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Inleiding 

In deze les, zullen het rentmeesterschap van het lichaam bestuderen. Daarin zullen we de 
spirituele waarde en de grootheid van God's creatieve werk benadrukken. De Bijbel laat zien 
dat de Schepper de mens uit het stof van de aarde maakte, hem het leven gaf en zijn beeld 
en gelijkenis maakt. Als we deze bijbelse waarheid begrijpen, nemen we de 
verantwoordelijkheid voor de ijver van ons lichaam voor de Schepper, want volgens zijn 
woord is het lichaam van de christen "tempel van de Heilige Geest" (1 Johannes 6,19) 

 
I-DE MATERIËLE ASPECTEN VAN HET LICHAAM 

1. prachtige vorming van het lichaam. De Bijbel vertelt over de schepping van het lichaam 
van de mens (Gen 1.26-28; 2.18-25). Het was een prachtig werk, poëtisch uitgedrukt in de 
woorden van koning David: " Ik loof U, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk 
gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken! ook weet het mijn ziel zeer wel. "(Psalm 139,14). 
In dezelfde Psalm, de auteur brengt aan de goddelijke contemplatie van het menselijk 
lichaam (Sal 139,15). Prijs de Heere voor zijn prachtige schepping!  

2. de structuur van het menselijk lichaam. Wanneer we de structuur van het menselijk 
lichaam bestuderen, kunnen we zien hoe prachtig het werk van de Schepper was. 
Bijvoorbeeld, het menselijk organisme bestaat uit 216 weefsels georganiseerd in het skelet. 
Dit heeft een 206 botten. De hersenen hebben een biljoen zenuwcellen en hun signalen 
reizen langs de zenuwen tot een maximum van 360 kilometer per uur. Het lichaam bestaat 
uit 70 procent water; heeft 96, 500km van aders en slagaders; 10.000.000.000 capillaire 
schepen; 100.000.000.000.000 cellen. De menselijke structuur onthult een complexiteit die 
de evolutietheorie nooit zal uitleggen. Alleen een alwetend geest, en een oneindig 
opperwezen, kunnen logische antwoorden geven op de oorsprong van het leven en de 
mens: "in het begin schiep God de hemelen en de aarde [...] En God schiep den mens naar 
Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze. "(Gen 1.1, 
27) 

3. De heiliging van het lichaam. Het is het fundamentele punt in het rentmeesterschap van 
het lichaam. De Bijbel zegt: "Volg vrede met allen en heiliging, zonder welke niemand de 
Here zal zien" (Hebreeën 12,14). De Bijbel toont de middelen van heiligmaking die rekening 
houden met de werking van God en de bijdrage van de gelovige: 

3.1. De middelen van heiligmaking die van God komen. God is degene die rechtstreeks 
handelt in de integrale heiliging van de gelovige: "geest, en ziel, en lichaam" (1 Thes 5,23). 

Hij heiligt ons ook door Christus (Efe 5.25, 26, Hebreeën 9-14, 13,12, 1 Johannes 1,7), de 
Heilige Geest (1 Johannes 6,11, 2 Thes 2,13, Rom 15,16) en het woord van God (Joh 17,17). 

3,2. Menselijke verantwoordelijkheid bij heiliging. God geeft de mens een "pakket" van de 
zaligheid klaar en afgewerkt. Hij doet zijn deel aan de goddelijke kant, maar de mens moet 
een actieve deelnemer in dat proces. In heiliging, moet de mens aanleiding geven tot Gods 
wil: "[...] en die heilig is, dat hij nog geheiligd worde."(Openb. 22,11). Daarom kan de 
gelovige deelnemen aan het proces van heiliging door de volgende elementen: geloof in 
Christus (Rom 1,17); toewijding aan God (Rom 12.1-2); wandelen in de geest (Gal 5:16, 17); 
afstand doet van zonde (Mat 16,24, Rom 6.18, 19). 

 

II- REDELIJKE GODSDIENSTEN EN LICHAAM RENTMEESTERSCHAP 

Volgens de Schriften, moeten we onszelf presenteren als een levend, heilig en aangenaam 
offer aan God. In deze zin, onze aanbidding van hem, volgens Romeinen 12.1, 2, moeten 
overwegen de volgende 3 delen: 

1. "een levend offer". Het beeld van opoffering, in Romeinen, gaat terug tot het Oude 
Testament. Maar in het nieuwe Testament moet de Christen zich aan God voorstellen als 
een levend en aangenaam offer van lof (Hebreeën 13,15)-voor ons allen die geloven dat we 
met Christus werden gekruisigd (Gal 2:19). 

2. "een heilig offer."Dit perspectief leidt de gelovige tot heiliging. En zodra hij/zij als het 
levende offer wordt gezet, bewijst hij/zij tot God te behoren, die volledig aan de vader wordt 
gewijd, een heilig en zuiver leven in het lichaam, in de ziel en in de geest te leven (1 Thes 
5,23). Een heilig leven is een aanbidding van de Heer. 

3. "een aangenaam offer". Wanneer de gered leeft als een levende offer, ziet de Heer deze 
persoon als een offer van grote waarde. Een van de mooiste dingen in het christelijk leven is 
wanneer onze wil is afgestemd op Gods wil. Dit is het ware stadium van totale overgave aan 
de Vader. 

Het offer beeld onderwezen in Romeinen 12 leert wat onze rentmeesterschap eruit moet 
zien in het spirituele en materiële veld. Het gaat door een hernieuwde geest, niet in 
overeenstemming met de "geest" van deze wereld, waarin de christen wordt aangespoord 
om te leven in "offers" op een dagelijkse basis. Dus, onze rationele godsdienst. Paulus ' 
retoriek in 1 Korintiërs: " Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen 
Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?" (6,19). Het is een 
waarschuwing van de apostel aan de gelovigen van Korinthe niet om aanleiding te geven tot 
de zonde, dat wil zeggen, niet te laten het lichaam worden verontreinigd door prostitutie. 

2. Zonden tegen het lichaam. De Bijbel waarschuwt voor zonden tegen het lichaam: 

2,1. Prostitutie, overspel, ontucht. Het gebruik van het lichaam als een koopwaar te worden 
verkocht voor seksuele doeleinden is prostitutie. Het woord van God zegt aan gelovigen heel 
duidelijk: "maar het lichaam is niet voor prostitutie, maar voor de Heer, en de Heer voor het 
lichaam" (1 Johannes 6.13 b, 1 Thes 4:3). De Bijbel heeft ook serieuze waarschuwingen tegen 



degenen die de zonde van overspel plegen-buitenechtelijke geslachtsgemeenschap (1 Kor 
6,10, Hebreeën 13,4) en ontucht-seksuele relatie tussen singles-(Efe 5,5, 1 Tim 1,10; Open. 
21,8). 

2,2. homoseksualiteit. Het Oude Testament veroordeelt uitdrukkelijk homoseksuele Unie, 
roepend God "gruwel" (Lev 20,13; 18,20). Het nieuwe Testament bevestigt deze 
veroordeling, verwijten homoseksualiteit in een minder scherpe manier: " Dwaalt niet; noch 
hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij 
mannen liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen lasteraars, geen 
rovers zullen het Koninkrijk Gods beërven. "(1 Kor 6:10, Rom 1.18-32). 

2,3. Transseksualiteit. Volgens de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie), transseksualiteit is 
een "Gender Identity Disorder" of "genderdysforie". In deze aandoening, een man "voelt als 
een vrouw" en daarom niet instemmen met een eigen lichaam; een vrouw "voelt als een 
man" en ook niet instemmen met haar eigen lichaam, dus willen "van geslacht veranderen". 
De grootste tragedie is wanneer u probeert te normaliseren, dat in de hoofden van kinderen 
en tieners, waardoor verwarring onder hen. Dit is een strategie van satanische oorsprong te 
vernietigen Gods oorspronkelijke plan, van het creëren van de familie als de belangrijkste cel 
van de samenleving. Het is dus een vreselijke belediging voor de sacraleheid van het lichaam 
gecreëerd door God met een binaire identiteit: "mannelijk en vrouwelijk schiep hen" (Gen 
1,27). 

 

Conclusie 

Ons lichaam heeft een materiële en een spirituele dimensie. In dit opzicht heeft het woord 
van God directe leidraad voor het gevaar van zonde tegen ons lichaam en de noodzaak om in 
heiligheid voor God te leven. Zo, om het te verheerlijken, moeten we een rationele 
aanbidding aan God te maken, presenteren onszelf in levende, heilige en aangename offer 
aan de eeuwige. Moge Hij ons trouwe rentmeesters maken van zijn kostbare goederen, onze 
geest, ziel en lichaam! 

 

 

 


