RENTMEESTERS NA EDEN

Les 5 voor 3 februari 2018

Kerntekst: “maar, zoals wij door God beproefd zijn om ons het Evangelie toe te vertrouwen, zo
spreken wij, niet om mensen te behagen, maar God, Die onze harten beproeft.”
(1 Thessalonicenzen 2:4)

❖ Rentmeesters in het Oude Testament
— In het Oude Testament waren de rentmeesters degenen die de leiding hadden over 'het
huis'. Zij beheerden de goederen van hun meesters, en hun meesters vertrouwden hen.
— Rentmeesters handelden in naam van hun meester, en deden wat zij zouden moeten
doen. Ze omarmden de belangen van hun meester, en ze gebruikten hun goederen niet
voor hun eigen voordeel.
— Er waren trouwe rentmeesters zoals Eliëzer en Jozef (Gen.15: 2; 39: 4), en ontrouwen
zoals Arza en Sebna (1 Kon.16: 9; Jes. 22: 15-21).
❖ Rentmeesters van materiële goederen
— Het Nieuwe Testament concentreert zich op de verantwoordelijkheid van de
rentmeester. Elke rentmeester wordt verantwoordelijk gehouden voor zijn meester.
— Ontrouwe Rentmeesters worden gestraft (Lucas 12: 45-47), maar ze kunnen nog steeds
geestelijke achteruitgang vermijden (Lukas 16: 8).
— Trouwe rentmeesters worden geprezen en zij krijgen grotere verantwoordelijkheden
(Lucas 19:17).
❖ Rentmeesters van de mysteries van God
— God heeft vele waarheden geopenbaard, maar er zijn andere die Hij niet geopenbaard
heeft, omdat we ze niet kunnen begrijpen (Deuteronomium 29:29). Er zijn nog andere
openbaringen die we slechts gedeeltelijk begrijpen. Die waarheden zijn 'mysteries'.
(Romeinen 11:25; 1 Korinthiërs 2:7; 1 Korinthiërs 15:51; Efeze 1:9-10; Efeze 3:3-6;
Efeze 5:31-32; Efeze 6:19; Kolossenzen 2:2; 2 Thessalonicenzen 2:7; 1 Timotheüs 3:9;
1 Timotheüs 3:16).
— Wij zijn rentmeesters van die mysteries. We moeten ze met anderen delen, ook al
begrijpen we ze niet volledig.
❖ Rentmeesters van geestelijke waarheid
— Spirituele waarheden zijn geschenken die God aan ons heeft gegeven voor ons eigen
welzijn. Wij zijn ook rentmeesters van hen.
— Het meest waardevolle geschenk is verlossing. Zou je zo'n geweldig cadeau niet delen,
zodat anderen het ook kunnen ontvangen?
— Denk aan de wapenrusting van God. Elk deel van dat harnas is een geestelijke gave die
God ons heeft gegeven, en wij zijn Rentmeesters van die gaven (Efeziërs 6: 13-17).
B Rentmeesters vandaag
❖ Onze verantwoordelijkheid als rentmeesters
— Een rentmeester zijn is een grote verantwoordelijkheid. Rentmeesters moeten veel
middelen beheren om voor hun baas de grootste winst te behalen.
— Daarom zijn wij verantwoordelijk voor alles wat God ons heeft gegeven. Dat omvat
materiële en geestelijke gaven.
— We zijn vrij om onze middelen te gebruiken voor ons eigen voordeel of ten behoeve van
God. We moeten onthouden dat we verantwoordelijk worden gehouden (Prediker 11: 9).
“Op het moment dat een man het zicht verliest van het feit dat zijn vermogens en bezittingen van de
Heer zijn, verduistert hij op dat moment de goederen van zijn Heer. Hij handelt als een onrechtvaardige
rentmeester en lokt de Heer uit om zijn goederen over te dragen aan meer getrouwe handen. God roept
degenen op, aan wie Hij zijn goederen heeft toevertrouwd, om er getrouw mee om te gaan, om aan de
wereld te tonen dat ze werken voor de redding van zondaars. Hij roept degenen die beweren onder Zijn
toezicht te staan op om Hem in karakter niet verkeerd voor te stellen ... Hij belaadt ons dagelijks met
voordelen ... Laten we Hem verheerlijken door anderen de overvloed te geven die Hij ons heeft
geschonken.”
E.G. White (In Heavenly Places, 22 October)

