




Skrif 
     Lukas 19:11-26 

11EN terwyl hulle na hierdie dinge luister, vertel Hy daar nog 
’n gelykenis by, omdat Hy naby Jerusalem was en hulle 
gedink het dat die koninkryk van God onmiddellik sou 
verskyn. 12Hy het dan gesê: ’n Man van hoë geboorte het na 
’n ver land gereis om vir homself ’n koningskap te ontvang 
en dan terug te kom. 13En nadat hy tien van sy diensknegte 
geroep het, gee hy hulle tien ponde en sê vir hulle: Dryf 
handel daarmee totdat ek kom. 14Maar sy medeburgers het 
hom gehaat en ’n gesantskap agter hom aan gestuur om te 
sê: Ons wil nie hê dat hierdie man koning oor ons moet 
wees nie. 
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15En toe hy terugkom, nadat hy die koningskap ontvang het, 
sê hy dat daardie diensknegte aan wie hy die geld gegee 
het, by hom geroep moes word, sodat hy kon weet wat 
elkeen met handel verdien het. 16En die eerste het verskyn 
en gesê: Meneer, u pond het tien ponde wins gemaak. 
17En hy sê vir hom: Mooi so, goeie dienskneg; omdat jy in 
die minste getrou gewees het, moet jy gesag hê oor tien 
stede. 18En die tweede kom en sê: Meneer, u pond het vyf 
ponde verdien. 19En hy sê ook vir hierdie een: En jy moet 
wees oor vyf stede. 
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20En ’n ander een kom en sê: Meneer, hier is u pond wat ek 
in ’n doek weggesit het;21want ek was bang vir u, omdat u ’n 
strawwe man is; u neem weg wat u nie uitgesit het nie, en 
maai wat u nie gesaai het nie.22Toe sê hy vir hom: Uit jou 
mond sal ek jou oordeel, slegte dienskneg! Jy het geweet 
dat ek ’n strawwe man is wat wegneem wat ek nie uitgesit 
het nie, en maai wat ek nie gesaai het nie.23Waarom het jy 
dan nie my geld aan die wisselaars gegee nie? Dan kon ek 
dit by my koms met rente ingevorder het. 
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24En aan die wat daarby staan, sê hy: Neem die pond van 
hom weg en gee dit aan hom wat die tien ponde het — 
25en hulle sê vir hom: Meneer, hy het tien ponde — 
26want ek sê vir julle: Aan elkeen wat het, sal gegee word, 
maar van hom wat nie het nie, sal weggeneem word ook 
wat hy het. 
  

 
 
 
 



Formule in die koninkryk 

(V)ERANTWOORDELIKHEID  
X 

 
 
 

 

 



Enige resultaat in die lewe vereis dissipline 

• Dissipline lei tot effektiwiteit 

• Effektiwiteit lei tot verhoogde 
kapasiteit 

 

 

 

 



Formule in die koninkryk 

(V)ERANTWOORDELIKHEID  
X  (T)YD 

=  
 
 

 

 



2 Fases in ons geestelike reis 

• Ander leer ons hoe om na ons 
geestelike stand om te sien 

• Ons leer ander hoe om na hul 
geestelike stand om te sien 

 

 

 

 



Betrokkenheid met ander gelowiges… 

• Vereis meer van ons tyd 

• Vereis n groter opoffering 

• Help ons om meer van onsself te 
ontdek 

 

 

 

 



Formule in die koninkryk 

(V)ERANTWOORDELIKHEID  
X  (T)YD 

= (B)ELONING 

V X T = B 
 
 

 

 



Hoe om ons verbonds-seëninge te 
vermeerder? 

Skakel in by een van ons selgroepe 
die komende week as jy meer wil 
weet. 



Mediteer 

Reflekteer my verantwoordelikhede 
en tyd dat ek ‘n gedissiplineerde en 
verantwoordelike rentmeester is? 


