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Waarom Tiendes gee  
in Vandag se Wêreld?

Leer tiendes tydlose beginsels en lesse selfs in  
vandag se moderne wêreld? U moet God se  

perspektief op hierdie belangrike saak verstaan.

Vandag leef ons in ’n wêreld wat soek na antwoorde op diepliggende 
en dikwels onoplosbare probleme. Ons lewe in ’n selfsugtige en mate-
rialistiese era wat geestelike leiding desperaat nodig het. Die meeste 

mense sit egter byna al hul fisiese hulpbronne opsy vir die verkryging van 
materiële goedere en dienste om die lewe vir hulself en hul families beter te 
maak.

Tog vra God vir ’n ander benadering van diegene wat Hy roep. Hy vra 
ons om die belangrikheid van geestelike behoeftes en waardes, sowel as 
fisiese behoeftes, te erken. God wil hê dat ons onskatbare geestelike kennis 
aan ’n verduisterde en misleide wêreld moet oordra.

Die doel van die Kerk vandag

God werk Sy wonderlike plan uit waarin die hele mensdom die geleent-
heid gegun sal word om die ewige lewe aan die gene sy die graf te ont-
vang. Slegs die leringe en geestelike waardes van God kan die geestelike 
en emosionele leemte vul wat die mensdom vandag teister.

Jesus Christus het Sy dienaars opdrag gegee om die evangelie na die 
hele wêreld te neem, om elke nasie te bereik met die wonderlike waarhede 
wat Hy geopenbaar het en om diegene wat Hy roep in Sy lewenswyse te 
onderrig (Matteus 24:14; 28:18-20). Daarom het Sy Kerk nog ’n enorme 
werk om te doen.

Oor die afgelope eeu het die inligtingsmedia—publikasies, radio, televi-
sie en meer onlangs, die internet— belangrike rolle gespeel om die Kerk  
in staat te stel om sy missie van die verkondiging van die evangelie na te 
streef. Die Kerk is gekonfronteer met die vraag hoe God wil hê dat Sy 
werk gefinansier moet word. Deur die Bybel as geheel noukeurig en pligs-
getrou te ondersoek, vind ons genoegsame bewyse dat ’n konsekwente 
finansiële metode op die bladsye van die Heilige Skrif aangespreek word. 
Hierdie metode is tiendes.

Wat is tiendes? Tiendes is bloot die praktyk van ’n tiende, of 10 persent 
van ’n mens se obrengs, aan God terug te gee (sien Levitikus 27:32). Tien-
des is bloot ’n vorm van gee, wat ’n goddelike praktyk is (Matteus 19:21).

Kom ons spreek ’n paar belangrike vrae aan: Moet u as ’n individu tien-
des gee? Wat is die skriftuurlike basis vir hierdie gebruik? En, miskien die 
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belangrikste, in watter gees en gesindheid moet u tiendes gee? Kom ons 
ondersoek nou ’n paar belangrike skrifte.

Tiendes is ’n vorm van aanbidding waardeur ons God eerbiedig: “Ver-
eer die HERE uit jou goed en uit die eerstelinge van al jou inkomste; dan 
sal jou skure vol word van oorvloed en jou parskuipe oorloop van mos” 
(Spreuke 3:9-10).

Ons moet hierdie belangrike faset van ons verhouding met God verstaan. 
Ons moet onsself afvra of ons optrede die gesindheid weerspieël van: “Ek 
sal Hom my hart gee, ek sal Hom my lof gee, ek sal Hom danksegging 
gee, maar ek sal Hom nie finansiële ondersteuning vir Sy werk gee nie.”

Tiendes in Bybelse geskiedenis

Voordat die Israeliete die land, wat God belowe het om aan hulle te gee 
binnegegaan het, het Hy vir hulle gesê: “Ook al die tiendes van die land, 
van die graan van die land, van die vrugte van die bome, behoort aan die 
HERE; dit is heilig aan die HERE” (Levitikus 27:30, beklemtoning deur-
gaans bygevoeg). 

Wat het God die reg gegee om 10 persent van alles wat hulle uit die land  
geproduseer het te eis? Sy bewering was en is nog steeds gebaseer op ’n 
eenvoudige waarheid wat dikwels oor die hoof gesien word: Hy besit alles!

Hierdie fundamentele uitgangspunt word in die Bybel herhaal. “Die 
aarde behoort aan die HERE en die volheid daarvan, die wêreld en die wat 
daarin woon” (Psalm 24:1; vergelyk Eksodus 19:5; Job 41:2). Die tiende is 
bloot die goddelike verordende manier waardeur Hy van ons verwag om 
Hom te eer en om te erken dat Hy alles vir ons gee deur ’n 10de aan Hom 
terug te gee.

Die eerste verslag in die Bybel van hierdie antieke praktyk word gevind 
in Genesis 14:18-22. Abraham het, ná sy oorwinning oor vier konings, tien-
des op die buit van die oorlog gegee aan Melgisedek, die priester van God, 
die Allerhoogste. Abraham het duidelik verstaan dat tiendes ’n gepaste 
manier is om God met ’n mens se fisiese besittings te eer.

Hierdie voorbeeld toon verskeie belangrike beginsels wat ons vandag 
kan toepas. Abraham, wie se voorbeeldige lewe van diens en gehoorsaam-
heid aan God veroorsaak het dat God hom as die vader van die gelowiges 
beskryf het (Romeine 4:11), het gewillig tiendes gegee as ’n daad van groot 
nederigheid. Hy het respek en eerbied vir God en vir Melgisedek getoon, 
wat beide “koning van Salem” en “priester van God, die Allerhoogste”  
was (Hebreërs 7:1).

Dit was eintlik ’n verskyning van Jesus Christus voor Sy menslike 
bevrugting en geboorte (lees ons gratis boekies Who is God? en Jesus 
Christ: The Real Story). Hy dien vandag steeds in hierdie koninklike en 
priesterlike amp (Hebreërs 6:20) en om tiendes te gee is om Hom gepaste 
eer te betoon.

Hierdie voorbeeld demonstreer ook Abraham se enorme persoonlike 
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integriteit en karakter. Hy het verkies om sy belofte aan God na te kom 
eerder as om toe te gee aan die versoeking om die buit van sy oorwinning 
vir homself te hou (Genesis 14:22-23). Abraham het die uitgangspunt vir 
die gee van ’n tiende aan God verstaan: Hy is die Skepper van die hemel 
en aarde (vers 19). Abraham het erken dat hy geseën was deur God, die 
Allerhoogste, wat sy oorwinning en al sy seëninge moontlik gemaak het.

Menslike kortsigtigheid

Ons as mense is geneig om te dink dat wat ons besit as gevolg van ons 
menslike pogings is. God herken hierdie neiging in ons en het vir Moses 
gesê om die Israeliete te waarsku om nie te dink: “My krag en die sterkte 
van my hand het vir my hierdie rykdom verwerwe. Maar dink aan die 
HERE jou God, dat dit Hy is wat jou krag gee om rykdom te verwerwe” 
(Deuteronomium 8:17-18). Hulle moes God dien “met vreugde en vrolik-
heid van hart weens die oorvloed van alles” (Deuteronomium 28:47).

Om tiendes te gee is in die eerste plek ’n daad van aanbiddende erken-
ning van God as die bron van ons bestaan en alle seëninge en voorsienig-
heid. Jakob het, deur die voorbeeld van sy oupa Abraham te volg, dit erken. 
Toe God die beloftes wat Hy aan Abraham gemaak het aan hom herbeves-
tig het, het Jakob God belowe dat “van alles wat U my gee, sal ek aan U 
sekerlik die tiendes afstaan” (Genesis 28:20-22).

Die gebruik om tiendes te gee is later as ’n geskrewe en gekodifiseerde 
wet in die verbond met Israel opgeneem. Die stam van Levi, wat nie ’n 
erfdeel van grond gegee is waaruit die Leviete enige opbrings kon kry nie 
(Numeri 18:23), moes God se tiende van die landbouprodukte ontvang in 
ruil vir hul kerklike diens aan die nasie. Die Leviete, gebaseer op wat hulle 
in tiendes van die volk ontvang het, het op hul beurt tiendes aan die pries-
terlike familie van Aäron gegee (Numeri 18:26-28).

Oor die jare wat gevolg het, is die betaling van die tiende roekeloos 
afgeskeep, met verwoestende gevolge. Teen Nehemia se tyd het die hele 
stelsel van goddelike aanbidding verkrummel en verval. Tempelaanbidding 
en onderhouding van die Sabbat is ernstig gekomprommitteer (Nehemia 
13). Omdat daar geen finansiële ondersteuning vir die Leviete was nie, het 
hulle teruggekeer na hul landerye om hulself te onderhou (vers 10). God se 
stelsel van aanbidding was so te sê laat vaar.

Nehemia het besef dat om die gee van tiendes terug te bring noodsaak-
lik was om goddelike aanbidding te herstel. Hy het die nasie sterk gekor-
rigeer vir sy versuim om tiendes te gee (verse 11-12) en het die praktyk van 
tiendes herstel (Nehemia 10:37-38; 12:44), wat weer die Leviete in staat 
gestel het om die werk van God uit te voer wat hulle oorspronklik aange-
wys was om te verrig (Numeri 18:21).

Vandag speel die praktyk van tiendes ’n belangrike rol in die algehele 
stelsel van goddelike aanbidding in die Kerk. Dit moedig vertroue in God 
aan. Dit moedig ons aan om die gebruik van al ons fisiese hulpbronne te 

Waarom Tiendes gee in Vandag se Wêreld?

evalueer en dus ’n meer gebalanseerde en behoorlike benadering in ons 
verhouding met God te verseker. Versuim om tiendes te beoefen sal ’n 
behoorlike Bybelse stelsel van aanbidding negatief beïnvloed, met verrei-
kende gevolge vir beide onsself en die Kerk.

Maleagi 3:8-10 verskaf nog ’n voorbeeld van hoe God ’n versuim om 
pligsgetrou tiendes te gee, beskou. Dit is geskryf naby die tyd van Nehemia 
se stryd om die nasie van Juda reg te ruk en die konteks toon dat dit ook ’n 
eindtydse toepassing het. In hierdie gedeelte korrigeer God die volk in die 
sterkste terme. ’n Versuim om tiendes te gee, het Hy aan die mense gesê, is 
dieselfde as om Hom te beroof en die ongehoorsames loop die gevaar om 
ernstige gevolge te ly.

Tog belowe God ook dat hernieude gehoorsaamheid om tiendes te 
gee tot ’n seën van Hom sal lei—so dat “op julle ’n oorvloedige seën sal 
uitstort.” God is ernstig oor Sy wette en Sy verpligtinge teenoor ons en 
natuurlik oor ons verpligtinge aan Hom.

Tiendes in die Nuwe Testament

Wanneer ons by die Nuwe Testament en die ervaring van die vroeë 
Kerk kom, moet ons verskeie belangrike punte oorweeg. Eerstens het die 
ontstaan van die Kerk nie ’n radikale afwyking van die praktyke van die 
nasie Israel ingelui nie. Eers etlike dekades na die stigting van die Nuwe-
Testamentiese Kerk, teken die boek Hebreërs ’n verduideliking aan van 
die impak wat die nuwe geestelike administrasie van Christus op die Kerk 
en die bestaande priesterskap gehad het. Selfs hier is dit duidelik dat die 
meeste wette met betrekking tot Israel nie nietig verklaar was nie, maar 
soms anders was in die toepassing daarvan.

Vir dekades is die Kerk deur die heidene as bloot nog ’n sekte van die 
Jode beskou, maar een wat in die goddelikheid van Jesus Christus geglo 
het. Die Kerk is die geestelike ekwivalent van fisiese Israel en word selfs 
“die Israel van God” genoem (Galasiërs 6:16). As gevolg van fisiese Israel 
se gebrek aan gehoorsaamheid, is die geleentheid tot redding verder as 
Israel uitgebrei en aan ander aangebied—diegene wat uit alle nasies in 
die Kerk geroep sou word (Matteus 21:43; 1 Petrus 2:9-10). Hierdie nuwe 
geestelike nasie sou die gehoorsaamheid lewer wat God verlang het, deur 
middel van ’n bekeerde hart.

Geen skerp breuk in die toepassing van wette en beginsels uit die Ou 
Testament het ontstaan toe die Kerk begin het nie. Inderdaad, die Nuwe 
Testament was nog nie geskryf nie en daar word erken dat die Kerk 
“gebou [is] op die fondament van die apostels en profete, terwyl Jesus 
Christus self die hoeksteen is” (Efesiërs 2:20).

Die leringe en spesifieke voorbeelde uit die Ou Testament, word ons 
vertel, is geskryf tot voordeel van die Nuwe-Testamentiese Kerk (Romeine 
15:4; 1 Korintiërs 10:11)—daarom moet ons baie aandag daaraan skenk. 
In ’n profesie van die tydsbestek van Christus se wederkoms, word ons 
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vermaan om te “dink aan die wet van Moses, my kneg” (Maleagi 4:4). Dit 
was God self wat deur Moses Sy wet vir Israel gegee het. Daardie wet en 
die behoorlike toepassing van sy beginsels het voortdurende relevansie vir 
lede van God se Kerk.

Onderrig van Jesus Christus en die apostels

Jesus self het duidelik die praktyk van tiendes gee gehandhaaf. In ’n 
striemende teregwysing van skynheilige godsdiensleiers het Hy gesê: “Wee 
julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle gee tiendes van 
kruisement en anys en koljander, en die swaarste van die wet laat julle ná: 
die reg en die barmhartigheid en die trou. Hierdie dinge behoort julle te 
doen sonder om die ander na te laat” (Matteus 23:23). Soos hier opgete-
ken, het Christus slegs dae voor Sy dood duidelik bevestig dat die gee van 
tiendes inderdaad moet beoefen word, tesame met opregte nakoming van 
die “swaarste” geestelike sake wat die skrifgeleerdes en Fariseërs klaar- 
blyklik verwaarloos het.

Die Israeliete het die stam van Levi vir sy diens by die tempel onder-
steun deur die Leviete God se tiende te gee. Hierdie ondersteuning het die 
middele vir Israel verskaf om God te aanbid en volgens Sy wil geleer te 
word. Aangesien God se boodskap van verlossing vir alle praktiese doel-
eindes nie meer deur die Levitiese priesterdom verkondig word nie, het 
hierdie verantwoordelikheid nou op die Nuwe-Testamentiese Kerk geval. 
Die volgelinge van die evangelieboodskap het geldelike en ander hulp 
aan Jesus, aan Sy dissipels en later aan ander arbeiders in die Kerk gegee 
om hulle te ondersteun in die werk wat Christus Sy Kerk gegee het om te 
doen. Voorbeelde van sulke ondersteuning en beginsels wat daarmee ver-
band hou, word gevind in Nuwe-Testamentiese gedeeltes soos Lukas 8:3, 
10:7-8, 2 Korintiërs 11:7-9 en Filippense 4:14-18.

Die boek Hebreërs beskryf ’n verandering in administrasie aangesien die 
Nuwe-Testamentiese Kerk—die geestelike tempel van God (1 Korintiërs 
3:16; Efesiërs 2:19-22)—die fisiese tempel in belangrikheid vervang het. 
Geld is nou aan die Nuwe-Testamentiese apostels gegee (sien Handelinge 
4:35-37).

Tiendes afgeskaf in Hebreërs?

Hebreërs 7 vertel eers hoe Abraham tiendes gegee het aan Melgisedek, 
koning van Salem en God se priester. Weereens, dit was Jesus Christus 
voor Sy vleeswording—soos gesien kan word uit die beskrywing van Hom 
en Sy titels in hierdie gedeelte. Met die latere vestiging van Israel as Sy 
nasie het God ’n ander priesterskap tot stand gebring, en tiendes was gegee 
aan die nageslag van Levi, wat as hierdie nuwe priesterskap gedien het 
(vers 5). Soos die administrasie verander het, het die ontvangers van die 
tiendes ook verander. Die boek Hebreërs demonstreer hoe die gebruike en 
beginsels met betrekking tot die fisiese tempel, offers en priesterskap nou 

Waarom Tiendes gee in Vandag se Wêreld?

van toepassing is op die nuwe Hoëpriester, Jesus Christus (verse 22-28).
Hierdie gedeelte van die Skrif sê nié dat tiendes afgeskaf word nie maar 

die stukrag daarvan is hoofsaaklik om die terugkeer na ’n priesterskap 
“volgens die orde van Melgisedek” te ondersteun (verse 15-17). Hierdie 
priesterskap van Jesus Christus is in alle opsigte ver verhewe bo die pries-
terskap van Levi. Dit het ’n “verandering van wet” (vers 12) met betrek-
king tot die priesterskap genoodsaak, want die wet wat God deur Moses 
aan Israel gegee het, het geen opdrag ingesluit aangaande ’n Hoëpriester 
wat uit Juda kom nie (verse 13-14).

Hierdie verandering van die wet het te doen gehad met ’n verandering 
in administrasie. Dit het beteken dat die administrasie van tiendes sou ver- 
ander met hierdie verandering in priesterskap—van dié van Levi na dié van  
Melgisedek (Christus). Dus gaan lede van die Kerk vandag voort om tiendes 
te gee, al het die Levitiese priesterskap geëindig, net soos Abraham tiendes 
aan Melgisedek gegee het voordat die priesterskap van Levi gestig was.

Paulus het ’n analogie gebruik om te demonstreer dat, soos diegene wat 
in die tempel dien ondersteun was deur die offerandes wat by die tempel ge- 
gee is, so moet diegene wat in die Kerk bedien, ondersteuning van die Kerk 
ontvang. “So het die Here ook vir die wat die evangelie verkondig, bepaal 
dat hulle van die evangelie moet lewe” het hy geskryf (1 Korintiërs 9:14).

’n Saak van geloof

Wanneer u tiendes gee, bring u u gesindheid en optrede in lyn met uni-
versele beginsels wat by God, die groot Gewer, ontstaan (Matteus 10:8; 
19:21; 20:28; Lukas 6:38; 12:32; Handelinge 20:35). Tiendes weerspieël 
die onselfsugtige aard van ons Skepper en Voorsiener. Hy wil hê dat ons 
dieselfde gesindheid van gewillige en blymoedige gee moet deel (2 Korin-
tiërs 9:6-8). Deur tiendes en offergawes eer ons God terwyl ons die fisiese 
maniere ondersteun om die evangelie te verkondig. Jesus Christus het gesê: 
“Dit is saliger om te gee as om te ontvang” (Handelinge 20:35).

Daar moet dus opgelet word dat enigiemand wat tiendes gee dit gewillig 
moet doen. Alhoewel God die weerhouding van tiendes gelyk stel aan om 
Hom te beroof (Maleagi 3:8-10), dwing Hy niemand om tiendes te gee nie. 
Soos met alle gehoorsaamheid aan God se wette, of ons tiendes gee of nie, 
sal dit altyd op ons eie besluit gebaseer wees. Die Kerk is vandag nie onder 
die Levitiese administrasie van Israel nie. Onder daardie administrasie het 
tiendes verband gehou met ’n fisiese nasie.

Vandag is die Kerk ’n geestelike organisme, ’n grenslose gemeenskap 
van gelowiges wat oor baie nasies versprei is. Nou, soos die geval was met 
Abraham, word geen menslik wetgewende straf opgelê as ons nie tiendes 
gee nie. Versuim om tiendes te gee bring eerder sy eie straf mee. Eerstens 
verminder dit ons potensiaal vir effektiewe diens en verantwoordelike rent-
meesterskap in God se oë (Lukas 16:10). Dan mis ons beide die fisiese en 
geestelike seëninge wat God belowe aan diegene wat gewillig gee (Lukas 



8 Wat Leer die Bybel oor Tiendes?  9

6:38). Verder kan ons ook ’n vloek oor onsself bring (Maleagi 3:8-10).
Om ’n besluit te neem om tiendes te gee, is ’n saak van geloof. Vir die 

meeste van ons verbruik die lewensbenodigdhede byna al ons inkomste. 
Om in geloof uit te tree om tiendes te gee—en op hierdie manier die werk  
van God te ondersteun om die evangelie te verkondig en die Kerk te sorg— 
is ’n skriftuurlike verpligting wat niemand van diegene wat deur God ge- 
roep is, kan bekostig om na te laat nie. Maar God sal beslis diegene seën 
wie se geloof daadwerklik deur goeie werke gerugsteun word. Hulle sal 
aktiewe deelnemers wees aan die belangrikste onderneming op aarde, 
naamlik om die wonderlike nuus van die Koninkryk van God aan hierdie 
chaotiese en oorlogsmoeë wêreld te verkondig.

Tiendes is ’n universele beginsel wat nie beperk is tot ’n bepaalde 
verbond nie. Dit is een wat verband hou met elkeen van die belangrikste 
administrasies van God soos Hy deur die eeue heen met mense gewerk  
het. Tiendes geld vandag vir alle mense. God definieer die basiese begin-
sels van hoe ons Hom moet aanbid en om Hom te eer met ’n gedeelte van 
die opbrings wat Hy ons gee, is duidelik ’n deel van die aanbidding wat  
Hy beveel.

Dit versterk ons verhouding met God

Ons geloof om tiendes te gee is gegrond in die besef dat God alles, in- 
sluitend onsself besit en dat ons Hom erken as beide ons Skepper en die 
groot Gewer van alle goeie dinge.

Deur ’n tiende van ons opbrings aan God terug te gee, betree ons in ’n 
spesiale verhouding met ons Skepper en eienaar. Ons wy onsself daaraan 
om Hom te dien en om Christus se opdrag om die evangelie te verkondig 
en vir die Kerk te sorg, finansieel te ondersteun. In ruil daarvoor belowe 
God om ons te seën. Tiendes is dus ’n intens persoonlike saak tussen u en 
God—’n manier om die diepte van u toewyding aan, en verhouding met 
Hom, te demonstreer.

God het die praktyk van tiendes bedink sodat ons kan leer om van ons 
besittings te gee om Sy belange op aarde te bevorder. Deur tiendes te gee, 
betuig ons ons waardering aan God op ’n klein maar tasbare manier vir 
die oorvloed van Sy besittings wat Hy ons toelaat om tot ons materiële 
voordeel te gebruik. Ten slotte leer ons om, soos Hy is, ’n gewer te word 
van wat ons het, tot voordeel van ander.

Ons sien dus tiendes as die teenoorgestelde van ’n selfsugtige benade-
ring tot die lewe. God is bereid om hierdie vrygewige benadering te onder-
steun deur ons op Sy beurt op ’n verskeidenheid maniere te seën. Hy nooi 
almal uit om Sy belofte op te neem: “Bring die hele tiende na die skathuis, 
sodat daar spys in my huis kan wees; en beproef My tog hierin, sê die 
HERE van die leërskare, of Ek vir julle nie die vensters van die hemel sal 
oopmaak en op julle ’n oorvloedige seën sal uitstort nie” (Maleagi 3:10).

Hoe Word die Werk van God Vandag Uitgevoer?

Hoe Word die Werk van 
God Vandag Uitgevoer?

Jesus Christus het aan Sy Kerk ’n opdrag gegee waarin  
elke lidmaat ’n belangrike rol het om te speel. Hoe word  

hierdie missie in ons moderne wêreld uitgevoer?

Het u geweet dat Jesus Christus persoonlik ’n spesiale werk begin het 
wat al byna 2,000 jaar duur? Hy het, in sy fisiese lewe, Homself heel-
temal in hierdie werk gewerp om dit stewig te vestig. Eenkeer, omdat 

Hy te besig was om te eet, het Hy vir Sy dissipels gesê: “My voedsel is om 
die wil te doen van Hom wat My gestuur het en om sy werk te volbring” 
(Johannes 4:34, beklemtoning deurgaans bygevoeg). Later het Hy Sy Kerk 
gestig om daardie heilige sending voort te sit.

Wat is daardie “werk” en hoe word dit in vandag se chaotiese wêreld 
ondersteun?

Die werk van die Kerk het twee primêre aspekte. Eerstens het die Kerk 
die opdrag om aan die mensdom die ongelooflike betekenis van Jesus 
Christus se wederkoms aan te kondig. Die meeste mense kan sien dat ons 
wêreld gevul is met probleme wat menslike oplossings trotseer, maar min 
mense verstaan hoe die terugkerende Jesus Christus hierdie dilemmas van 
die mensdom sal oplos. Hy het Sy Kerk opdrag gegee om daardie kennis 
aan ’n verwarde wêreld beskikbaar te stel.

Die wêreld se beste nuus

Net voor Hy na die hemel opgevaar het, het Jesus vir Sy apostels gesê: 
“Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mens-
dom” (Markus 16:15). Hy het vroeër vir hulle gesê “hierdie evangelie van 
die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld … en dan sal die 
einde kom” (Matteus 24:14).

Besef u hoekom hierdie goeie nuus—die evangelie van die Koninkryk 
van God—so wonderlik is? U moet dit weet! Anders sal dit vir u onmoont-
lik wees om die primêre boodskap van die Bybel te verstaan.

Hierdie evangelie—die goeie nuus wat die komende Koninkryk van God  
aankondig—was die fokus van Christus se bediening (Markus 1:14-15). Dit 
is ’n ongelooflike positiewe boodskap gevul met hoop en ’n doel vir die 
mensdom. Dit verduidelik ook hoekom verwarring en hartseer die wêreld 
deurdring en dit verontagsaam nie die wonderlike waarheid van Christus 
se soendood vir die mensdom nie.

Met Sy wederkoms sal Jesus Christus begin om die wonderlike belof-
tes waaroor ons in Bybelse profesieë lees—beloftes om die verskriklike 
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menslike probleme wat ons in die gesig staar, op te los. Petrus sê vir ons 
“Die Here vertraag nie die belofte [nie] … maar Hy is lankmoedig oor ons 
en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering 
moet kom” (2 Petrus 3:9). Dit is waaroor die werk van die Kerk gaan—om 
mense die waarheid van God te leer om sodoende ware bekering moontlik 
te maak en om die hoop op ’n beter toekoms te deel.

Jesus Christus sal na die aarde terugkeer en die nasies God se weë leer 
(Miga 4:1-2). Dan sal “nie meer (sal) nasie teen nasie die swaard ophef nie, 
en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie” (vers 3). Vrede en veilig-
heid sal uiteindelik die hele aarde bedek.

Geen gebeurtenis in die geskiedenis van die mensdom is belangriker  
vir sy welstand as die wederkoms van Jesus Christus nie. Daarom moet  
die Kerk aan die wêreld verduidelik hoe noodsaaklik Sy wederkoms is.

Die Kerk het egter ook die opdrag om die weë van God deeglik te leer 
aan diegene wat gehoor sal gee aan die roep tot bekering. Jesus het vir Sy 
apostels gesê om “dissipels van al die nasies [te maak], en doop hulle in 
die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om 
alles te onderhou wat Ek julle beveel het” (Matteus 28:19-20).

Dit is nie genoeg om net vir die mensdom te sê dat hierdie wonderlike 
tyd kom nie. Werk ter voorbereiding vir Sy Koninkryk moet nou uitgevoer 
word. Sommige sal opgevoed en opgelei word om Christus te help wan-
neer Hy terugkeer. Let op hoe Jesus beplan om diegene te gebruik wat 
deeglik in die weë van God geleer en opgelei is: “Aan hom wat oorwin,  
sal Ek gee om saam met My te sit op my troon” (Openbaring 3:21).

Johannes sê: “Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstan-
ding … hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met 
Hom as konings regeer duisend jaar lank” (Openbaring 20:6). As Christus 
se assistente sal hulle die wêreld onderrig in die weë van God. “Want uit 
Sion sal die wet uitgaan en die woord van die HERE uit Jerusalem” (Jesaja 
2:3). Gevolglik sal “die aarde (sal) vol wees van die kennis van die HERE 
soos die waters die seebodem oordek” (Jesaja 11:9).

Daarom is die werk van die Kerk vandag so belangrik. Dit verkondig  
nie net ’n boodskap van hoop dat Jesus Christus wêreldvrede in Sy Konink- 
ryk sal bring nie, maar dit berei ook diegene voor wat Hom sal bystaan om 
geregtigheid op die aarde te bring!

’n Missie gebaseer op gee

Evangelie beteken eenvoudig “goeie nuus.” Dit is hoekom die United 
Church of God, uitgewer van hierdie boekie, ’n tydskrif genaamd Beyond 
Today uitgee. Daardeur bring ons ons lesers kennis wat die weë van hier-
die “teenwoordige bose wêreld” (Galasiërs 1:4), kontrasteer met die won-
derlike belofte van “die toekomstige wêreld” (Hebreërs 2:5).

Het u al ooit gewonder hoe ons al ons publikasies gratis kan aanbied?
Ons benadering is lank gelede deur Jesus Christus uiteengesit. Hy het 
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gesê: “Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee” (Matteus 
10:8). Paulus het gesê: Ek [het] die evangelie van God kosteloos aan julle 
verkondig” (2 Korintiërs 11:7). Hoe was dit moontlik? Paulus het uitgawes 
gehad. Sy reise het geld gekos. Tog het hy nooit die algemene publiek van 
sy dag belas vir sy werk om die evangelie te verkondig nie.

Die sleutel lê in nog ’n verantwoordelikheid wat God aan Sy volk gee. 
Lank gelede het God Abraham geroep en hom belowe: “In jou sal al die 
geslagte van die aarde geseën word” (Genesis 12:3). God het aan Abraham 
seëninge gegee sodat Hy hom kon gebruik om ander te seën. Dit is die ma- 
nier waarop God werk en dít is wat Sy dienaars toelaat het om Sy waarheid  
vryelik te versprei sonder enige koste aan diegene wat dit sal ontvang.

God het altyd seker gemaak dat diegene wat hulle lewens aan Hom 
oorgee, soos Abraham gedoen het, die koste sal kan dra om die werk wat 
hulle namens Hom doen, uit te voer. Paulus het dit so gestel: “En God het 
mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in 
alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk”  
(2 Korintiërs 9:8).

Dit is in God se aard om te gee. Die wat tot bekering kom en soos Hy 
word, word ook mense wat gee. Hulle wil ander dien en deelneem aan die 
werk wat Christus aan Sy Kerk gegee het. Hulle neem daardie opdrag aan 
die Kerk ernstig op.

Abraham het ’n beginsel beoefen wat God later in Sy wet ingesluit  
het toe Hy ’n verbond met eertydse Israel aangegaan het. Toe Abraham 
Melgisedek, die “priester van God die Allerhoogste” ontmoet het, “Toe  
gee Abram vir Melgisedek ’n tiende van alles wat hy teruggekry het” 
(Genesis 14:18, 20, Nuwe Lewende Vertaling).

Abraham se kleinseun, Jakob, het hierdie praktyk voortgesit. “En Jakob 
het ’n gelofte gedoen en gesê: As God met my sal wees … en van alles wat 
U my gee, sal ek aan U sekerlik die tiendes afstaan” (Genesis 28:20-22).

Hierdie manne van God het die beginsel van tiendes beoefen—om aan 
God ’n tiende van hul inkomste te gee. Later, toe Jakob se nageslag die 
nasie van Israel geword het, het God tiendes gebruik om die diens van 
die priesters, die nasie se geestelike leiers, te finansier. Hy het vir Israel 
gesê: “Ook al die tiendes van die land, van die graan van die land, van die 
vrugte van die bome, behoort aan die HERE; dit is heilig aan die HERE” 
(Levitikus 27:30).

Jesus Christus ondersteun tiendes

In Jesus Christus se tyd het Hy die Fariseërs se gehoorsaamheid aan die  
wet met betrekking tot hulle praktyk van tiendes geprys, maar hulle ver-
suim om die wet se opdrag toe te pas om bedagsaam teenoor ander te wees, 
het hulle huigelaars gemaak. Jesus het gesê: “Wee julle, skrifgeleerdes en 
Fariseërs, geveinsdes, want julle gee tiendes van kruisement en anys en 
koljander” (Matteus 23:23). Hulle was baie versigtig om dít te gehoorsaam.
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Dieselfde vers gaan voort: “Die swaarste van die wet laat julle ná: die 
reg en die barmhartigheid en die trou.” Hier was hulle onverskillig. “Hier-
die dinge behoort julle te doen sonder om die ander na te laat.” Jesus het 
geleer dat tiendes nie deur gehoorsame dienaars van God verwaarloos 
moet word nie. Hy sê duidelik vir ons dat tiendes ’n praktyk is wat ons 
moet volg.

Vandag leef diegene wat die werk ondersteun wat aan die Kerk gegee is, 
deur geloof, net soos die aartsvaders van ouds. Trouens, Paulus praat van 
die ware dissipels van Christus as “almal wat deel in Abraham se geloof. 
Want Abraham is die vader van ons almal wat glo” (Romeine 4:16, Nuwe 
Lewende Vertaling).

Daarom het hulle vandag die moed om hierdie werk van God te onder-
steun. Hulle glo in die Bybel. Hulle beoefen die gee van tiendes omdat 
hulle geloof het dat God in hulle behoeftes sal voorsien. Hulle glo Jesus 
toe Hy gesê het: “Daarom moet julle jul nie kwel en sê: Wat sal ons eet, 
of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie? Want na al hierdie dinge 
soek die heidene; want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge 
nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en 
al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word” (Matteus 6:31-33). Hulle weet 
dat God in hul eie behoeftes sal voorsien as hulle vennote met Hom word 
om Sy werk te doen.

Hoe die werk van die Kerk uitbrei

Nadat Jesus vir 3½ jaar lank gepreek het, het Hy net ’n paar gehad wat 
lojaal gebly het ná Sy kruisiging (Handelinge 1:15). Maar Hy het reeds ver-
duidelik hoe hulle hul doeltreffendheid kon uitbrei. Hy het vir Sy dissipels 
gesê: “Die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here van 
die oes, dat Hy arbeiders in sy oes mag uitstuur” (Matteus 9:37-38).

Jesus het dit aan Sy dissipels duidelik gemaak dat, om arbeiders in die 
oes in te stuur, God se werk is. Slegs God die Vader kan nuwe arbeiders 
tot bekering bring en hulle die geloof gee om deel te word van die werk 
wat Jesus begin het. Terselfdertyd het Jesus hulle verseker dat God daardie 
einste ding sou doen.

Toe Petrus ’n kragtige preek gelewer het wat toon dat Jesus die Messias 
is (Handelinge 2:2-4, 14, 22-36), het “die wat toe sy woord met blydskap 
aangeneem het, is gedoop; en daar is op dié dag omtrent drie duisend siele 
toegebring” (Handelinge 2:41). In een dag is die arbeidsmag van die Kerk 
dramaties uitgebrei. Daarna het “die Here (het) daagliks by die gemeente 
gevoeg die wat gered is” (vers 47).

Medewerkers in die missie van die Kerk

Nie elke arbeider is formeel georden nie. Paulus praat van baie wat op 
verskillende maniere gehelp het, insluitend twee vroue wat hard langs hom 
gewerk het “in die evangelie, ook saam met Clemens en my ander mede-
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arbeiders wie se name in die boek van die lewe is” (Filippense 4:3).
Hierdie mense het Paulus se pogings op baie maniere ondersteun. Paulus  

prys die Filippense byvoorbeeld vir hulle vrygewigheid om sy werk op 
ander gebiede te ondersteun. Hy het geskryf: “Want ook in Thessaloníka 
het julle vir my behoefte meer as een maal iets gestuur … Ek het dit volop 
noudat ek van Epafrodítus ontvang het wat deur julle gestuur is, ’n lieflike 
geur, ’n welgevallige offer, welbehaaglik by God. En my God sal elke 
behoefte van julle vervul” (Filippense 4:16-19).

Die offerandes van hierdie Christene het die werk van God ondersteun 
wat deur die apostel Paulus gedoen was.

Dit is net so vandag. Die United Church of God verkondig die waar-
heid van God deur die gesproke woord sowel as geskrewe media soos die 
Beyond Today tydskrif, sy Bible Study Course, baie onskatbare boekies en 
’n groot hoeveelheid materiaal op die internet. Kerklede neem aktief deel 
op verskeie maniere, insluitend hul opregte gebede en bydraes om die uit-
gawes van hierdie uiters belangrike sending na te kom.

Dit is die toewyding van hierdie en ander arbeiders in die Kerk van God 
wat die sending van die Kerk toelaat om voort te gaan byna 2,000 jaar 
nadat Jesus dit begin het. Dit is as gevolg van hierdie soort toewyding dat 
ander die Beyond Today tydskrif en ander lektuur gratis kan ontvang.

Soos Jesus self gesê het: “Dit is saliger om te gee as om te ontvang” 
(Handelinge 20:35). Sy ware dissipels is daarvan oortuig dat Hy dit bedoel 
het toe Hy gesê het: “Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit 
gee.” Christus gebruik die gesamentlike pogings van toegewyde mede-
werkers om die sending wat Hy aan Sy Kerk gegee het, vandag nog te laat 
funksioneer.
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Beskryf die Bybel  
Meer as Een Tiende?

Hoeveel tiendes word in die Bybel genoem?  
Wat is die doel van die tiendes wat in God  

se Woord beskryf word?

Baie mense is verbaas om te hoor dat God, in Sy Woord, sewe jaarlikse 
feeste openbaar (Levitikus 23). Hierdie spesiale tye van die jaar is 
deur die Skepper-God opsy gesit as “heilige samekomste” (verse 2-4), 

heilige vergaderings of byeenkomste waartydens God se volk bymekaar 
moet kom. Soos die weeklikse Sabbat, het God hierdie feeste as heilig vir 
Hom afgesonder.

God wys vir ons in Sy Woord dat hierdie heilige feeste tye is wat toe-
gewy is vir groepaanbidding en onthouding van normale werk. Hulle dien 
om God se mense leiding te gee oor Sy wonderlike plan van verlossing vir 
die hele mensdom. Hulle herinner ons aan God se ingryping vir Sy volk en 
voorspel belangrike gebeurtenisse in die vervulling van Sy goddelike plan 
(Kolossense 2:17).

God se mense het hierdie feeste van ouds af onderhou. Jesus het hulle 
gedurende Sy leeftyd onderhou (Lukas 2:40-43; Johannes 7:37), en Sy apos- 
tels en die vroeë Kerk van God het voortgegaan om dit te doen na Sy dood 
en opstanding in gehoorsaamheid aan God se opdragte (Handelinge 2:1; 
12:2-4; 18:21; 20:16; 27:9; 1 Korinthiërs 5:8).

Die Bybel teken aan dat by verskeie geleenthede—toe ’n regverdige  
leier die volk van God na Hom teruggelei het uit periodes van misleiding 
en verwaarlosing in hul verhouding met Hom—God se feeste ywerig as  
’n prominente deel van daardie geestelike hervorming waargeneem was  
(2 Kronieke 30; Esra 3, 6; Nehemia 8).

Bybelprofesie toon dat die tyd sal kom wanneer God sal toesien dat die  
bewoners van die aarde tot die punt gebring word om Sy feeste gehoor- 
saam te onderhou (Sagaria 14:16-19). (Vir ’n deeglike verduideliking van 
die betekenis van hierdie dae, vra vir u gratis kopie van die boekie, God’s 
Holy Day Plan: The Promise of Hope for All Mankind.)

Sodra ons besef hoe belangrik dit is om hierdie feeste te onderhou soos 
God beveel, ontstaan daar natuurlik ’n vraag: Waar kry ons die finansiële 
middele om dit by te woon?

Die bymekaarkom van God se mense vir groepaanbidding behels dikwels 
aansienlike uitgawes: tydelike verblyf, maaltye, vervoer en die koste om ’n 
geskikte plek te voorsien om eredienste te hou. Gee God instruksies oor 
hoe hierdie feesuitgawes betaal moet word? Inderdaad. God gee instruksies 
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aangaande ’n tiende van ’n mens se jaarlikse opbrings wat vir feesviering 
gebruik moet word. Kom ons ondersoek die Skrifte om dit te verstaan.

’n Tiende vir die werk van God

Elders in hierdie publikasie verduidelik ons uit die Skrif die eerste 
tiende. Die eerste tiende, wat vir God heilig is, word gebruik om die missie 
van die Kerk te finansier om die evangelie te versprei en te sorg vir die-
gene wat God roep om deel van die Kerk te wees. Soos opgemerk is, moet 
hierdie tiende deur God se mense gegee word sodat die sending van die 
Kerk uitgevoer kan word. Om dit te weerhou is gelykstaande aan om God 
te roof (Maleagi 3:8).

Die eerste tiende is “heilig aan die HERE” (Levitikus 27:30). Kragtens  
Sy verbond met Israel het God Sy volk beveel om Sy tiende aan Sy destydse 
verteenwoordigers, die Leviete, te gee (Numeri 18:21). God het die tiende 
aan die Leviete gegee om hulle te onderhou in die uitvoering van hul toe-
gewyde rol om die volk behoorlik in aanbidding te lei. Die mense van die 
ander 11 stamme moes nie hierdie tiende vir enige persoonlike doeleindes 
gebruik nie—dit moes in sy geheel aan die Leviete gegee word.

Jesus het bevestig dat diegene wat God dien moet voortgaan om hierdie 
tiende te gee, ’n 10de van hul opbrings, aangesien dit aan God behoort en 
nie aan hulle nie (Matteus 23:23). Hy het bevestig dat tiendes voortduur. 
Maar nou sluit God deur Jesus Christus ’n “voortrefliker” en “beter” ver-
bond met Sy volk (Matteus 26:28; Hebreërs 8:6-13), nie meer beperk tot 
die fisiese nasie Israel nie.

Die groep waarmee God werk, word nou uitgebrei na dié van alle 
nasies, die Kerk van God, die geestelike “Israel van God” (Galasiërs 6:15-
16; 3:26-28). Hierdie verandering het administratiewe hersiening vereis, 
insluitend wie Sy tiende moet ontvang. Dit word nie meer aan ’n fisiese 
stam van Israel, die Leviete, gegee nie.

Die priesterskap was verander (Hebreërs 7:12) toe Christus gekruisig  
en opgewek was om ons Hoëpriester te word. Nou, onder die Nuwe Ver-
bond, word verstaan dat hierdie tiende ontvang moet word deur diegene 
wat deur God opsy gesit is as die dienaars van Christus vir die uitvoering 
van Sy werk.

‘ n Tiende om God se feeste te onderhou

Die eerste tiende sou in sy geheel aan die Leviete gegee word. Die indi-
viduele gewer moes niks daarvan vir persoonlike verbruik gebruik nie. Dit 
is belangrik om dit in gedagte te hou wanneer ons God se verdere opdrag 
aangaande tiendes ondersoek.

Let op dat God Sy volk beveel het om as ’n groep na die plek te kom wat  
Hy vir hulle sou kies om die jaarlikse heilige feeste te vier (Deuteronomium  
16:16). Hulle was beveel om hulle tiendes (meervoud—Deuteronomium 
12:6) na hierdie plek te bring.
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Een van hierdie tiendes, soos ons reeds gesien het, was heeltemal en 
uitsluitlik opsy gesit vir die gebruik van die Leviete, maar God gee ver- 
dere opdrag dat ’n ander tiende deur die individu geëet moes word, maar 
nie by die huis nie. Dit moes uitsluitlik tydens die jaarlikse feeste opsy 
gesit en verbruik word by die sentrale feesaanbiddingsplek (Deuterono-
mium 12:17).

Hierdie verbod op persoonlike verbruik by die huis sou onnodig wees 
as daar net een tiende was, die “eerste” tiende wat reeds hierbo bespreek 
is. God het dit reeds duidelik gemaak dat die eerste tiende in sy geheel aan 
die Leviete gegee sou word (Numeri 18:21). Tog, in Deuteronomium 12:18, 
is die individu die reg gegee om die tiende wat as deel van sy vreugdevolle 
feesviering gespesifiseer word, te eet.

Hierdie tiende vir persoonlike gebruik tydens feesviering is ’n byko-
mende of tweede tiende, heeltemal anders as die eerste tiende wat aan die 
Leviete gegee is. In Deuteronomium 14:22-26 gee God verdere verdui-
deliking van die doel van hierdie tweede, of fees, tiende. Dit moet deur 
God se mense gebruik word om die fisiese oorvloed wat Hy verskaf, by 
Sy feeste te geniet, terwyl hulle Hom aanbid en leer om Hom te eer en te 
gehoorsaam op ’n wyse wat vir Hom behaag en ’n seën vir hulle sal wees.

Die Joodse geskiedskrywer Josephus, wat omstreeks die tyd van Christus 
geleef het en uit ’n familie van priesters gekom het, het die begrip van sy 
tyd aangaande hierdie feestiende gedokumenteer. In Antiquities of the Jews 
vind ons die volgende stelling wat God se gebooie wat deur Moses gegee 
is, saamvat en parafraseer: “Laat daar van julle vrugte ’n tiende geneem 
word, behalwe wat julle bestem het om aan die priesters en Leviete te gee. 
Dit mag julle waarlik verkoop in die land, maar dit moet gebruik word vir 
daardie feeste en offers wat in die heilige stad gevier moet word; want dit 
is gepas dat jy die vrugte van die aarde geniet wat God jou gee om in besit 
te neem” (Boek 4, hoofstuk 8, afdeling 8, beklemtoning bygevoeg).

Alhoewel die behoefte aan fisiese offers geëindig het met Christus se 
een volmaakte offer van Homself, verwag God van ons om voort te gaan 
om Sy feeste te onderhou, soos getoon deur die praktyke van die apostels 
en die vroeë Kerk.

Vandag verstaan en onderhou die lede van die United Church of God, 
an International Association, God se diep betekenisvolle jaarlikse feeste. 
Hulle beoefen ook die metode wat God in Sy Woord geopenbaar het om  
hierdie vieringe te finansier. Lede spaar ’n tiende van hul jaarlikse opbrings 
om die feeste te kan bywoon.

Die lidmate wat daartoe in staat is, dra ook ’n gedeelte van hul fees-
tiende by om die koste van die Kerk in die onderhouding van hierdie feeste 
te dek, insluitend die verskaffing van vergaderplekke en finansiële bystand 
vir mense wat andersins nie kan bekostig om dit by te woon nie. Hulle 
kom op plekke regoor die wêreld bymekaar om voor God te juig en uit Sy 
Woord te leer oor Sy wonderlike plan van verlossing.
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’n Tiende om vir die armes te sorg

Ons het die instruksies gesien wat in God se Woord gevind word vir die 
finansiering van die werk van die Kerk en die viering van God se jaarlikse 
feeste. Die Skrif bevat egter bykomende finansiële instruksie: hoe ons vir 
die armes moet sorg. God vergeet hulle nie.

Jesus het erken dat algemene toestande altyd daartoe sou lei dat som-
mige mense werklik arm en behoeftig sal wees (Johannes 12:8), maar Hy 
het ook gesê dit is saliger om te gee as om te ontvang (Handelinge 20:35). 
Sy apostels het ook dieselfde geleer, dat Christene ’n verpligting het om 
ander wat werklik in nood is, te help (Galasiërs 2:10; 1 Timoteus 5:3).

Die lering van Jesus en Sy dissipels is ’n voortsetting van die gebooie 
wat in God se Woord gevind word aangaande die verpligting van diegene 
wat meer geseën is, om diegene wat werklik in nood is te help. Twee keer 
in die Skrif, in Deuteronomium 14:28 en 26:12-13, gee God opdrag aan-
gaande ’n tiende wat elke derde jaar gespaar en uitgedeel moet word.

Die “eerste” tiende en fees (“tweede”) tiende moes elke jaar gespaar 
word. Die eerste is na ’n sentrale plek van aanbidding geneem vir uitdeling  
en die tweede vir verbruik (Deuteronomium 12:6, 17-18; 14:22-27). Die 
spesiale tiende van die derde jaar is egter heel anders hanteer. Dit moes 
plaaslik opsy gesit en in elke stad of dorp gestoor word (Deuteronomium  
14:28; 26:12) vir die gebruik van die Leviete en die armes van die gemeen- 
skap—die vreemdeling, vaderloos en weduwee.

Historiese bronne beskryf drie tiendes

Josephus, die eerste-eeuse Joodse geskiedskrywer, stel dit duidelik dat 
hierdie tiende wat vir die armes ingesamel is, anders is as die ander twee: 
“Behalwe daardie twee tiendes wat ek reeds gesê het jy elke jaar moet be- 
taal, die een vir die Leviete, die ander vir die feeste, moet julle elke derde 
jaar ’n derde tiende bring om uit te deel aan die wat gebrek het, ook aan 
vroue wat weduwees is en aan kinders wat weeskinders is” (Antiquities of 
the Jews, Boek 4, hoofstuk 8, afdeling 22).

In die apokriewe boek Tobit, wat baie geleerdes uit omstreeks 200 vC 
dateer, sê die skrywer: “Ek sou dikwels die pelgrimstog alleen na Jerusalem  
maak vir die feeste, soos voorgeskryf word vir die hele Israel deur ’n ewige 
dekreet. Ek het die eerstelinge van die landerye en die eersgeborenes van 
die kleinvee saam met my gebring, tesame met ’n tiende van my inkomste 
en die eerste skeersels van die skape, en ek het na Jerusalem gehaas en 
dit aan die priesters, die seuns van Aäron, by die altaar aanbied. Aan die 
Leviete wat in Jerusalem diens gedoen het, het ek die tiende van die graan, 
wyn, olyfolie, granate, vye en ander vrugte gegee.

“En behalwe vir sabbatsjare, het ek ’n tweede tiende in geld gegee, 
wat ek elke jaar in Jerusalem uitgedeel het. Die derde tiende het ek aan 
weeskinders en weduwees en aan bekeerlinge gegee wat by die Israeliete 
gewoon het. Elke derde jaar het ek vir hulle hierdie offer gebring, en ons 
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het dit geëet in ooreenstemming met die wet van Moses en die bevele van 
Debora, die moeder van my vader Tobiël; want toe my vader gesterf het, 
het hy my wees agtergelaat” (Tobit 1:6-8, New American Bible).

Sewe-jaar siklusse

Dit is belangrik om daarop te let dat daar ’n sewejaar-siklus was. Die 
sewende jaar was ’n rusjaar vir die land waartydens geen oeste geplant was 
nie (Levitikus 25:1-7, 18-22), dus was daar geen “opbrings” elke sewende 
jaar nie. God het belowe om Sy getroue volk in die sesde jaar oorvloedig 
te seën sodat hulle die land in die sewende jaar kon laat rus. Ons kan dus 
tot die gevolgtrekking kom dat die tiende wat elke derde jaar opsy gesit 
moes word, eintlik in jare drie en ses van ’n sewejaarsiklus opsy gesit was.

As dit nie die geval was nie, sou daar ’n probleem wees in die 21ste jaar. 
Die twee wette (’n tiende van die opbrings elke derde jaar, en ’n landrus 
met geen opbrings elke sewende jaar) sou in jaar 21 in konflik wees. Die 
vloei van Deuteronomium 14:28-29, wat handel oor die spesiale tiende vir 
die armes elke derde jaar, onmiddellik gevolg deur instruksies wat handel 
oor die besondere aard van elke sewende jaar in Deuteronomium 15:1, dui  
verder daarop dat die “derde” tiende van toepassing is op die derde en sesde 
jaar van ’n sewejaarsiklus.

In moderne tye het die neiging van nasionale regerings om verpligte 
belasting vir maatskaplike welsyn en die versorging van die armes in te 
stel tot ’n dilemma gelei. As die regering ’n persoon se inkomste belas 
deur middel van maatskaplike en soortgelyke welsynsbelasting, en daar- 
die fondse gebruik vir die versorging en onderhoud van die armes, is ’n 
Christen verplig om die spesiale tiende bykomend te betaal? As ons belas-
ting vir hierdie doel betaal—teen koerse wat veel hoër is as ’n tiende van 
’n mens se opbrings twee jaar uit sewe—moet ons steeds ’n tiende op die 
derde en sesde jaar van ’n sewejaarsiklus opsy sit, ook vir die versorging 
van die armes?

Wat van vandag?

Deur hierdie vraag aan te spreek, het die Raad van Leraars die primêre 
beheerliggaam van die United Church of God, die saak ondersoek en tot 
die gevolgtrekking gekom dat wanneer Christene gedwing word om maat- 
skaplike welsynsbelasting te betaal teen hoë tariewe wat algemeen in baie 
lande voorkom, dit gepas is om verligting van sulke dubbele betalings vir 
dieselfde doel te voorsien. As ’n administratiewe aangeleentheid het die 
raad die volgende verklaring uitgereik:

“Die Raad van Leraars het besluit dat, waar regerings programme ver- 
skaf, die doel daarvan om in die behoeftes van diegene te voorsien wat die 
Bybelse derde tiende bestem is om te help en dat, waar sulke programme 
befonds word deur ’n jaarlikse belastingkoers groter as die Bybelse derde 
tiende, lidmate nie verplig is om, wat neerkom op ’n bykomende derde 
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tiende, aan die Kerk te betaal nie.
“Die Raad van Leraars besluit verder dat, aangesien daar altyd lede van 

die Kerk sal wees wie se behoeftes nie voldoende deur die nasionale rege-
ring se maatskaplike programme voorsien sal word nie, en aangesien die 
duidelike voorbeeld in die Skrif is dat die Kerk vir sy lede in nood moet 
sorg (Levitikus 19:9-10; Jesaja 58:7; Matteus 25:35-40; Galasiërs 2:9-10), 
dat die lede van die Kerk wat daartoe in staat is, aangemoedig word om 
by te dra tot die Kerkbystandfonds sodat die Bybelse opdrag om vir die 
behoeftiges in die Kerk te sorg, vervul kan word.”

Dit verteenwoordig die begrip en toepassing van die derde tiende in ons 
tyd deur die United Church of God.



20 Wat Leer die Bybel oor Tiendes?  21Vrae en Antwoorde oor Tiendes

Vrae en Antwoorde  
oor Tiendes

Is tiendes vrywillig?

Ja, in die sin dat elkeen wat God eer deur Sy opdragte te gehoorsaam, 
dit op ’n vrywillige basis doen. God dwing nooit iemand om teen sy of 
haar wil op te tree nie. Terselfdertyd verwag Hy egter van ons om tiendes 
te gee en stel die versuim om tiendes te gee gelyk aan om Hom te roof, 
en verduidelik dat om nie tiendes te gee nie, straf sal bring (Maleagi 3:8). 
Tiendes is dus nie vrywillig in die sin van iets wat opsioneel is nie. God 
laat ons ook nie toe om arbitrêr te besluit oor die minimum bedrag wat 
ons Hom moet gee nie. Deur Sy tiendesisteem openbaar Hy die minimum 
bedrag wat ons aan Hom moet teruggee van alles wat Hy vir ons gee. Aan-
gesien God ons Skepper is en omdat alles aan Hom behoort (Psalm 24:1; 
Haggai 2:8), het Hy die reg om hierdie stelsel van finansiële ondersteuning 
vir Sy geestelike doeleindes te vestig.

Was tiendes voor God se nasionale verbond met Israel beoefen?

Abraham en Jakob het albei die gee van tiendes verstaan en dit beoefen. 
Abraham het ’n tiende gegee van al die buit van ’n reddingsending (Genesis 
14:20); en Jakob het, toe hy tot ’n hegter verhouding met God gekom het, 
belowe om God ’n tiende (10 persent) te gee van die seëninge wat God oor 
hom sou uitstort (Genesis 28:22).

Het die priesters en Leviete tiendes gegee?

God het ’n tiende aan die Leviete gegee vir hulle werk in die tabernakel 
en as ’n erfenis (Numeri 18:21, 24). Van die tiendes wat hulle ontvang het, 
moes hulle ook tiendes betaal (vers 26). Onder die Leviete het God Aäron 
en sy gesin gekies om as priesters te dien (Eksodus 4:14; Numeri 3:10). 
Omdat Aäron en sy gesin ook Leviete was, sou daar ook van hulle verwag 
word om tiendes te gee.

Was tiendes net vir Israel?

God se bedoeling was dat Israel ’n model vir ander nasies moes wees 
(Deuteronomium 28:1). In Romeine 2:6-15 verduidelik die apostel Paulus 
dat alle nasies deur dieselfde wet van God geoordeel sal word. Die Chris-
tendom van die Bybel ontken nie daardie wet of sy verbintenis met Israel 
nie. In plaas daarvan is diegene wat deel geword het van die Nuwe-Testa-
mentiese Kerk “die Israel van God” genoem (Galasiërs 6:16).

Was tiendes beperk tot landbouprodukte?

In Genesis 14 het Abraham mense en goedere teruggekry (vers 16). Van 
hierdie buit het Abraham ’n tiende “van alles” gegee (vers 20; Hebreërs 
7:2). Sy tiendes was nie beperk tot landbouprodukte nie. In 2 Kronieke 
31:5 lees ons dat Israel “baie eerstelinge van koring, mos en olie en heu-
ning en van elke opbrings van die land ingelewer en die tiendes van alles 
in menigte ingebring” het. 

Aangesien die ekonomie van antieke Israel oorwegend landboukundig 
was, identifiseer hierdie vers gepas sulke produkte. Maar ons moet ook 
daarop let dat die frase “die tiendes van alles” voorsiening maak vir nie-
landbouprodukte. Spreuke 3:9 sê eweneens vir ons “Vereer die HERE uit 
jou goed en uit die eerstelinge van al jou inkomste.” God wil hê ons moet 
Hom eer met al ons opbrings, nie net die opbrings van landbou nie. Dit is 
teenstrydig om aan te neem dat God van slegs boere verwag het om tiendes  
te gee terwyl al die ander van hierdie opdrag vrygeskeld word.

Hoeveel tiendes word in die Bybel bespreek?

Die Bybel verduidelik dat tiendes (Levitikus 27:32) vir drie doeleindes 
gebruik was: om die Levitiese bediening te ondersteun (Numeri 18:21), 
om voorsiening te maak vir God se volk om die feeste wat Hy beveel het, 
te onderhou (Deuteronomium 14:22-27) en om die armes te help (verse 
28-29). Alhoewel sommige aanvaar het dat net een tiende gespaar was en 
dan deur die individu onder hierdie drie kategorieë verdeel was soos hy 
goedgedink het, weerspreek die Bybel se instruksies hierdie opvatting.

Numeri 18:21 praat van God wat aan die kinders van Levi al die tiendes 
van die opbrings gee. As die Leviete net ’n deel van ’n tiende sou ontvang, 
sou God hulle nie 10 persent belowe het nie. God lieg nie (Numeri 23:19; 
Titus 1:2). Net so praat Deuteronomium 14:23 van ’n persoon wat ’n tiende, 
10 persent, van sy opbrings vir feeste gebruik, en Deuteronomium 14:28-29 
praat van 10 persent, elke derde jaar, om gebruik te word om behoeftiges 
te help. Slegs drie afsonderlike tiendes gee ’n voldoende verklaring vir die 
verskillende instruksies wat in hierdie gedeeltes gegee word.

Is daar geskiedkundige bewyse buite die Bybel vir meer as een tiende?

Josephus, ’n eerste-eeuse Joodse historikus wat breedvoerig oor Joodse 
geskiedenis en gebruike geskryf het, verduidelik twee keer dat daar 
meer as een tiende was. Eerstens skryf hy: “Laat daar van julle vrugte ’n 
tiende geneem word, behalwe wat julle bestem het om aan die priesters en 
Leviete te gee. Dit mag julle waarlik verkoop in die land, maar dit moet 
gebruik word vir daardie feeste en offers wat in die heilige stad gevier 
moet word; want dit is gepas dat jy die vrugte van die aarde geniet wat 
God jou gee om in besit te neem, sodat dit tot eer van die skenker kan 
wees” (Josephus, Antiquities of the Jews, Boek 4, hoofstuk 8, afdeling 8).

Hy gaan voort: “Behalwe daardie twee tiendes wat ek reeds gesê het jy 
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elke jaar moet betaal, die een vir die Leviete, die ander vir die feeste, moet 
julle elke derde jaar ’n derde tiende bring om uit te deel aan die wat gebrek 
het, ook aan vroue wat weduwees is en aan kinders wat weeskinders is” 
(Antiquities, Boek 4, hoofstuk 8, afdeling 22).

Ander antieke historiese bronne, insluitend die Septuagent (middel-
tweede eeu vC Griekse vertaling van die Ou Testament) en die Book of 
Jubilees (’n middel-tweede eeu vC pseudepigrafiese werk), beskryf veel-
vuldige tiendes. Die latere kerkskrywers Jeronimus (ca. 347-420, primêre 
vertaler van die Latynse Vulgaat-weergawe van die Bybel) en Chrysostomus 
(347-407) het ook geleer dat die Israeliete veelvuldige tiendes gegee het.

Hoe belangrik is die gee van tiendes vir God?

In Maleagi 3:8 sê God: “Mag ’n mens God beroof? Want julle beroof 
My, en julle sê: Waarin het ons U beroof? In die tiendes en die offergawe.” 
God sê diegene wat weier om aan Hom tiendes en offerandes te gee, steel— 
en verbreek een van die Tien Gebooie (Eksodus 20:15; Deuteronomium 
5:19).

Verwys opmerkings oor tiendes in die boek Maleagi slegs na die 
priesterskap of verwys dit ook na ander?

’n Gedeelte van God se opdrag in die boek Maleagi was op die priesters  
gerig (Maleagi 1:8) omdat hulle die verantwoordelikheid gehad het om die  
mense God se wet te leer (Deuteronomium 33:8-10; Maleagi 2:7). God het  
egter nie die priesters uitgesonder as die enigstes wat hulle aan ongehoor- 
saamheid skuldig gemaak het nie. Met die verwysing na, om nie tiendes 
en offerandes te gee nie, het God gesê dat “die hele nasie” skuldig was aan 
hierdie sonde (Maleagi 3:9).

Alhoewel die eerste twee hoofstukke van Maleagi die sondes van Israel 
in daardie tyd aanspreek, praat die laaste twee hoofstukke van Christus se 
wederkoms en die poel van vuur. Interessant genoeg word God se tereg-
wysing aangaande tiendes gevind in hierdie duidelik profetiese gedeelte. 
Verder was die kwessies wat in Maleagi aangespreek word (respek vir God 
se wet, getroue leraars, vermyding van egskeiding, die gee van tiendes) be- 
langrike kwessies vir alle Israeliete in die tyd wat Maleagi geskryf was en 
dit bly steeds belangrike kwessies vir God se volk.

Is tiendes afgeskaf onder die Nuwe Verbond?

Nee, dit is nie. Alhoewel sommige aanneem dat God se wette deur die 
Nuwe Verbond afgeskaf is, bevestig Jeremia 31:31-33 en Hebreërs 8 en 10 
almal dat onder die Nuwe Verbond God se wette op gelowiges se harte 
geskryf sou word—nie opgehef of weggedoen sou word nie.

Alhoewel die Nuwe Verbond veranderinge ingesluit het van ’n fisiese 
priesterskap tot die geestelike priesterskap van Jesus Christus en die ver-
vanging van die offers wat na Hom gewys het, word hierdie aanpassings 
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alles in die Nuwe Testament gedokumenteer. Hebreërs 7 bespreek die  
verandering aangaande die priesterskap. Jesus Christus, ’n priester volgens 
die orde van Melgisedek (die voor-vleeslike Jesus Christus as die priester 
wat tiendes van Abraham ontvang het), het die familie van Aäron vervang. 
Die ooglopende implikasie is dat, aangesien Jesus Christus nou Aäron se 
familie as Hoëpriester vervang het, die dienaars van Jesus Christus op 
soortgelyke wyse die rol van die Leviete oorgeneem het en dus tiendes  
sou ontvang om God se voortdurende werk te doen.

Dit is ook belangrik om daarop te let dat, alhoewel God tydelik die 
tiende aan die Leviete gegee het vir hulle diens, dit heilig gebly het en 
uiteindelik aan Hom behoort het (Levitikus 27:30). Toe God dit vir die 
Leviete gegee het en die volk geweier het om dit aan hulle te betaal, het 
God gesê dat die mense Hom beroof—nie die Leviete nie (Maleagi 3:8). 
Christene, wat onder die bepalings van die Nuwe Verbond is, gaan voort 
om God te eer deur hulle tiendes en offerande.

Wat het Jesus oor tiendes gesê?

In Matteus 23:23 het Jesus die godsdiensowerhede van Sy dag ernstig 
gekritiseer vir hulle verwronge geestelike begrip. Hulle was noukeurig in 
die gee van tiendes van klein speserye en kruie maar Jesus het gesê “die 
swaarste van die wet laat julle ná: die reg en die barmhartigheid en die 
trou.” Hulle moes meer klem op hierdie belangriker geestelike beginsels ge- 
plaas het, het Hy gesê, “sonder om die ander na te laat.” Hier het Christus 
tiendes gehandhaaf as ’n praktyk wat gevolg moet word.

Waarom noem Paulus nie tiendes in sy briewe nie?

Met die besef dat die hele Skrif deur God geïnspireer is en nuttig is vir 
lering (2 Timoteus 3:16-17) en dat die enigste Skrif wat destyds beskikbaar 
was die boeke was wat ons as die Ou Testament ken, het Paulus dit nie 
nodig geag om al God se wette in sy briewe te herhaal nie. Sy briewe bevat 
antwoorde op spesifieke kwessies en is nie geskryf as ’n nuwe stel wette 
om God se onderrig in die vroeëre boeke van die Bybel te vervang nie.

Waarom het Paulus nie tiendes van die Korintiërs geneem nie? Is dit 
die Nuwe-Testamentiese model vir leraars?

Sommige in Korinte was van die apostel Paulus se venynigste teëstan-
ders. In 1 Korintiërs 9:1-23 het hy sy bedieningsrol verdedig en aangevoer 
dat hy en Barnabas die reg het om finansiële ondersteuning van die Korin-
tiërs te ontvang vir hulle diens aan die Kerk (verse 13-14). Al het hulle 
hierdie reg gehad, het Paulus verduidelik dat hulle dit nie uitgeoefen het 
nie omdat hulle bekommerd was dat dit ’n “hindernis vir die evanglie” kon 
wees (vers 12). Hy wou nie van hebsug beskuldig word of deur die lede 
daar ondersteun word nie. Om sulke beskuldigings te vermy, het hy geen 
finansiële steun van hulle geneem nie.
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Om homself finansieel te onderhou, het Paulus as ’n tentmaker gewerk 
(Handelinge 18:1-3). In 2 Korintiërs 11:5-13 het Paulus oor sy besluit be- 
peins: “Of het ek sonde gedoen deur my te verneder sodat julle verhoog 
kan word, omdat ek die evangelie van God kosteloos aan julle verkondig 
het? Ander gemeentes het ek beroof deur vergoeding te neem om julle te 
bedien.” Hy verduidelik dan dat broers in Masedonië die uitgawes betaal 
het wat hy nie kon dek terwyl hy in Korinte was nie: “Toe ek by julle was 
en ’n tekort ondervind het, het ek vir niemand ’n las geword nie, want die 
broers wat van Masedonië af gekom het, het ten volle aangevul wat ek 
kortgekom het. Ek het my weerhou en sal my ook verder daarvan weer- 
hou om in enige opsig vir julle ’n las te word” (vers 9, Nuwe Lewende  
Vertaling).

Paulus se besluit om nie finansiële steun van die Korintiërs te neem nie, 
was ’n ongewone situasie wat deur die beskuldigende houdings van ander 
daartoe gelei het.

Hoe moet ek my tiendes bereken en betaal?

Tiendes word bereken op ’n mens se “opbrings” (Deuteronomium 14:22, 
28; 2 Kronieke 31:5). Om ’n mens se opbrings te bepaal moet ’n mens die 
koste om besigheid te doen van die bruto inkomste aftrek. Byvoorbeeld, in 
die geval van ’n boer, sal die koste van saad, kunsmis, toerusting en ander 
plaasverwante uitgawes van die wins van ’n oes afgetrek word om die 
opbrings te bepaal.

Nadat ons ons opbrings bepaal het, moet ons ’n tiende aan God gee vir 
die ondersteuning van Sy werk. As ons gereeld ’n salaris ontvang, is dit die 
beste om ons tiendes en ons offergawes (bydraes bo 10 persent) in te stuur 
wanneer ons ons salaris kry. Selfwerksame mense wat aansienlike skom-
melinge in inkomste en uitgawes ervaar, sal moontlik nie hul opbrings 
voor die einde van ’n jaar akkuraat kan bereken nie.

Benewens om vir God ’n tiende van ons opbrings te gee, sê God vir ons 
om nog ’n tiende te spaar om Sy feeste te onderhou. Ons moet eweneens 
hierdie fondse getrou deur die jaar opsy sit sodat dit geredelik beskikbaar 
sal wees vir ons gebruik wanneer daardie tye aanbreek.

Ten slotte, as ons daartoe in staat is, verwag God van ons om die armes 
te help deur ’n derde tiende wat op die derde en sesde jaar van ’n sewejaar-
siklus gespaar word (Deuteronomium 14:28-29; 15:1). Vandag samel byna 
alle regerings belasting in wat hierdie persentasie oorskry om die behoef- 
tiges te help. Onder hierdie omstandighede betaal die meeste mense hier-
die derde tiende in die vorm van belasting. Hoewel ons steeds Christelike 
verpligtinge nakom om behoeftiges te help, is dit onnodig om ook byko-
mende befondsing vir die armes, benewens ons belasting, by te dra as ons 
dit nie kan bekostig nie.
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