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En nou, (weer) vorentoe! 
 
“Maar jy, man van God, moet van hierdie dinge af wegvlug. Streef 
na opregtheid, toewyding aan God, geloof, liefde, volharding, 
minsaamheid”                                1 Timoteus 6:11 
 
Soos die Lente die natuur daar buite wakker maak, so raak dit ook 
vir ons tyd vir ‘n nuwe begin. Maar voor ons net wegvlieg met hierdie 
nuwe fase wat nou haastyd begin, moet jy ‘n paar keuses maak. Hoe 
gaan jou lewe in die “nuwe normaal” lyk? Oppas wat jy as jou 
prioriteite kies, waarsku Paulus. Die verkeerde keuse kan jou suur 
bekom. Kies dus baie versigtig! Maar waarvan praat hy nou eintlik? 
Hoe lyk die lewenskeuses van die persoon van God? Wel nommer 
een is: Vermy gierigheid!. Die lewe is méér as ‘n dolle gejaag na 
meer en meer geld. Daar lê geen vrede in nie!  
 
Waarna jy wel moet strewe, sê die Bybel, is "opregtheid, toewyding 
aan God, geloof, liefde, volharding, minsaamheid." 'n Mens sou lang 
stukke oor elkeen hiervan kon skrywe, maar wat my hiervan opval, 
is dat hierdie almal verhoudingsterme is. Hulle beskryf almal of ons 
verhouding met God, of ons verhouding met mekaar. Want DIS 
waaroor die lewe gaan! In plaas daarvan om al jou tyd en energie te 
belê in geldmakery, moet jy dus eerder jou tyd belê in verhoudings, 
sê hierdie gedeelte. Maak moeite met jou verhouding met die Here. 
Geen Hom genoeg tyd in stiltetyd en Bybelstudie, en bly deur die dag 
met Hom in verbinding. Maar maak ook tyd vir die mense om jou: jou 
lewensmaat, jou gesin, jou vriende en vriendinne. Ook mense wat 
dalk net vir kort tydjies jou pad (met 'n doel!) kruis, en jou dalk om 
die een of ander rede nodig het. Maar belê in mense. Mense is 
eindeloos belangriker as geld, sê die Here!  


