A 'N SAAK VAN EERLIKHEID. Maleagi 3:8.
❖ God verwag dat ons eerlik moet wees en terug gee wat Hy besit (Levitikus 27:30). En
Hy laat ons 90% daarvan vir onsself hou!
❖ God gee ons alles wat ons het, dus “gee” ons Hom nie die tiende nie, ons “bring” dit
terug na Hom.
❖ Ons aanvaar dat alles syne is en dat ons eerlike rentmeesters is.
B 'N SAAK VAN GELOOF. Hebreërs 12:2; Maleagi 3:10.
❖ Die grootste daad van Abraham se geloof was om gehoorsaam te wees aan die
opdrag om sy seun te offer. Dit was nie 'n skielike daad van geloof nie. Sy lewe was 'n
opeenvolging van klein geloofsdade (Lukas 16:10).
❖ Jesus plant geloof in ons, en Hy vervolmaak dit ook om 'n volwasse en volle geloof te
word.
❖ Om die tiende terug te gee, is ‘n manier waarop Jesus ons geloof vervolmaak.
❖ Ons demonstreer geloof in Hom wanneer ons 'n tiende van alles wat Hy ons gee,
terugbring. Ons glo dat Hy ons met die res voorspoedig sal maak, so sal ons in niks
ontbreek nie.
❖ Die terugkeer van die tiende is ook 'n uitdrukking van dank vir alles wat God vir ons
gee. Dit was die houding van Jakob: “As God met my sal wees om my te bewaar op
hierdie weg wat ek gaan… en van alles wat U my gee, sal ek aan U sekerlik die
tiendes afstaan.” (Genesis 28:20, 22)
C 'N SAAK VAN HEILIGHEID. Levitikus 27:30.
❖ Tiendes is net so heilig soos Sabbat. Ons hoef dit nie te wy nie, dit is alreeds toegewy.
❖ Tiendes moet aan die priesters gegee word (die pastorale korps). Dit moet gebruik
word om die werk van God te onderhou en te bevorder (Nehemia 10:38; 1
Korinthiërs 9:14).
❖ Ons sal God beroof as ons die tiende vir ander doeleindes gebruik het. Om die tiende
terug te hou, is ook 'n gebrek aan eerlikheid teenoor God.
D 'N SAAK VIR HERLEWING EN HERVORMING. Nehemia 13:12.
❖ Die verhale van Hiskía en Nehemia toon 'n patroon wat gelei het tot Israel se
getrouheid (2 Kronieke 29-31; Nehemia 13):
— Herlewing + Hervorming = Betroubaarheid
❖ Herlewing is 'n vernuwing in ons geestelike lewe. Hervorming is die herorganisering
en verandering van ons gedagtes, gewoontes en dade.
❖ Die gevolg is dat ons geloof toeneem, 'n skerper geestelike visie en hernieude
eerlikheid.

