
WAT WERKLIK NUTTIG IS 
 
Die naam "Hamlet" word gewoonlik geassosieer met die Engelse skrywer William Shakespeare en 
sy bekende tragedie, The tragedy of Hamlet, Prince of Denmark. Een van die bekende uitsprake 
van Hamlet in hierdie werk, is die volgende woorde: "How weary, stale, flat, and unprofitable seem 
to me all the uses of this world". Dit blyk dat Hamlet, nes meeste ander mense, van tyd tot tyd 
gewonder het oor die nut en die voordeel wat hierdie wêreld, en die dinge van hierdie wêreld, vir 'n 
mens inhou. Een van die hoofkarakters in hierdie tragedie is Ophelia, wat 'n liefdesverhouding met 
Hamlet gehad het, maar ná Hamlet se vernederende en wrede optrede (wat ingesluit het: die 
doodmaak van haar vader), raak sy van haar verstand af en verdrink haarself uiteindelik in 'n 
spruit. Dis interessant dat die naam "Ophelia" 'n afleiding van die Griekse woord "ophelimos" is 
wat juis die betekenis het van: "nuttig, voordelig, dit wat vir 'n mens wins en voordeel inhou". 
 
Hierdie woord "ophelimos" is 'n woord wat ook in die Messiaanse Skrifte voorkom en as 'n mens al 
die Griekse woorde wat in die Messiaanse skrifte gebruik word, in alfabetiese volgorde moet skryf, 
sal die woord "ophelimos" heel laaste in hierdie lysie wees. Dis miskien toevallig, maar dis 
nogtans veelseggend: Dis gewoonlik aan die einde, heel laaste van alles, nadat 'n mens baie 
dinge beleef en uitgetoets het, dat jy onwillekeurig die vraag vra: Wat het dit my alles gebaat? 
Watter nut het dit gehad? Watter voordeel het dit vir my ingehou? Die Prediker het teen die einde 
van sy lewe die vraag gevra: "Watter voordeel het die mens van al sy moeite waarmee hy hom 
vermoei onder die son?" (Kohelet / Prediker 1:3). Shaul, die apostel, het teen die einde van sy 
lewe dikwels daarna verwys dat hy hom beywer het vir dit wat nuttig en voordelig was en dat 
gelowiges die dwase en nuttelose dinge en woorde moet vermy. 
 
In die Hebreeuse idioom is dit gebruiklik om aktiwiteite en gebeure te beoordeel deur daaroor uit 
te roep: "Dit is goed ("tov")!" of "Dit is nie goed ("tov") nie!" Die basiese betekenis van hierdie 
begrip hou verband met dit wat voordelig en nuttig en opbouend is. So staan daar dikwels in die 
Psalms: " ... ek wil u Naam, o Yahweh, loof, want dit is goed" (sien o.m. Tehielliem / Psalm 52:9; 
54:6; 92:1; ens.). Die profete gebruik soms ook hierdie aanslag as hulle daarop wys dat die 
aanroep en verering van vreemde magtiges (afgode) en die navolg van vreemde gebruike vir die 
volk niks goeds ingehou het nie (sien o.m. YeshaYahu 44:9; 57:12; YermeYahu 2:8). As 
volgelinge van Yahweh word ons ook voor die vraag gestel: Is daar enige goed of voordeel in die 
dinge waarmee ons ons besighou? Dieselfde vraag moet ook gevra word ten opsigte van die 
woorde wat ons praat; die manier hoe ons ander behandel en die dinge in hierdie lewe waaroor 
ons so maklik obsessief kan raak. Kom ons kyk na wat die Skrif te sê het oor dit wat nuttig en 
goed is ... 
 
DIE BEPERKTE NUT VAN VLEESLIKE GENOT 
 
Mat 5:29 As jou regteroog jou dan laat struikel, ruk dit uit en gooi dit weg van jou af; want dit is vir 
jou beter (nuttiger) dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in Ghehenna 
 
WAT BAAT DIE WÊRELD REGTIG? 
 
Mat 16:26 Want wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat 
sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? 
 
DIE NUT VAN MESSIAS SE WOORDE 
 
Joh 6:63 Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot 
julle praat, is gees en is lewe. 
 
DIE NUT VAN ONDERRIG IN DIE WOORD 
 
Hand 20:20 hoe ek niks agtergehou het van wat nuttig is nie, om dit aan julle te verkondig en julle 
te onderrig in die openbaar en in julle huise, 



DIE BEPERKTE NUT VAN UITERLIKE BESNYDENIS 
 
Rom 2:25 Want die besnydenis is wel nuttig as jy die Torah onderhou; maar as jy 'n oortreder van 
die Torah is, het jou besnydenis onbesnedenheid geword. 
 
WAT MAG, IS NIE NOODWENDIG NUTTIG NIE 
 
1 Kor 6:12 Alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie; alles is my geoorloof, maar ek sal my 
nie deur iets laat oorheers nie. 
 
WAT NUTTIG IS VIR ANDER 
 
1 Kor 10:33 net soos ek almal in alles behaag en nie my eie voordeel soek nie, maar die van baie, 
sodat hulle gered kan word. 
 
ALLEENLIK GAWES WAT TOT NUT IS 
 
1 Kor 12:7 Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig 
is. 
 
DIE NUTTELOOSHEID VAN WERKE SONDER LIEFDE 
 
1 Kor 13:3 En al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, 
en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. 
 
OM TE ROEM, BRING GEEN NUT 
 
2 Kor 12:1 Dit is waarlik vir my nie nuttig om te roem nie, want ek sal kom tot gesigte en 
openbaringe van die Meester. 
 
WARE TOEWYDING IS NUTTIG VIR ALLES 
 
1 Tim 4:8 Want die liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar die ware toewyding is nuttig vir 
alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het. 
 
DIE SKRIF SE NUT IS ONBEREKENBAAR 
 
2 Tim 3:16 Die hele Skrif is deur Elohiem ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot 
teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, 
 
DIT BAAT NIKS OM TE HOOR, MAAR NIE TE GLO NIE 
 
Heb 4:2 Want aan ons is die goeie nuus ook verkondig net soos aan hulle; maar die woord van die 
prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig was nie. 
 
DIE NUT VAN YAHWEH SE DISSIPLINE 
 
Heb 12:10 Want hulle het ons wel 'n kort tydjie na hulle beste wete getugtig; maar Hy tot ons 
beswil, sodat ons sy afgesonderdheid kan deelagtig word. 
 
DIE NUTTELOOSHEID VAN GELOOF SONDER WERKE 
 
Jak 2:14 Wat baat dit (watter nut het dit), my broers, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy 
het nie die werke nie? Hierdie geloof kan hom tog nie red nie? 
 


