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Inleiding 

Ons nieuwe thema gaat over christelijke rentmeesterschap. Vereenvoudiging, met het 
woord rentmeesterschap, kunnen we concluderen dat het zou de commissies die God als de 
eigenaar van ons leven heeft ons toevertrouwd tijdens onze reis hier op aarde, en Hij 
verwacht dat we trouw zullen zijn in de vervulling van onze rentmeesterschap als 
gehoorzame dienaren van onze Schepper. 

 

I. Het concept 

1. Rentmeester. Het woord komt uit het Latijn, majordomu, en betekent "de belangrijkste 
dienaar van het huis", Net als Eliezer dienstknecht was van Abraham (Gen 15,2.) 

In de Bijbel, de functie verschijnt meerdere malen als een "administratief manager van het 
eigendom van een grote grondbezitter." Zowel in het oude als in het nieuwe Testament 
komt deze functie overeen met die van een beheerder van een landen. Het is daarom 
belangrijk dat we ons rentmeesterschap op verantwoorde wijze uitoefenen. 

2. Rentmeesterschap. Het woord betekent "positie van Administratie ".  In de Bijbel, 
rentmeesterschap verwijst naar elke dienst die de gelovige presteert voor God en zijn gedrag 
voor God en mensen. Het is het beheer van geestelijke en materiële goederen, zowel 
individueel als collectief onder elkaar. Zo moeten we dagelijks handelen bewust van onze 
plicht als dienstknecht die beheren van goederen die niet van ons zijn, maar van God. 

 

II. inzicht in christelijke rentmeesterschap. 

1. Alles is van God. Om het bijbelse principe van rentmeesterschap te begrijpen, is het in de 
eerste plaats belangrijk om te erkennen dat alles van God is "van de heer is de aarde en zijn 
volheid; De wereld, en degenen die het bewonen. Omdat hij het op het overzees richtte, en 
bevestigde het op de rivieren. Psal. 24.1. Dit is de verklaring van koning David, die erkende 
dat er niets van hem was, maar van GOD.  Als we begrijpen dit belangrijke principe dat alles 
van God is, zullen we leven om het Koninkrijk van God op te bouwen. Één van de fouten die 
voortdurend worden gepleegd door christenen, is het scheiden van ons Koninkrijk van het 
Koninkrijk van God, we zijn niet een apart Koninkrijk, wij zijn de huidige uitdrukking van het 
Koninkrijk van God, omdat alles is van hem en dit is een van de belangrijkste redenen om 

goede berheerders te zijn In dit eeuwige Koninkrijk. We gaan hier over verder bespreken in 
latere lessen. 

 

2. De Here Jehovah is de enige God Deut. 6.4-5.  Rentmeesters doen niet wat ze willen, 
maar wat hun heer geeft hen toestemming, soms zeggen we dat God is onze Verlosser, maar 
als we God noemen als de Heer  dan is het een zeer serieuze verbintenis, wanneer we God 
ons Verlosser noemen, verkondigen we wat hij heeft gedaan voor ons , maar als we de Hem 
Heer noemen, zeggen we dat we de rentmeesters van hem zijn, dus wat ik voor hem kan 
doen. Is God werkelijk uw heer?  Bereid je voor op deze prachtige lessen over christelijke 
rentmeesterschap 

 

Conclusie 

We hebben waargenomen in deze les, het concept van de christelijke rentmeesterschap, de 
belangrijkste tekst die we hebben gelezen leidt ons zorgvuldig te observeren hoe we dit 
principe in ons leven te ontwikkelen, dat we trouw rentmeesters van onze Heer kunnen zijn. 
Hij is de God die ons riep naar zijn licht! 

 

 

 


