jy gee lewe vir lewe,  
EXO 21:24  oog vir oog, tand vir tand, hand vir hand, voet vir voet,  
EXO 21:25  brandplek vir brandplek, wond vir wond, kwesplek vir kwesplek.  
 

MAT 5:38  Julle het gehoor dat daar gesê is: Oog vir oog en tand vir tand.  
MAT 5:39  Maar Ek sê vir julle dat julle ‘n slegte mens nie moet weerstaan nie; 

maar as iemand jou op jou regterwang slaan, draai ook die ander een na hom toe.  
  
Soos ek die Woord verstaan is daar nog iets in die ou Testamentiese wet wat nou 
verkeerd is om as Christen te verkondig en dit is, dat jy, ‘n dissipel van Jesus ‘n tiende 
van jou wat ook al (moet) gee. Gee ja. 
‘n tiende spesifiek, nee! Nee! Nee!!! 
Pastoor, vervolgens skryf jy. 
 
Verder se jy dat tiendes nooit in die NT genoem word nie. 
Pastoor, dit is mos nie waar dat ek dit gesê het nie. 
Wat ek wel gesê het is dit: 
Nêrens maar nêrens in die nuwe testament word daar gepraat van ‘n tiende wat jy 
moet gee nie.” 
Sommer vir die interessantheid daarvan: 
Die woord (tiende) kom 13 keer op een of ander manier voor in die (Nuwe Testament 
wat ek gebruik maar hoegenaamd nie een keer waar ‘n mens kan sê, dat die Woord 
jou hier wys, dat ‘n dissipel van Jesus ‘n tiende van wat ook al (moet) gee nie. 
Pastoor, verder sê jy: 
“Sakkie ek wil ook jou aandag vestig op 2 Kor 9 wat praat van die 
gesindheid waarmee ons moet gee. Die konteks daar is nie tiendes nie 
maar wel vrywillige offerhande. Daar is myns insiens 'n verskil 

tussen tiendes en offerhande.“ 
Nou hier is een ding waaroor ons sou kon saamstem, as dit nie was dat jou tiende 
hoofsaaklik bestaan uit geld wat moet gegee word en my sienswyse van ‘n tiende, is 
as jyself dit ‘n tiende wil maak van enige iets wat jy wil gee maar dit hoef nie ‘n 
tiende te wees nie.  Dit mag meer wees of dit mag minder wees.  Soos wat jy in jou 
hart jou voorgeneem het, sonder droefheid of uit dwang. 
Ek het die gedeelte uit 2Kor 9 vir twee redes gebruik. 
Die eerste was om te wys, dat ons as kinders van ons Here moet gee omdat ons, ons 
Here en ons Naaste lief het en die tweede rede was, omdat daar net nie ‘n gedeelte in 
die (Nuwe Testament) is, wat ek eerlik voor ons Here kan gebruik, om vir mense te 



sê, dat hulle verplig is om ‘n (tiende) van hulle geld of wat ook al vir ons Here moet 
gee nie. 
Pastoor, dan sê jy ook: 
“Statistiek het bewys dat die meeste mense wat die gee van tiendes 
betwis, selde of ooit iets bydra tot die finansiele welstand van die 
gemeeente.“ 
Ek het nog nooit van so ‘n statistiese opname gehoor nie maar ek sal as jy jou bron 
met my deel, dit die volgende keer as ek hierdie skrywe aan een van my groepe stuur, 
daardie bron, as dit ‘n geloofwaardige bron is, in hierdie skrywe noem maar al sou dit 
waar wees, mag ek nie die Woord verdraai om meer geld in te kry waar die mens 
tekort skiet nie maar liewer my geloof inspan om op ons Here te vertrou, soos wat my 
groot held Paulus dit byvoorbeeld in sy bediening gedoen het. 
Nou kom ek by jou stelling, wat ek maar net ‘n verstommende stelling van ‘n Pastoor 
kan noem. 
Jy sê en soos ek reeds gesê het, lees ek (hart) waar jy(hary) geskryf het. 
“Ek glo dat tiende 'n toets is van waar my hary is. Waar jou skat is 
daar sal jou hart wees. Wys my jou bankrekening en ek se jou waar jou 
hart is. Jou hart sal jou skat volg. As jou skat by die saak van God 
is gaan jou geld ook daar wees.” 
Sjoe! 
Die mense wat hierdie skrywe lees moet maar self besluit maar vir my lyk dit darem 
baie of jou hart by die geldgod mammon is. 
Kom ek wys jou hoe ek dink ‘n herder van ‘n gemeente behoort te sê, wat jy nou gesê 
het: 
 “Ek glo dat jou lewe 'n toets is van waar my hart is. Waar jou skat is daar sal jou hart 
wees. Wys my jou manier van lewe en ek sê jou waar jou hart is. Jou hart sal jou skat 
volg. As jou skat by die saak van God is gaan jou lewe dit weerspieël.” 
Pastoor net voordat jy dalk jou kop wil skud, omdat ek niks van geld sê nie. 
Die manier wat jy as kind van ons Here lewe, sluit natuurlik in, hoe jy met jou geld 
werk. 
Pastoor, ten slotte skryf jy: 
“Ek deel 'n ander aksent oor hierdie onderwerp en kan ons mekaar met 
skrif probeer oortuig.” 
Pastoor ek dink nie dat ek jou tot ‘n ander sienswyse gaan oorhaal nie.  Want, jy is 
onbeskaamd op jou inkomste ingestel en daarby moet jy jou werkgewer dit is nou die 
denominasie waaraan jy behoort, se reëls en regulasies gehoorsaam en ek op my 
beurt, gaan nie die Woord verdraai nie.  In elk geval het ek alles wat ek van my kant 
af oor hierdie saak wou en kon sê, klaar met jou gedeel in my vorige skrywe en nou in 
hierdie een. 
Enige iets verder tussen ons gaan net ‘n getwis wees en die Woord leer my. 
 

1KOR 11:16  Maar as iemand meen om twisgierig te wees, ons het nie so ‘n 
gewoonte nie, en ook die gemeentes van God nie.  

 
Ek sal natuurlik nog lees wat jy vir my wil laat lees maar ek gaan nie verder oor 
hierdie onderwerp met jou gesels nie. 
                   
Judas 1:24-25 Aan Hom nou wat magtig is om  julle vir struikeling 
te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, 
25. aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en 
majesteit, krag en mag, nou tot in alle ewigheid!  Amen. 



 
Groete 
Sakkie 
 
Indien u hierdie e-pos lees en wel gereelde e-pos van my wil ontvang, 
stuur asseblief u volle e-pos adres in die “subject box” na sparsons@absamail.co.za 
Moet asseblief nie ‘n leë e-pos stuur nie. 
Aangesien ek blind is en gebruik maak van ‘n sagteware program waar  
die rekenaar met my praat, sal ek nie weet of dit ‘n foto of leë e-pos is 
wat ek ontvang nie.  In albei gevalle sal my rekenaar net stil bly. 
 
 
 
 
 


