A GETROUHEID. 1 Korintiërs 4:2.
❖ Om getrou aan God te wees behels dat jy Hom vertrou (met geloof) en aan Sy kant
staan.
❖ Ons moet Sy Woord onthou en getrou daaraan wees wanneer ons versoek word.
❖ Abraham is 'n voorbeeld van getrouheid. Hy het tot die einde toe geglo en aan God
getrou gebly. Sy oë was vas op die Hemelse Stad (Hebreërs 11:8-19).
B LOJALITEIT. Openbaring 2:10.
❖ Lojaliteit is om God lief te hê en tot die einde toe getrou te wees. Dit is die uiterlike
uitdrukking van ons persoonlike oortuigings, ons geloof en ons verpligting.
❖ Ons kan nie terselfdertyd getrou aan God en aan die dinge van hierdie wêreld wees
nie.
❖ Ons lojaliteit beïnvloed ons lewenstyl.
❖ Ons sal getrou wees aan God, ongeag wat in ons lewens gebeur (Job 13:15)
C ‘N SKOON GEWETE. 1 Timoteus 3:9.
❖ Ons gewete kan "foutief" of "verskeur" wees (Hebreërs 10:22; 1 Timoteus 4:2).
❖ Ons foutiewe gewete moet herstel word, maar ons kan dit nie deur onsself doen nie.
Slegs Jesus kan ons gewete reinig (Hebreërs 9:14).
❖ Sodra ons gewete gesuiwer is, is dit in lyn met God se wet. God se wet is die enigste
veilige gedragsgids vir die gelowiges.
D GEHOORSAAMHEID. 1 Johannes 5:3.
❖ Die getroue en lojale rentmeesters—met 'n skoon gewete—verstaan dat hulle onder
die gesag van hulle Here werk.
❖ Die aanvaarding van daardie gesag behels die gehoorsaamheid van God se bevele.
❖ Ons oortree God heeltemal as ons Hom gedeeltelik of volgens ons eie reëls
gehoorsaam (sien die voorbeeld van Abel en Kain).
E BETROUBAARHEID. Lukas 16:10.
❖ As rentmeesters moet ons betroubare mense wees. Christene moet nie die publieke
opinie volg nie, maar om volgens die Bybelse beginsels op te tree.
❖ Daniël en Josef was betroubare rentmeesters omdat hulle in klein sowel as die groot
dinge getrou was.
❖ Getroue dienaars weerspieël Jesus se karakter in die manier waarop hulle optree en
hulself gedra.

