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Hierdie navorsing verslag het ten doel om te bepaal hoe 
gewone gelowiges dink oor die deel en die weggee van 
hulle:

1. geld;       
2. gawes;       
3. goed; en       
4. tyd.       

Na 'n omvattende meningspeiling onder plaaslike 
geloofsgemeenskappe [sien die metodologiese verslag], 
is die data verwerk, geïnterpreteer deur die ekerk span, 
en kan die volgende opsommings en gevolgtrekkings 
gemaak word.



HOEVEEL GEE ONS?
Ten einde te bepaal watter persentasie en bedrag 
gelowiges graag gee, het ons eers gevra hoeveel hulle 
verdien. 

Die grootste groep respondente het die R40,000 per 
maand en meer kategorie gekies, terwyl die tweede 
meeste groep die R10,000 - R20,000 per maadn kategorie 
gekies het. Dit is ons aanname dat die twee inkremente 
van inkomste respektiewelik 'n prinsipale en sekondêre 
broodwinner verteenwoordig.

Wanneer respondente gevra is hoeveel geld hulle in 'n 
maand weggee, het meeste die R500 - R1,000 kategorie 
gekies. Wanneer ons hulle egter gevra het om alle geld, 
goed, gawes en tyd te kwatifiseer as 'n finansiële bedrag, 
het meeste hulle gesamentlike bydraes as R5,000 of meer 
permaand gewaardeer.

Laasgenoemde bedrag beslaan dan heel toevallig presies 
10% van die gesamentlike maandelikse huishoudelike 
inkomste soos in die vorige vrae vasgestel.

Toe respondente voor die keuse gestel was om te kies wat 
hulledie minste graag sou wou weggee, het hulle eerstens 
hulle tyd, toe hulle goed en laastes hulle geld gekies. Oor 
die algemeen is mense dus heelwat meer geneë om 
finalsiële bydrae te maak, as om van hulle eie besittings, 
of selfs hulle tyd op te offer.

Toepassings:

1. Moontlike toepassing vir die plaaslike kerk is om die gemeentelede 
toe te rus en te help hoe om tot 'n Bybelse verstaan van gee te kom. 
Die kerk praat so maklik oor jou 10de te gee. Sekere mense wil nie 
vir hulle kerk gee nie want dit gaan vir die betaling van salarisse en 
die aankoop van papier.

2. Dalk is dit moontlik om die mense in die gemeente te laat verstaan 
dat die gelde en inkomste wat ons het, is God s'n. Hoe kan ons 
beter gebruikers wees van God se geld, tyd en gawes? Ons kan so 
maklik onself bluf en laat beter voel deur te dink ons tyd en goed wat 
weggee word die 10% opmaak. Dit gaan oor 'n eerlike en opregte 
identitiet voor God. Dalk is die Masedoniese Christene soos ons 
lees in 2 Kor 8:5 'n baie goeie riglyn. Hulle het hulsef eerstens aan 
God gegee. Dus is 'n sterk identiteit in God kardinaal en primêr. 
Sekonder vloei daaruit dat hulle hulself aan mekaar gegee het. 
Vanuit ons identiteit in God kan ons nie ons medemens raaksien en 
nie iets van onself gee, hetsy tyd, geld, gawes, sodat hulle Jesus 
kan raaksien en beleef nie. 

3. Kommunikeer goed met die gemeente waarvoor alle kollekte of 
finansiële bydraes gaan in en om die gemeente. Dit is nodig dat die 
institutionele gemeente ook geld kry van die lidmate om die werk om 
die gelowiges toe te rus optimaal te kan doen. So moet daar egter 
balans wees dat daar nie primêr gaan vir die interne werking van die 
gemeente en 'dit wat oorbly elke maand' allokeer aan 'n noodprojek 
of na buite nie. 

4. Kyk hoe die gemeenskap lyk waanbinne die gemeente geplaas is. 
Wat is die behoefte van die gemeenskap en hoe kan die kerk Jesus 
ervaarbaar maak in die gemeenskap.





HOE EN VIR WIE GEE ONS?
Die tweede stel vrae het gepoog om uit te vind op welke maniere 
gelowiges graag gee, en ook wie die gereelde begunstigdes is van 
ons gawes.

Op die vraag "Wat is jou grootste motivering om te gee?", het 
mense eerstens gekies dat hulle deur die Woord gemotiveer word, 
dan omdat hulle graag die nood in die wêreld wil verlig, derdens 
het hulle ons laat verstaan dat hulle nie bewus is van 'n spesifieke 
rede nie, en laastens omdat hulle dit in die kerk leer.

Wanneer gelowiges besluit woe die begunstigdes van hulle gawes 
moet wees, het 65% aangedui dat hulle sommer self besluit, 30% 
bid vir begeleiding in hulle besluit, 3% sal in 'n kleiner groep 
gesamentlik 'n keuse maak, en slegs 2% sal 'n geestelike of 
geloofsleier om raad vra.

Mense is oor die algemeen meer geneig om sporadies uit te deel 
as wat hulle verkies om via 'n gereelde aftrekorder finansieël by te 
dra.

Wat die gereelde begunstigdes van ons gawes aanbetref, het 
mense gekies om soos volg te gee (hulle kon soveel opsies kies 
as wat hulle wou):

1. Plaaslike gemeentes [74%]       
2. Individue wat ek ken [66%]       
3. Vreemdeling en bedelaars [48%]       
4. Liefdadigheidsorganisasies [47%]       
5. Spesifieke projekte [39%]       

Ons sien dus dat alhoewel die impuls om te moet gee nie soseer 
vanuit plaaslike gemeentes en leiers afkomstig is nie, ons kerke 
steeds by verre die grootste ontvanger van ons gawes bly.

Toepassings:

1. Fokus op 'n sterk Bybelse rede en motivering hoekom ons as 
Gelowiges moet gee.

2. Help die gelowiges om verantwoordelik te besluit oor hoe en vir 
wie om te gee. Dalk is om in verhouding saam met mense 'n pad 
te stap 'n baie goeie wegspringplek om die mense se hart en 
behoefte raak te sien. Dan eers kan daar gevra word hoe ons 
kan gee sodat dit die meese impak maak. 

3. Die data wys dat gelowiges 'die maklikste' pad kies oor vir wie en 
waar om te gee. Moedig die gelowiges in die gemeente aan om 
self projekte en mense te identifiseer wat iets nodig het. Moedig 
hulle dan ook aan om dit nie 'tref-en-trap' te hanteer nie, maar 
om binne die verhoudig ware omgee te kweek.





WAT IS MY VERWAGTING?
Dit was vir ons interessant en betekenisvol om uit te vind wat 
gelowiges se verwagting is nadat hulle tot die een of ander saak 
bygedra het - hetsy met geld, goed of tyd.

Meeste respondente se grootste verwagting is dat die begunstigde 
van hulle gawe, deur die geskenk, fisiese seën moet ontvang. Die 
tweede grootste groep verwag nie veel nie, terwyl die res van die 
respondente onderskeidelik 'n persoonlike verwagting vir geestelike 
groei, en laastens vir fisiese welstand koester.

Wat die volgehoue betrokkenheid van die respondente by die 
beginstigdes aanbetref, het meeste die behofte bekndgemaak dat 
hulle gawes die begunstigdes met help na 'n nuutgevonde 
onafhanklikheid, terwyl die oorblewende gelowiges slegs 
deurlopend betrokke wil bly, of die volgehoue sorg van die 
begunstigdes aan die Here wil oorlaat.

Toepassings:

1. 'n Moontlike toepassing hier is om die gelowiges te leer dat 
daar gegee moet word sonder om iets te verwag. Dit 
beteken dat indien die persoon vir wie gegee word nie 
geseën hoef te word, of dat die persoon wat gee geestelik 
iets moet 'terugkry' nie. Die Bybelse beginsel hier is dat 
ons as gelowiges God se tyd, gawes en geld moet 
spandeer volgens Sy wil. Hoe lyk so 'n lewe van Goddelike 
vrygewigheid teenoor God se geld, gawes en tyd?





BASIESE GEVOLGTREKKINGS
Die volgende basiese gevolgtrekkings kan van die data en ons 
interpretasie daarvan gemaak word:

• Gelowiges is steeds baie pligsgetrou en gedissiplineerd          
wanneer dit by die deel van hulle geld, gawes, goed en tyd 
kom.

• Die motivering vir enige vorm van gee kom vanuit 'n sterk          
pligsbesef, met 'n moontlike skuld wanneer dit nie getrou 
nagekom word nie.

• Om te gee vervul steeds die rol van 'n geestelike dissipline          
wat van alle gelowiges verwag word, instede van 'n 
uitdrukking van dankbaarheid wat ons afhanklikheid van God 
se voorsiening weerspieël.

• Die plaasliek kerk speel steeds 'n baie belangrike rol as die          
hoof begunstigde van gelowiges se gawes.

• Desnieteenstaande is plaaslike geloofsleiers nie die hoofrede          
hoekom gelowiges gee nie, en vind hulle die redes vir hulle 
eie vrygewigheid buite die mure van die plaaslike kerk.

Toepassings:

1. Hoe kan ons die gelowiges help om oor te beweeg en 
groei weg van 'n skuldgevoel mentalitiet as motivering 
vir hoekom ek gee, na 'n 'ek moet God se geld, gawes 
en tyd gebruik om Sy Koninkryk ervaarbaar te maak’.

2. Hoe kan ons gelowiges help om weg te beweeg van 
'gee sien as my eie verlossing koop', 'n Geestelike 
losprys, na 'omdat God my lief het moet en God my 
elke dag seën, moet ek die vreugde deel met ander 
kinders van God'. 




