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Mense sê dikwels dat daar te veel 
maand oor is aan die einde van 
hul geld. So hoe gemaak om die 

res van die maand deur te sien? Die mak-
likste is om kredietaankope te maak totdat 
daar weer geld beskikbaar is. ’n Bank- 
advertensie het eenmaal gelui: “Money 
talks; we listen with interest.” Hierdie mak-
like uitweg is ongelukkig nie die beste nie. 

Ons het die afgelope tyd met kommer 

soos die berge is, lyk dit asof ’n groeiende 
skuldlas besig is om oral in die wêreld 
ekonomieë op die knieë te dwing. 

Wat sê God se Woord aangaande 
skuld? In Spreuke 22:7 skryf Salomo: “Die 
ryke heers oor die arme; die lener is die slaaf 
van die man by wie hy leen.” Skuld word 
dus as slawerny gesien, terwyl die Here wil 
hê dat ons vry sal wees. 1 Korintiërs 7:23 
sê: “Julle is duur gekoop; moenie slawe van 
mense word nie.” Ons word dus ontmoedig 
om skuld aan te gaan. 

Wanneer ons skuld aangaan, maak 
ons aannames oor die toekoms, terwyl 

ons geen beheer daaroor het nie. 
“Moenie roem oor wat jy môre 

verwag nie; jy weet nie wat 

gesien hoe die waarde van die rand teenoor 
ander geldeenhede geval het. Onstabiele 
wêreldmarkte, aandeelbeurse wat wipplank 
ry, droogtes, politieke- en arbeidsonrus, plus 
vele ander faktore, dra by tot groot onseker-
heid en selfs werksverliese.

Hoewel ons ekonomie deur baie faktore 
beïnvloed word, is krediet en skuld seker-
lik die een ding wat baie mense snags laat 
wakker lê. Alhoewel krediet en skuld so oud 

die dag sal oplewer nie.” Spr 27:1.
Ek glo die Here se wil is dat ons eerder 

skuldvry sal leef. “Wees aan niemand iets 
verskuldig nie, behalwe om mekaar lief te  
hê.” Rom 13:8. Wanneer ons kontant vir iets 
betaal vanuit ons persoonlike reserwes of  
wins, verstaan ons dat die geld met “sweet” 
verdien is. Daarom werk ons gewoonlik  
versigtiger daarmee.

Het God ’n probleem met skuld? Ek glo 
nie so nie, maar hy het wel ’n voorkeur aan 
watter kant van die skuld Hy graag Sy volge-
linge sal wil sien. Deuteronomium 28:12 
lui: “Die Here sal Sy goeie voorraadskuur, die 
Hemel, vir jou oopmaak om vir jou land reën 
te gee op die regte tyd, om alles wat jy doen, te 
seën. Dan sal jy aan baie nasies kan leen, maar 
self sal jy nie hoef te leen nie.” Volgens Jeremia 
29:11 bedoel God dit goed met ons. “Ek weet 
wat Ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed 
en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle ’n toekoms 
gee, ’n verwagting!” Om skuldvry te wees, blyk 
‘n beloning vir gehoorsaamheid te wees.

en as jy wel geld moet leen? 
Die Woord verbied ons nie om skuld aan te 
gaan nie, maar dit word ook nie aangemoe-
dig nie. Baie min mense kan ’n huis, motor 
of besigheid koop, of naskoolse opleiding 
sonder ’n lening bekom.

Die volgende riglyne kan help voorkom dat 
skuld ’n kopseer word: 
•  Maak leen die uitsondering en nie die  

reël nie.
•  Beplan om so gou moontlik terug te betaal 

wat jy geleen het.
•  Stel 'n skriftelike terugbetalingsplan op en 

verbind jouself daartoe.
•  “Gee dus aan almal wat hulle toekom: belas-

ting as dit belasting is, aksyns as dit aksyns 
is, ontsag as dit ontsag is, eer as dit eer is.”  
Rom 13:7.

Medeondertekening (borgstaan)
•  Ek het eenkeer ’n huis gekoop waar die eie-

naar, Koos*, dit moes verkoop om ’n vriend 

vir wie hy borg geteken het, se skuld af te 
betaal. Sy vriend, Jan*, het voorheen vir 
hom borg geteken sodat hy ’n besigheid 
kon koop. ’n Paar jaar later versoek Jan toe 
vir Koos om op sy beurt borg te teken sodat 
hy ook ’n besigheid kon koop. Ongelukkig 
gaan Jan se besigheid toe bankrot en moes 
Koos sy huis en besigheid verkoop om Jan 
se skulde te delg. (*Name fiktief )

•  Die Bybel ontmoedig medeondertekening. 
Wanneer jy medeonderteken, word jy wetlik 
verantwoordelik vir ’n ander se skuld.

•  Spreuke 22:26-27 sê: “Moenie een van dié 
wees wat borg staan nie, moenie instaan vir 
ander se skulde nie: waarom moet hulle selfs 
jou bed onder jou uit vat as jy nie kan betaal 
nie?” en volgens Spreuke 17:18 is dit “...’n 
mens sonder insig wat borg staan ...”

vermy verbruikerskuld
Koop verbruiksgoedere eerder kontant as 
om dit d.m.v. ’n kredietkaart, klererekeninge, 
brandstofrekening, ens. te finansier. 

Terugbetaal van lenings
God beskou die verantwoordelikheid om 
lenings te betaal in ’n ernstige lig. Ps 37:21 sê: 
“Die goddelose leen en gee nie terug nie ...” As 
ons in staat is om te betaal en dit nie doen 
nie, beskou God ons as onregverdig en boos! 

Hoe om van skuld ontslae te raak
• Bid (2 Kon 4:1-7)
•  Moet géén nuwe skuld maak nie
•  Beplan en betaal bestaande skuld af
•  Gebruik ‘n geskrewe plan vir die uitgee  

van geld
•  Oorweeg ’n radikale lewenstylverandering
•  Kyk na moontlikhede vir addisionele  

inkomste
•  Saai in God se Koninkryk
•  As dit die Here se wil is dat ons verkieslik 

sonder skuld sal leef, het jy ’n strategie om 
daaruit te kom? 

(Verw. Bybelse Besigheidsbeginsels – Larry 
Burkett) 
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“Die Here sal sy goeie voorraadskuur...vir jou oopmaak...om 
alles wat jy doen, te seën. Dan sal jy aan baie nasies kan leen, 
maar self sal jy nie hoef te leen nie.”                              Deut 28:12


