
Christelijk Rentmeesterschap 

Het rentmeesterschap van de financiën 

Hebreeën 13.5, Spreuken 3.9, 1 Timoteüs 6.9 
 
Inleiding 

Op de dingen die de wereld bewegen, onderscheidt geld zich als ethisch moeilijk te beheren. De 
christelijke administratie van de financiën omvat het instrueren van de christen over de ethische, 
fatsoenlijke en correcte manier van omgaan met geld. Geld is direct gekoppeld aan materiële 
goederen. Het christelijk bestuur heeft in dit verband te maken met een behoorlijk beheer van 
geld, hoe het te verwerven, het bezit en het gebruik van geld in de verschillende activiteiten van 
het materiële leven. Geldbeheer, zowel persoonlijk als openbaar, moet worden gedaan met 
eerlijkheid en verantwoordelijkheid. 
 

I. GELDBEHEER PRINCIPES 
1. Correcte evaluatie van het geld. Het is niet geld zelf dat "de wortel is van allerlei soorten 
kwaad," maar "de liefde voor geld" (1 Timotheüs 6:10). Het is deze idolate liefde die 
mensen slachtoffers van hebzucht, vermoeden en hebberig maakt. Geld is niet slecht noch 
goed op zich. Het gebruik ervan is dat het eerlijk en rationeel moet zijn. Het laatste deel 
van de tekst van 1 Timoteüs 6:10 luidt: "en in die hebzucht hebben sommigen zich van het 
geloof afgekeerd en met veel pijnen berokkend." Het is de liefde voor geld dat schadelijk 
is, en het doet pijn in de ziel. Het is slecht en gevaarlijk om geld vóór alle dingen in het leven 
of boven spirituele prioriteiten te zetten. De Bijbel veroordeelt hebzucht omdat het leidt 
tot egoïsme en hartbreuk (Hebreeën 13:5; 2 Petrus 2.3, 14). 
 
2. In het christelijk rentmeesterschap is geld een middel en geen doel op zich. De 
menselijke samenleving draait om geld en maakt het de reden voor alles in het leven, 
omdat de ongelovige, in zijn spirituele blindheid, God niet kent. De Bijbel waarschuwt, "hij 
die van geld houdt zal er nooit tevreden mee zijn" (Prediker 5.10). 
 
3. De kunst van het maken van geld. Het is geen zonde om geld te verdienen op een 
waardige, legale en eerlijke manier. Zonde is om het verkeerd toe te passen. Om verstandig 
geld te verdienen, moeten we eerst het Koninkrijk van God erkennen. Dat is, zijn 
dominantie in onze persoonlijke financiën (Mt 6:33). Elke ware christelijke administrateur, 
in zijn financiën, maakt God zijn administratieve partner, dat is zijn adviseur. In uw 
zoektocht naar geld, altijd een manier vinden om bij te dragen aan het Koninkrijk van God 
en het in eerste plaats zetten.  
 
4. Rationeel gebruik van geld. De predikant John Wesley was erg praktisch en gaf drie 
regels over het juiste gebruik van geld: 
Ten eerste : " Verdien zoveel mogelijk." Dit moet worden gedaan zonder te veel geld te 
betalen en zonder anderen te schaden, zowel in lichaam als in ziel. Te veel betalen voor 



geld is om het te verdienen met verlies van gezondheid, eer, en goede naam; Het illegaal 
te winnen. 
 
Ten tweede:"Bespaar zoveel als we kunnen."Dit betekent dat we de kosten moeten 
verlagen die alleen bedoeld zijn om te voldoen aan de gekke verlangens van het vlees, de 
ijdelheid en de hebzucht van de ogen. We mogen het niet verspillen aan zonden en 
gekkigheid tijdens ons bestaan, en ervoor zorgen dat onze kinderen het niet na de dood 
verspillen. 
 
Ten derde, "Geef zo veel mogelijk."  Dit betekent dat we verstandig geven in het Koninkrijk 
van God en ook aan mensen in nood die we kunnen helpen. Altijd attent op de behoeften 
van de mensen om ons heen. 
 
II -SCHULDEN 

Schulden maken van je één slaaf(spreuken 22:7). Als christen moeten we altijd proberen om 
geen schulden te hebben en zo snel mogelijk uit hen te komen.  

Snowball-systeem.  
De financiële adviseur DaveRamsey ( www.daveramsey.com) stelt de methode voor om uit de 
schulden te geraken genaamd ' Snowball '.De sneeuwbal methode is een schuldvermindering 
strategie waarin je schulden betaalt, van de laagste naar de hoogste, en je krijgt een momentum 
door elke balans te elimineren. Wanneer de kleinste schuld volledig wordt betaald, overzet je het 
geld dat je voor die schuld hebt betaald naar het volgende kleinere saldo. 
Het gaat als volg: 

Stap 1: vermeld uw schulden van laag naar hoog, ongeacht het rentepercentage. 

Stap 2: Maak minimale betalingen op alle, maar de kleinste schulden. 

Stap 3: betaal zo veel mogelijk op je kleinste schuld. 

Stap 4: Herhaal dit totdat elke schuld volledig betaald is. 

 
Conclusie 
We hebben geleerd dat geld niet de primaire kant van het menselijk leven is. De christen die God 
boven alles liefheeft, zal de kunst van het maken van geld een bron van zegeningen maken voor 
hem, zijn familie en, bovenal, voor het Koninkrijk van God, vertegenwoordigd door de kerk van 
Christus. 


