
6. Hebsug (Greed) 

 

VERWELKOMING: 5 MIN 

Gee vir elkeen kans om te vertel hoe dit met hulle gaan, maar onthou: dis 5 minute vir almal! 

 

YSBREKER: 15 MIN 

 As jy vir ’n maand op ’n eiland gestrand is: 

o Wie sou jy by jou wou hê? (Maksimum 10 mense) 

o Wat sou jy by jou wou hê? (Maksimum 10 dinge) 

 As ’n werksweek verander word na 4 dae in plaas van 5, wat sal jy met die ekstra dag elke week 

maak? 

 

AANBIDDING: 5 MIN 

Laat elkeen die volgende sin voltooi: 

As ek aan God dink, dan dink ek aan................ 

Gee nou ’n minuut vir stilgebed om God te aanbid en te loof. 

 

BYBELSTUDIE: 45 MIN 

Laat iemand 1 Timoteus 6:6-12 voorlees: 

6Tog is ware godsdiens saam met tevredenheid ’n groot rykdom. 7Alles in aanmerking geneem, het ons tog niks saamgebring toe ons in die 

wêreld gekom het nie, en ons sal ook nie enigiets saamneem wanneer ons sterf nie. 8As ons dus genoeg kos en klere het, laat ons tevrede 

wees. 9Maar mense wat begeer om ryk te wees, val in versoeking en trap in die strik van baie dwase en skadelike begeertes wat hulle in die 

verderf en ondergang stort. 10Want die liefde vir geld is die wortel van alle soorte kwaad. En sommige mense wat geld begeer, het 

weggedwaal van die geloof en hulleself met baie ellende deurboor. 

 Wat het julle getref is hierdie gedeelte? 

 Watter soorte kwaad groei uit die liefde vir geld (vers 10)? 

 

Laat iemand Lukas 12:13-21 voorlees: 

13 Iemand uit die menigte sê toe vir Jesus: “Meneer, sê vir my broer hy moet die erfenis met my deel.” 14 Maar Hy antwoord hom: “Man, wie 

het My as regter of deler vir julle aangestel?” 15 Toe sê Hy vir hulle: “Pas op en wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid, want ’n 

mens se lewe is nie afhanklik van die oorvloed van sy besittings nie.” 16 Toe vertel Hy hulle ’n gelykenis: “’n Ryk man se grond het goed 

gedra. 17 Hy het toe by homself gedink: wat moet ek doen? Ek het nie plek waar ek my oes kan opgaar nie. 18 Toe besluit hy: dit sal ek doen: 

Ek sal my skure afbreek en groter bou. Daarin sal ek al my graan en my ander goed opgaar. 19 Dan sal ek vir myself sê: ‘Mens, jy het baie 

goed wat weggesit is vir baie jare. Hou op met werk: eet, drink en leef lekker.’ 20 Maar God het vir hom gesê: ‘Jou dwaas. Vannag nog sal 

jou lewe van jou opgeëis word, en wie kry dan alles wat jy bymekaargemaak het?’ 21 So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en 

nie ryk is by God nie.” 

 Is dit verkeerd om goed weg te sit? Indien nie, wat was hierdie man se fout gewees? 

 Hoe kan ons ryk word by God? 

 Hoe “belê” ons by God (skatte in die hemel)? 



 

 Hoe behoort ons oor ons geld en besittings te dink? 

 Wat is die regte manier om ons geld en besittings aan te wend? 

 

Bespreek die volgende verduideliking van hebsug: 

Greed is inordinate love of material things and an unbalanced desire for more earthly possessions. A greedy person cherishes things more 

than he cherishes people or relationships. 

 Stem julle hiermee saam? 

 Hoe algemeen is hierdie sonde in ons omgewing? 

 

DIENSWERK: 5 MIN 

Gebruik die geleentheid om julle dienswerkprojek buite die gemeente te bespreek. 

 

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN 

Laat elke persoon die volgende drie vrae antwoord: 

Na aanleiding van hierdie byeenkoms, 

1. Wat wil jy bely? 

2. Waarvoor wil jy dankie sê? 

3. Wat wil jy vra? 

Laat drie persone dan namens julle vir elkeen van hierdie bid. 

 

ADMINISTRASIE: 5 MIN 

 

 


