DE KENMERKEN VAN EEN RENTMEESTER

Les 6 voor 10 februari 2018

Kerntekst: “Laat ieder mens ons zó beschouwen, namelijk als dienaren van Christus en beheerders van
de geheimenissen van God. En verder wordt van de beheerders verlangd dat zij betrouwbaar blijken te
zijn.” (1 Korintiërs 4:1,2)

A TROUW. 1 Korintiërs 4:2.
❖ Trouw zijn aan God betekent vertrouwen in Hem (geloof) hebben en aan Zijn zijde
staan.
❖ We moeten Zijn Woord gedenken en er trouw aan zijn wanneer we verleid worden.
❖ Abraham is een voorbeeld van trouw. Hij geloofde en bleef tot het einde trouw aan
God. Zijn ogen waren op de hemelse stad gericht. (Hebreeën 11: 8-19).
B LOYALITEIT. Openbaring 2:10.
❖ Loyaliteit is tot het einde toe van God te houden en trouw aan Hem blijven. Het is de
externe uitdrukking van onze persoonlijke overtuigingen, ons geloof en onze
toewijding.
❖ We kunnen niet tegelijkertijd loyaal zijn aan God en aan de dingen van deze wereld.
❖ Onze loyaliteit heeft invloed op onze levensstijl.
❖ We zullen loyaal blijven aan God, ongeacht wat er in ons leven gebeurt (Job 13:15)
C EEN REIN GEWETEN. 1 Timotheüs 3:9.
❖ Ons geweten kan "slecht" of "afgestompt" zijn (Hebreeën 10:22; 1 Timotheüs 4: 2).
❖ Ons gebrekkig geweten moet worden hersteld, maar we kunnen het niet zelf doen.
Alleen Jezus kan ons geweten reinigen (Hebreeën 9:14).
❖ Als ons geweten gezuiverd is, sluit het zich aan bij Gods wet. Gods wet is de enige gids
van veilig gedrag voor de gelovigen.
D GEHOORZAAMHEID. 1 Johannes 5:3.
❖ De getrouwe en trouwe rentmeesters - met een rein geweten - begrijpen dat ze onder
het gezag van hun Heer werken.
❖ Het accepteren van die autoriteit omvat het gehoorzamen van Gods bevelen.
❖ We zijn totaal ongehoorzaam aan God als we Hem gedeeltelijk of volgens onze eigen
regels gehoorzamen (zie het voorbeeld van Abel en Kaïn).
E BETROUWBAARHEID. Lukas 16:10.
❖ Als rentmeesters moeten we betrouwbare mensen zijn. Christenen moeten de
publieke opinie niet volgen, maar handelen volgens Bijbelse principes.
❖ Daniel en Joseph waren betrouwbare rentmeesters omdat ze trouw waren, zowel in
kleine als in grote dingen.
❖ Getrouwe rentmeesters weerspiegelen het karakter van Jezus op de manier waarop
ze handelen en zich gedragen.
"Het grootste gebrek van de wereld is het gebrek aan mannen - mannen die niet gekocht of verkocht zullen
worden, mannen die in hun binnenste zielen oprecht en eerlijk zijn, mannen die niet bang zijn om zonde
bij de juiste naam te noemen, mannen wier geweten net zo trouw is aan de plicht, als de naald van de
kompas, mannen die recht zullen staan ook al zullen de hemelen vergaan."

E.G. White (Education, hoofdstuk. 7, blz. 57)

