
Christelijke rentmeesterschap 
 
Rentmeesterschap van de Familie 
 
Bijbelse tekst: Jozua 24: 14-15; Efeziërs 5: 22-28 
 
Inleiding 
In deze les zullen we zien dat de familie de basis is van onze ervaring. In haar worden we geboren, we 
zijn opgevoed en we zijn er de rest van ons leven van afhankelijk. We zullen zien dat dit hele proces 
het plan is van God dat onthuld werd sinds Genesis. In de Schrift is het gezin zo belangrijk dat de 
apostel Paulus classificeert als "erger dan de ongelovige" die niet om zijn gezin geeft (1 Timotheus 5: 
8). Dus het doel van deze les is om te laten zien dat Gods liefde voor de mensheid alle families op 
aarde tot doelwit van zijn zegen maakt (Genesis 12: 3). 
 
1. DE FAMILIE IN HET PLAN VAN GOD 
1. De instelling van het huwelijk. 
Voordat God het gezin stichtte had Hij het huwelijk ingesteld. De Heer Jezus bevestigde deze 
oorspronkelijke en wettelijke instelling, volgens de Wet van God: "U hebt niet gelezen dat de 
Schepper hen in het begin mannelijk en vrouwelijk maakte en zei: Daarom zal een man vader en 
moeder verlaten en zich bij zijn vrouw voegen, en zijn ze twee in één vlees? " (Mattheüs 19: 4-5, 
vergelijk Gen 2:24). Hier is duidelijk de oorsprong van het huwelijk als een goddelijk gevestigde 
instelling. 
2. Oorsprong van het gezin. 
Het boek Genesis vertelt dat God vanaf het begin van man en vrouw het gezin heeft opgericht: "En 
God zegende hen en God zei tegen hen: wees vruchtbaar en word talrijk en vult de aarde aan" (Gn 
1:28). En dat het van een gezin was dat de Allerhoogste beloofde om alle anderen te zegenen: "En ik 
zal degenen zegenen die u zegenen en vervloeken degenen die u vervloeken; en in u zullen alle 
geslachten der aarde gezegend worden "(Genesis 12: 3). 
 
II. DE RENTMEESTERSCHAP VAN HET GEZIN 
1. De principes die het christelijk huwelijk beheersen. 
Er is een handleiding van de huwelijksvereniging: de Heilige Bijbel. Daarin vinden we universele en 
tijdloze principes voor het huwelijk. 
 
1.1. Het principe van monogamie. 
In het oorspronkelijke plan van God om te trouwen, wordt het principe van monogamie aldus gesteld: 
"Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen één 
vlees zijn" (Genesis 2:24) de Bijbel vertelt bijvoorbeeld het verhaal van Lamech, de zoon van 
Metusael, die begon met het beoefenen van bigamie (Gn 4.19) Dus in de loop van de tijd werd 
polygamie ook tijdelijk aanvaard in de Hebreeuwse gemeenschap. 
 
Wanneer een mens rebelleert tegen Gods monogame wil voor het huwelijk, begint een afgrond 
andere afgronden te noemen: incest, homoseksualiteit, pedofilie, bestialiteit en andere soortgelijke 
gruwelen. 
 



Geconfronteerd met zo'n grotesk en afschuwelijk beeld, legt het Woord van God ons het monogame, 
heteroseksuele en onlosmakelijke patroon op als de oorspronkelijke wil van de Schepper om te 
huwen (1 Kor.7: 1- 2). 
 
1.2. Het principe van heteroseksualiteit. 
In de Schrift definieerde God voor het huwelijk het principe van heteroseksuele eenheid: een man en 
een vrouw voor altijd verenigd onder de goddelijke zegeningen. 
 
Wanneer Genesis 2:24 het monogame en heteroseksuele principe vaststelt, identificeert de tekst de 
man die het huis van zijn vader en moeder verlaat om zich te verenigen met zijn vrouw, en "één vlees" 
te worden. Naast monogamie, heteroseksualiteit is een niet-onderhandelbaar principe op elk 
moment of op elke plaats. Echter, hier is een bijbelse en ernstige waarschuwing: deze twee principes 
ondersteunen alleen het huwelijk als ze onder de hoede van de ware en offergave van beide 
echtgenoten geleefd worden (Mt 22: 37-40; Efeziërs 5:22, 25. Daarom vecht voor je liefde, hou van 
je partner, vernieuw je huwelijk periodiek. 
 
2. De prioriteit van het gezin. 
De plaatselijke kerk moet het familiebeheer gestaag en effectief aanmoedigen. De christen moet de 
juiste prioriteiten voor het leven hebben. Normaal gesproken zijn er veel gelovigen en zelfs pastors 
die prioriteit geven aan de volgende volgorde: a) God; b) kerk; c) echtgenote; en d) kinderen. Wat is 
de misvatting van deze volgorde van prioriteiten? 
Bijbels moet de gelovige prioriteit geven aan (1) God; (2) zijn eigen leven; (3) uw echtgenoot; (4) hun 
kinderen; (5) en de plaatselijke kerk. Nu zou je kunnen vragen: maar zegt de Bijbel niet dat we 
prioriteit moeten geven aan het Koninkrijk van God? (Mt 6:33). Ja, dat is waar. Binnen de goddelijke 
economie is er echter een zeer duidelijke hiërarchie zodat volledig met rentmeesterschap met het 
gezin kan worden voldaan. 
Het Woord van God zegt dat als iemand niet voor zijn gezin zorgt, hij niet bereid is de kerk van Christus 
te leiden (1Tim. 3.4-5). Het is erg verdrietig wanneer de arbeider merkt dat hij zich bezighoudt met 
het verkrijgen van andere families voor Christus, maar zijn huis verliest door gebrek aan aandacht, 
ijver en liefde (1 Timotheüs 5: 8). 
 
3. De relatie tussen ouders en kinderen. 
In het rentmeesterschap van het gezin moet er zorgvuldig op worden gelet dat de kinderen kunnen 
worden opgevoed in de 'leer en vermaning van de Heer' (Efeziërs 6: 4). Zij zijn de erfenis en beloning 
van God (Psalm 127: 3). Als priesters van het huis moeten ouders de huishoudelijke dienst verrichten. 
Het is erg belangrijk om prioriteit te geven aan dit moment om je kinderen in het Woord van God te 
onderwijzen. Naast spirituele ijver moeten ouders voorbeelden zijn van echtelijke, vaderlijke en 
moederlijke liefde. 
 
CONCLUSIE 
Er is maar één manier om het gezin te beschermen tegen de geestelijke en morele vernietiging van 
de huidige tijd: door het te creëren volgens de Wet van God. Noah redde zijn familie van de 
ondergang omdat hij geloofde in Het woord van God (Gen. 7: 1). Jozua nam ook Gods zijde met zijn 
familie. In het licht van de afwijkingen van het volk is zijn verklaring plechtig en voorbeeldig: "Kies 
heden, wie gij wilt dienen ... maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Here dienen" (Jozua 
24:15). 


