
Preek Jan Steyn Sondag 16 September: Begin seisoen van Rentmeesterskap. 

Teks: 1 Kronieke 29:12-19 

Tema: Rentmeesters 

 

Inleiding: Die Here is die ware eienaar. 

Eendag was 'n vyfjarige seuntjie alleen saam met sy pa by die huis. Sy pa het besluit dat hy iets spesiaals 

vir die seuntjie wou doen en vra hom toe waarvoor hy lus het. Die seuntjie het geantwoord: Ek soek een 

van daai Mc Donalds mega chips. Die pa en die seuntjie sit toe af Mc Donalds toe en die pa gaan koop vir 

sy seuntjie hierdie pak mega chips. Saam sit hulle toe by een van die tafeltjies en die pa verkyk hom aan 

die genot van die seuntjie wat die chips so deur die tamatiesous sleep en dan by sy mond invoer. Die pa 

steek toe sy hand uit om ook een van die chips te eet en met sy seun in die blydskap te deel van hierdie 

groot pak chips wat hy gekoop het. Toe die seuntjie sy pa se hand sien naderkom, duik hy dadelik af op 

sy skinkbord en sê: "Nee, pappa, jy kan nie kry nie. Hierdie chips is net myne!" 

 

Die pa was in die stilte maar half afgehaal deur die seuntjie se reaksie. Het sy seun dan nie besef dat hy 

wat sy pa is vir hom die chips gekoop het en gegee het nie? Die pa het gewonder of sy seuntjie geweet het 

dat hy nie werklik sy chips nodig gehad het nie. Hy het genoeg geld in sy beursie gehad om tien pakke 

mega chips te kon koop. Hy wou net graag met sy seuntjie deel in dit wat hy vir hom gegee en gekoop 

het. 

 

Mense, dis so waar van ons verhouding met God ook. God het vir ons alles gegee wat ons het, maar as Hy 

by ons wil kom sit en kom deel in dit wat ons van Hom ontvang het, dan duik ons ook af op ons geld en 

ons goed en sê: God, jy kan nie daarvan kry nie, dis net myne! Dan wil ons hierdie forte bou rondom ons 

geld en goed. God het nie my en jou bydrae of goed nodig om te oorleef of omdat Hy arm of in die nood 

is of te min het nie- die Woord skryf dat alles aan die Here behoort, dat al die goud en silwer aan Hom 

behoort lees ons in Haggai 2, dat al die diere in die bos en die wild op duisend heuwels aan Hom behoort, 

skryf Psalm 50. Hy wil vir die saak van Sy koninkryk en ter wille van die nood van mense met ons deel in 

daardie spreekwoordelike pak mega chips, in daardie oorvloed wat Hy vir jou en my voorsien het. Luister 

mooi wat Dawid skryf: "Alles behoort aan U en ons gee aan U wat ons van U gekry het. Here, al hierdie 

goed wat ons bymekaar gemaak het om 'n huis vir U heilige Naam te bou, het ons van U gekry en dit 

behoort aan U." 

 

 Het jy al so gedink oor jou geld en jou goed? Dat jy nie werklik die eienaar daarvan is nie, maar die 

Here? Dat as jy byvoorbeeld jou dankoffer gee jy bloot aan die Here teruggee deel van die alles wat jy 

van Hom ontvang het? Moet nooit dink met jou dankoffer kom gee jy vir die Here Sy deel nie. Jy kom 

gee aan Hom jou dankoffer of die bydrae van jou tyd en talente terug omdat alles reeds syne is. Die deel 

wat ek aan die Here terug gee as dankoffer is nie my getuinenis of bevestiging dat een tiende aan Hom 

behoort nie, maar dat alles van wat ek het aan Hom behoort. Ons is nie die eienaars van ons geld, ons 



goed, ons tyd en gawes of talente nie- ons bestuur dit net namens die Here. Dit bring my uit by die begrip 

van rentmeester, ons tema vanoggend en wat dit nou eintlik beteken. 

 

Wat beteken die begrip rentmeester? 

Die woord rentmeester is in Grieks oikonomos. Dit kom van twee Griekse woorde oikos wat huis beteken 

en nomos wat wet of beginsel beteken, iets waardeur dinge beheer word. Die rentmeester was die 

bestuurder van 'n huishouding in die Bybelse tyd. Die groot huiseienaars van die Bybelse tyd was 

gewoonlik 'n ryk man. As die huiseienaar sê nou maar vir besigheid of op vakansie moes weggaan van 

die huis af, het die rentmeester die huishouding namens die eienaar bestuur. Let wel, hy bestuur nie sy eie 

goed nie, hy bestuur die eienaar, iemand anders se goed. Terwyl die eienaar nie tuis is nie of nie 

beskikbaar is nie, het die rentmeester die bevoegdheid gehad om besluite te neem oor die aanwending van 

die eienaar se geld. Die rentmeester het selfs die volmag gehad om in 'n vergadering te verskyn namens 

sy eienaar en namens die eienaar standpunt in te neem. Dit was aanvaar dat hierdie standpunt net so goed 

was as dat die eienaar self daar sou wees. As die eienaar teruggekom het van sy sakereis of vakansie af of 

herstel het van siekte, het hy van die rentmeester verslag gevra oor wat gebeur het met sy geld en 

besittings terwyl hy as eienaar nie beskikbaar was nie. 

 

Ek en jy is ook rentmeesters. Ons werk met Iemand anders se besittings. Wat ons het kom van die Here af 

en as ons Sy kinders is, weet ons dat al ons geld en goed aan die Here behoort en dat ons dit net namens 

Hom wat die ware Eienaar is, bestuur. As ek aan die Here behoort, behoort nie net my hart aan Hom nie. 

Dan is Hy die Here oor my hart, my geld, my goed, my tyd en my talente en wat ek daarmee maak. 

Iemand het so raak geskryf dat ons rentmeesters van die vier groot g's is: 

Geld 

Goed 

Geleenthede (wat in wese my tyd) is en my 

Gawes of talente 

Party skrywers oor rentmeesterskap sal nog hier die G van grond ook bysit. Ook my grond as boer of 

huiseienaar behoort aan die Here. Die Amos plaasbediening het dit so mooi verstaan met die leuse: Saam 

met God se mense op God se plaas tot God se eer. Ons kan daar bysit: Saam met God se mense (my 

familie of huisgesin) in God se huis of op God se erf tot God se eer.  

 

Hoe speel hierdie vier groot G's van geld, goed, geleenthede (tyd) en gawes of talente uit in 1 

Kronieke 29? 

Kom ons begin by geld: Dawid en sy mense het hul goud en silwer en edelstene gegee vir die bou van die 

tempel. Hulle het dus finansieel bygedra tot die saak van die Here. 

Wat goed betref, staan dit baie naby aan die finansieel bydra. Ons lees dat hulle naas die goud en silwer 

ook die ander materiaal wat vir die bou van die tempel nodig was, voorsien het. Ons lees hier van yster en 

brons en hout en marmer. 



Wat gawes of talente betref, lees ons in vers 5 van vakmanne soos goud en silwer en ystersmede en 

houtwerkers wat die werk aan die tempel moes doen. Hulle het hulle gawes en talente om met hierdie 

materiale te kon werk, verniet geskenk vir die bou van die tempel. Saam met hul gawes of talente, het 

hulle ook hulle tyd of geleentheid geskenk vir hierdie werk. 

 

Die leiers het die voorbeeld gestel: 

Ons sien dat Dawid as leier vir die volk die voorbeeld gestel het in terme van offervaardigheid vir die 

Here se werk. Toe Dawid na hy sy oorvloedige bydrae gegee het, vra wie nog gewillig is om sy hand op 

te maak in terme van 'n gawe aan die Here, het die leierskap van die volk, die familiehoofde en 

stamhoofde en aanvoerders en amptenare in beheer van die koning se dienste eerste na vore getree. Soos 

in dinge soos offervaardigheid of gewilligheid tot diens, werk dit net in die gemeente as ons as leiers ook 

in terme van iets soos rentmeesterskap die voorbeeld stel. As die leiers met die regte gesindheid hulle 

gawes en tyd en finansiële bydrae bring, gee die volk in Israel se geval en in ons geval die gemeente 

maklik. Ons sien dit in vers 9: Die volk was bly oor hulle (die leiers) se gewilligheid, want hulle het die 

vrywillige gawes aan die Here met hulle hele hart gegee. Rentmeesterskap en vrygewigheid begin by ons 

as leraars en kerkraad en gesinshoofde. As julle as ouers in die huis se hande toe is vir die saak van die 

Here en julle altyd moan as julle iets vir die kerk moet bydra, gaan julle kinders se gesindheid nie anders 

wees nie. Wat maak jy met salaristjek of sakgeld aan die einde of begin van die maand? Kyk jy daarna as 

joune- wat gaan ek daarmee koop of kry? Of vra jy vir wie moet hierdie geld bless of seen? God het ons 

soos vir Abraham in Genesis 12 geseën om tot seën van ander te wees. Dit begin by ons wat in die 

leierskap van ons gemeente of van ons huishoudings staan. 

 

Ons vrygewigheid kom op uit God se vrygewigheid: 

Dawid en sy mense kon hulle bydrae vir die bou van die tempel van die Here maak omdat die Here reeds 

aan hulle alles voorsien het wat nodig was vir die bouwerk. Kyk na Dawid se vraag in vers 14: "Want wie 

is ek en wie is my volk dat ons die vermoë sou hê om sulke gawes te bring? Alles kom van tog van U af 

en ons gee aan U wat ons van U gekry het." 

 

God het aan Abraham beloof om hom te seen en 'n man van groot betekenis te maak in Genesis 12 en 

hom op grond van hierdie belofte opgeroep om tot seën van ander te wees. Ook in die Nuwe Testament 

leer ken ons God as die God wat gee: Kyk maar in 2 Kor. 8:9: "Julle ken die genade van ons Here Jesus 

Christus: hoewel Hy ryk was, het Hy ter wille van julle arm geword, sodat julle deur Sy armoede ryk kon 

word". In die ou tyd was daar in een van die bekendste kerke in Londen hierdie restaurant bestuur deur 

ene Emil Mettler. Hy het nooit enige Christelike werker vir enige ete in sy restaurant laat betaal nie en 

sendingwerkers soos Albert Schweitzwer finansieel ondersteun, maar eendag het die Sekretaris van die 

Londense Sendinggenootskap langs Mettler gestaan toe hy sy kasregister oopmaak. Saam met die 

geldnote in die kasregister was hierdie lang geroeste spyker gelê. En hierdie spyker nou?, het die 

sekretaris gevra. Wat maak dit in die kasregister. Mettler het verduidelik: Ek hou die spyker saam met my 



geld om te laat onthou watter prys die Here betaal het vir my verlossing en wat ek as dank aan Hom 

verskuldig is. Ek wil ook 2 Kor 9:8 by julle laat: "Dink daaraan, wie karig saai, sal karig oes; en wie 

volop saai, sal volop oes. Elkeen moet gee soos wat hy hom in sy hart voorgeneem het, nie met teensin of 

uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. En God is by magte om aan julle alles in 

oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke 

goeie werk." 

 

Slot: Nie bedrag, maar gesindheid. 

Ons dink soms so by onsself- as ek 'n miljoen rand gehad het, sou ek darem goed kon bydra vir die kerk 

of die Here se saak. Mense, rentmeesterskap is nie hierdie saak van bedrag nie, maar van gesindheid. Ek 

lees in die week die mooi storie van die oom wat getrou by sy kerk sy tiende gegee het. In die begin was 

dit 5 pond van sy 50 pond. Toe raak die oom skatryk en sy maandelikse inkomste en omsit is 

hondderdduisend pond. Skielik moet hy nou tienduisend pond per maand vir die kerk bydra en hy gaan 

sien sy dominee en kla dat die bedrag wat hy nou per maand moet gee darem net te veel en te 

buitensporig geword het. Die dominee het toe saam met die oom oor die saak gaan bid: Here, die oom het 

altyd sy tiende gegee vir U kerk. Dankie dat U altyd vir hom so voorsien het, dat hy in staat was om dit te 

doen. Maar nou raak dit vir hom moeilik om dit te doen. Here, neem die oom liewer terug na die vyftig 

pond per maand  om dit vir hom makliker te maak! Julle kan dink die oom het nie meer gekla nie. Die 

gedagte van bedrag of presies die tiende van jou inkomste word nie so in die Nuwe Testament voortgesit 

nie. Meer algemene beginsels geld soos dat elkeen volgens sy vermoë bygedra het of dat God die 

blymoedige gewer liefhet. Dit gaan dus nie oor die bedrag nie, maar die gesindheid waarmee ons gee. 

 

Rentmeesterskap gaan beslis oor my geld. Dit gaan ook oor my goed, my gawes en talente en die 

geleentheid of tyd wat ek beskikbaar stel vir die kerk of vir die Here se werk of om ander mense in nood 

te help. Daarom gaan rentmeesterskap oor my totale lewenswyse- want alles wat ek is en het is ek en het 

ek slegs deur die genade van die Here. Ek is nie die eienaar daarvan nie- ek bestuur dit  alles net namens 

die Here. Ek gee net aan Hom terug wat ek reeds van Hom ontvang het. Dis al wat God van jou en my 

vra. Ek wil in verhouding met jou leef en saam met jou deel in die oorvloed en die genoeg wat ek reeds 

vir jou voorsien het. Alles kom tog van U af en ons gee aan U wat ons van U gekry het. 

Amen.  


