
AFDELING RENTMEESTERSCHAP  

 
Het bevorderen van goed rentmeesterschap 

 

• De afdeling Rentmeesterschap van de Nederlandse Unie van Gemeenten 
Conferentie bestaat om de leden, en de ruimere gemeenschap waartoe zij 
behoort, te informeren en te onderrichten wat betreft onze verplichtingen 

tegenover God als schepper en eigenaar van alles. 
 

Vier pilaren van rentmeesterschap 

De leerstelling van rentmeesterschap rust op vier pilaren: 
o God is eigenaar 

o De mens is een beheerder 
o Tienden & gaven 
o Wat overblijft 

 
We zijn daarom aan God verantwoording verschuldigd voor de manier waarop we 

met zijn schepping omgaan. Als een beheerder heb ik geen rechten maar alleen 
plichten. Daarom moet ik zo omgaan met de schepping dat de eigenaar daarmee 
instemt. 

De manier waarop je omgaat met de schepping is een teken van Gods eigendom 
en van het rentmeesterschap van de mens.  

Rentmeesterschap zet je in om God mee te eren en ten behoeve van het 
welbevinden van de mens. 

 
Rentmeesterschap is veel meer dan geld 
Rentmeesterschap heeft te maken met geld, maar het is veel meer dan alleen 

geld. Het heeft te maken met elk aspect van ons leven, zoals: 
o Tijd 

o Tempel/Lichaam 
o Talenten 
o Tienden  

o Daarom is elke beslissing en elke keuze die we maken in wezen een 
geestelijke beslissing, vanwege het feit dat we daarvan verantwoording 

afleggen aan God. 
 
Helpen van plaatselijke gemeenten 

De afdeling Rentmeesterschap van de Nederlandse Unie van Gemeenten 
Conferentie houdt seminars, leidt discussies en geeft religieuze voordrachten. We 

trachten de kerkgemeenschap te instrueren en te onderwijzen wat betreft haar 
verplichtingen jegens God en hoe ze op een getrouwe en effectieve manier vorm 
kunnen geven aan hun vertrouwen met betrekking tot hun middelen. Dat geldt 

niet alleen als ze leven, maar ook wanneer ze sterven. 
 

HOLISTISCH RENTMEESTERSCHAP 
 
De afdeling Rentmeesterschap richt zich vooral op het op de eerste plaats stellen 

van God op alle gebieden van ons leven. Hoewel onze dienstwerk zich 
concentreert op geven, moeten we bedenken dat er verschillende manieren zijn 

om te geven.  
 
PLANNEN 



 

1. Er wordt jaarlijks een boekje uitgegeven dat ingaat op het geven van tienden 
en andere gaven. Er staan 52 stukjes in om te lezen, één voor elke sabbat van 

het jaar. Deze stukjes tekst zijn bedoeld om te worden voorgelezen voordat de 
collecte wordt opgehaald tijdens de dienst op sabbat. De lezing van elke week 
staat op donderdag, om het u makkelijk te maken, ook op onze Facebook-

pagina. 
 

Rentmeesterschap 
 
Wat is een rentmeester? 

Rentmeesters zijn geschapen om Gods ‘evenbeeld’ te zijn en om zijn belangen te 
behartigen. Om een evenbeeld te zijn, moeten rentmeesters Gods liefde, 

karakter en bedoelingen weerspiegelen. Gods rentmeesters moeten laten zien 
hoe Hij is. Schepping en verlossing zorgen er allebei dat mensen in een nauwe 
relatie leeft met hun Meester. Rentmeesters zijn leerlingen van Jezus Christus. 

 
Wat betekent het om rentmeester in Gods gezin te zijn? 

Rentmeesters komen voort uit alle rassen, stammen, talen en naties om leden 
van Gods gezin te zijn. Het lidmaatschap van Gods gezin gaat uit boven alle 

andere banden en menselijke relaties. Lid zijn van Gods gezin betekent dat 
rentmeesters één worden in doel en één in opdracht. Deze eenheid wat betreft 
bedoeling vervult het gebed van Christus: ‘Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals 

U in Mij bent en ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn (Johannes 17:21). 
 

Wat is rentmeesterschap? 
Het uitgangspunt van rentmeesterschap is de erkenning dat God daartoe het 
initiatief neemt. Hij geeft ons het leven en Hij nodigt ons uit tot het aangaan van 

een intiem partnerschap met Hem. Dit partnerschap begint met het aannamen 
van Jezus Christus als Verlosser en om zo de vreugde van verlossing te ervaren. 

Dit brengt ons er dan toe om voldoende op Hem te vertrouwen om Hem als Heer 
of eigenaar van ons leven te aanvaarden. 
 

Wat is Bijbels rentmeesterschap? 
De Bijbel vertelt ons dat alleen iemand die een relatie heeft met God echt Gods 

partner kan zijn, en Hem met alles wat ze zijn kan aanbidden. Rentmeesterschap 
houdt in dat je erkent dat God de eigenaar is. Tegelijkertijd erken je zo de 
soevereiniteit van God en dat Jezus Heer is in ons leven. 

 
Maakt geld deel uit van rentmeesterschap? 

Ja. Rentmeesterschap gaat echter over elk aspect van het leven: ons lichaam, 
onze vaardigheden, tijd, omgeving en werk. Door God lief te hebben met ons 
hele hart, ziel en verstand, weerspiegelen we in alles wat we doen wie we zijn in 

relatie tot wie God is. Door deze allesomvattende kijk op rentmeesterschap is 
Jezus ook Heer van onze financiële middelen. 

 
Wie zijn trouwe rentmeesters? 
Als je het geheel van je partnerschap met God in gedachten houdt, is 

rentmeesterschap een uitdrukking van het leerling zijn van God. Daarom staat je 
hart ook open voor Gods zending in deze wereld. Rentmeesters zijn partners van 

God. Leden en kerkleiders leven hun trouw uit in eensgezindheid met zijn 
wereldwijde kerk. Daarom is rentmeesterschap de levensstijl van iemand die de 



heerschappij van Christus heeft aanvaard en samen met God wandelt en die 

optreedt als Gods vertegenwoordiger om zijn zaken op aarde te beheren. 
 

 
Tienden  
 

Wat zijn tienden? 
Tienden is een tiende van de toename van je geld of van datgene wat je maakt 

en dat geef je terug aan God. Het is heilig en behoort Hem toe, de eigenaar van 
al onze materiële bezittingen en van ons leven (Leviticus 27:30). Het teruggeven 
van tienden is een uitdrukking van onze trouw aan God. 

 
Is er een verschil tussen tienden en gaven? 

Ja. Tienden worden teruggegeven terwijl gaven worden gegeven. Gaven zijn 
onze liefdevolle en dankbare reactie op Gods zegeningen en goedheid. Door 
tienden en gaven te geven, aanbidden we God en bevorderen we zijn opdracht 

om leerlingen te maken in de wereld. 
 

Wanneer zou ik tienden moeten geven? 
Tienden moeten als eerste worden gegeven wanneer het persoonlijk inkomen of 

de toename van je bezit is ontvangen. 
 
Hoe moeten tienden worden teruggegeven? 

Als het om geld gaat, doe dat dan in een tienden- en gavenenvelop en neem die 
mee naar de gemeente die je bezoekt. Maak er een daad van aanbidding van 

terwijl je er aan denkt dat Hij de Schepper, Verlosser en Heer is van je hele 
leven. 
 

Hoe wordt de tiende gebruikt? 
Binnen de Adventkerk worden de tienden door de plaatselijke gemeente 

ontvangen en doorgestuurd naar de (unie)conferentie. Dit is de centrale 
‘voorraadkamer’ voor de verdeling van de tienden in overeenstemming met het 
boek met alle regels van de kerk (de zgn. ‘Working Policy). 

 
Hoe wordt de tiende gebruikt? 

De percentages verschillen enigszins in de verschillende (unie)conferenties, maar 
het grootste deel van de tiende wordt gebruikt om het dienstwerk van de 
plaatselijke gemeenten te ondersteunen door het geven van een inkomen aan 

predikanten. Daarnaast wordt het gebruikt voor evangelisatie en aanvullende 
dienstverlening aan die plaatselijke gemeenten. 

 
Werd het tiendenstelsel in het Oude Testament gepraktiseerd? 
 

Ja. Toen de Israëlieten op het punt stonden om zich als natie vast te gaan 
vestigen, werd het geven van tienden opnieuw door God bevestigd 

(Deuteronomium 14:22-27). Het tiendenstelsel reikt verder dan de dagen van 
Mozes en Abraham en biedt zo een basis voor de praktijk van het geven van 
tienden in het Nieuwe Testament. 

 
Moeten mensen tienden geven als ze schulden hebben? 

Ongeacht je financiële verplichtingen, heb je ten opzichte van God altijd 
schulden, want Hij is de eigenaar van alles. Het is een grove nalatigheid om Gods 



heilige tiende te gebruiken om je rekeningen met menselijke schuldeisers te 

vereffenen. 
 

Is tienden geven gemakkelijker voor de rijken dan voor de armen? 
Liefde is het motief en de achterliggende gedachte die ons ertoe brengt onze 
verantwoordelijkheid te erkennen. Dat geldt voor zowel rijk als arm. Zonder 

liefde zullen de rijken niet graag tienden teruggeven. Zonder liefde zullen de 
armen niet graag tienden teruggeven van het weinige dat hij heeft. Het geven 

van tienden is gemakkelijk voor iedereen die beseft dat God de eigenaar is en die 
daarop reageert met liefde en door aanbidding. 
 

Waarom geven we tienden? 
Door één tiende van wat we verdienen aan Hem terug te geven, staan we er 

telkens weer bij stil dat God de eigenaar is van alles wat Hij ons heeft 
toevertrouwd. Tienden geven is een onderdeel van onze aanbidding als partners 
van God, van de ondersteuning van zijn zending, zijn dienstwerk en zijn kerk. 

Door het geven van tienden geven we vorm aan onze loyaliteit tegenover God. 
Het verbindt ons ook met Gods beloften en zegeningen, waardoor we een gevoel 

van vriendschap hebben in dit goddelijk-menselijke partnerschap. 
 

Offergaven/collectes 
 
Wat zijn offergaven/collectes? 

Offergaven en collectes zijn onze liefdevolle reacties op Gods zegeningen en 
goedheid. Ze hebben als doel om ervoor te zorgen dat we God steeds meer tot 

een deel maken van de financiële kant van ons leven. Door te erkennen dat God 
de eigenaar is, volgen we de overtuiging die de heilige Geest in ons wekt en 
beheren we wat Hij in onze handen heeft gelegd. We aanbidden God ook door 

aan Hem terug te geven wat Hij ons heeft geschonken. We geven dan en zoals 
de heilige Geest ons overtuigt en ons de kracht geeft dat te doen. We geven om 

God te aanbidden. Dat doen we door zijn kerk te ondersteunen, door zijn 
zendingswerk te bevorderen en door anderen te helpen. We geven echter vooral 
door naar Hem te luisteren en Hem te volgen waar Hij ons naartoe leidt en door 

te doen wat Hij ons in het hart geeft. 
 

Hoe moet ik offergaven/collectes geven? 
We moeten ons door twee principes laten leiden in het geven van offergaven. We 
geven naarmate God ons zegent en door zijn Geest leidt: ‘Laat ieder zo veel 

geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief 
wie blijmoedig geeft’ (2 Korintiërs 9:7). De gemeenten in Macedonië geven ons 

een voorbeeld van hoe we dienen te geven. ‘Ik verzeker u dat ze naar vermogen 
hebben gegeven, ja, zelfs boven hun vermogen. Uit eigen beweging hebben ze 
ons dringend verzocht mee te mogen doen aan de collecte, waarmee de heiligen 

in Jeruzalem zullen worden ondersteund. En ze gaven aanzienlijk meer dan we 
hadden verwacht: door Gods wil gaven ze zichzelf in de eerste plaats aan de 

Heer, en vervolgens ook aan ons’ (2 Korintiërs 8:3-5). 
 
Wat zijn extra collecten? 

Extra collecten zijn collecten die zijn goedgekeurd door het uitvoerend comité 
van de Generale Conferentie. Deze extra collecten worden elk jaar wereldwijd 

ingezameld tijdens de eredienst ter ondersteuning van programma's, projecten, 
instellingen of hulpverleningsinstanties van de kerk. De offergaven zijn ‘extra’ 



omdat ze worden ingezameld onafhankelijk van de collecten die binnenkomen via 

de sabbatschool. Ze hebben allemaal een specifiek doel. Zie de bronnenpagina 
op deze website en klik op ‘Annual’ en vervolgens op de link voor ‘Special 

Offerings’ voor voorbeelden van dergelijke collecten. 
 
Voorraadkamer 

 
Wat betekent het woord voorraadkamer? 

Het woord ‘voorraadkamer’ is een hedendaagse uitdrukking die de plaats 
beschrijft die we kiezen waar we onze tienden naartoe brengen. Het is gebaseerd 
op Gods oproep in Maleachi 3:10: ‘Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, 

zodat er voedsel in mijn tempel is, en zie dan of ik niet de sluizen van de hemel 
voor jullie open en zegen in overvloed op jullie land laat neerdalen.’ 

 
Waar komt het woord voorraadkamer vandaan? 
Het idee van ‘voorraadkamer’ vindt zijn oorsprong tijdens de opwekking in de tijd 

van koning Hizkia. Toen gaven de mensen ruimhartig hun tienden als onderdeel 
van die opwekking. Er kwam zoveel binnen dat de koning de opdracht gaf 

voorraadkamers te bouwen (2 Kronieken 31:2-11). 
 

Hoe functioneert de voorraadkamer in de Adventkerk? 
Het kantoor van de (Unie)conferentie wordt beschouwd als de voorraadkamer 
voor tienden binnen de Adventkerk. De tiende wordt via de plaatselijke 

gemeente ingezameld en vervolgens doorgestuurd naar de (unie)conferentie. 
Daar worden deze middelen verdeeld volgens het beleid dat door de wereldkerk 

is afgestemd. Het grootste deel van de tiende wordt gebruikt binnen de 
(unie)conferentie en daarvan wordt dan weer het grootste deel gebruikt voor 
bediening van de plaatselijke gemeente. 

 
Geschiedenis van het geven 

 
De pioniers van de Adventkerk waren grotendeels zelfvoorzienend. Ze werkten 
‘vanuit geloof’ en ontvingen geen financiële ondersteuning, anders dan hun eigen 

middelen en incidentele giften op basis van vrijgevigheid. Ze waren niet 
gebaseerd op evenredigheid van het inkomen van de gevers. Ze maakten ook 

geen deel uit van een systematisch programma wat betreft het geven van 
middelen. 
 

Op grond van een bijbelstudie onder leiding van J.N. Andrews kreeg het 
financiële systeem van de vroege Adventkerk wat betreft het geven van gaven 

de naam ‘Systematic Benevolence On the Tithing Principle’ (systematische 
vrijgevigheid op basis van het tiendenbeginsel). Dat gebeurde in 1859. Ellen 
White was een groot voorstander van dit idee van ‘systematische vrijgevigheid’. 

Ze zei daarover het volgende: "God heeft een plan opgesteld waardoor iedereen 
kan geven in overeenstemming met hoe Hij hen voorspoed heeft gegeven en wat 

geven tot een gewoonte maakt zonder te wachten op speciale oproepen .... Eerst 
zal iedereen het plan van systematische vrijgevigheid moeten toepassen. Tot dat 
moment zal men er niet in slagen te voldoen aan de apostolische richtlijn’ 

(Testimonies vol 3, p. 411). 
 

In latere jaren werd dit bekend als 'het tiendenstelsel'. Dat omvatte ook 
vrijwillige offergaven. De grote stap voorwaarts aan het einde van de 



negentiende en aan het begin van de twintigste eeuw wat betreft zending, kwam 

tot stand door het plan van het ‘delen van tienden’ en de systematische 
offergaven van de leden. De wekelijkse Sabbatschool/zendingsgaven, die van 

start gingen in 1877, behoren daartoe. Later gingen de dertiende 
sabbatschoolgaven, de verjaardagsgaven en het 
sabbatschoolinvesteringsprogramma daar ook toe behoren. 

 
De voorloper van Rentmeesterschap was Gemeenteontwikkeling. Die gaf advies 

aan gemeenten bij grote kerkbouwprojecten in Noord-Amerika (1959-1966). 
Tijdens de vergadering van de Generale Conferentie in 1966 werd ten slotte deze 
nieuwe afdeling opgericht. De naam daarvan Stewardship and Development 

(Rentmeesterschap en Ontwikkeling) werd aanbevolen door de toenmalige 
voorzitter van de Generale Conferentie Robert H. Pierson. Die naam werd 

officieel op de jaarvergadering van 1967. 
 
Het departement van ‘Stewardship and Development’ was van groot belang in de 

kerk in het decennium van de zeventiger jaren. Dat maakt de benoeming van 
leiders voor dit departement wel duidelijk in de meeste divisies, unies en 

conferenties over de hele wereld. Tegelijkertijd onderging het idee van 
rentmeesterschap een verandering. In plaats van een focus op fondsenwerving 

kwam daarvoor een vollediger Bijbels beeld van rentmeesterschap in de plaats. 
De nadruk kwam te liggen op de schat die je hebt in de vorm van talent, tijd en 
het besef dat je lichaam een tempel is. Tijdens de zitting van de Generale 

Conferentie in 1980 werd dit departement van ‘Stewardship and Development’ 
samengevoegd met de Ministerial Association. De nadruk van het departement 

lag nu op het onderrichten van de leden wat betreft tienden en offergaven, 
evenals op het persoonlijk en als gezin omgaan met financiën. Tijdens de 
Generale Conferentie in 1985 werd ‘Stewardship and Development’ geïntegreerd 

in een nieuw voorgestelde afdeling waarin diverse lerkelijke dienstverlening werd 
ondergebracht, zoals ‘Gezinspastoraat’, ‘Leken activiteiten’ (Ontwikkeling & 

Toerusting), ‘Sabbatschool’ en ‘Jeugd’. Aan het begin van de jaren negentig vond 
er in veel landen van de wereld een herleving en een hernieuwde interesse plaats 
met betrekking tot rentmeesterschap. Tijdens de Generale Conferentie van 1995 

werd Rentmeesterschap opnieuw een departement van de kerk. Deze nieuwe 
organisatorische aanpak bood de gelegenheid een definitie te ontwikkelen op 

grond van andere ideeën. Dat omvatte een uitgebreide filosofie van 
rentmeesterschap als een christelijke levensstijl in partnerschap met Christus en 
in Christus. 

 
Faith and Finance: Financial Planning with a Faith Factor (Geloof en geld: 

financiële plannen maken op basis van geloof), door G. Edward Reid. 
 
De deelnemersgids hiervan is een geweldige 12-delige praktische studie over 

persoonlijk geldbeheer. Het biedt Bijbelse principes en een zorgvuldige training 
om vaardigheden op te doen die nodig zijn om de gezinsfinanciën in de wereld 

van vandaag goed te beheren. 
 
Het begeleidende handboek is opgezet als hulpmiddel voor kleine groepen en is 

gemakkelijk in het gebruik en is bedoeld als middel om oog te houden op elkaar. 
De gespreksvragen zijn zo opgezet dat deelnemers aan de groep kunnen 

profiteren van nieuwe inzichten en praktische ideeën. Daardoor zijn ze beter 
toegerust om de financiën van hun gezin te beheren. Bij elke les op DVD horen 



ook uitnodigende powerpointpresentaties. Die bieden de mogelijkheid om de les 

te bespreken of om de les in kleine groepen te presenteren met behulp van dit 
handboek. 

 
De set met DVD’s is een handige hulpmiddel en kan ook worden gebruikt om de 
les te presenteren aan grotere groepen of voor persoonlijk gebruik. 

 
Onderwerpen zijn onder meer: 

• Financiële planning voor de verschillende fasen van het leven 

• Geven: tienden, offergaven, anderen helpen 

• Omgaan met schulden: eruit komen en eruit blijven 

• Een begroting maken: de kosten inventariseren 

• Trainen van kinderen, geld en huwelijk, geld en alleenstaanden 

• Erfenissen en het plannen van huisvesting 

• De beloningen van financiële trouw 

• En nog veel meer... 
 
 

 
EINDE VAN DE VERTALING: WAT NU VOLGT IS NIET NAGEKEKEN 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

God Eerst 
 

IK BELOOF 
 

1. Om de eerste momenten van elke dag APART te ZIJN om door gebed, de 

STUDIE van de Bijbel, de Geest der Profetie en de sabbatschoolles, en in 
GEZINSBOODSCHAP met de Heer te communiceren. 

2. Om mijn RELATIES te VERBETEREN: groeien in trouw, vergeving en liefde 
volgens principe. 

3. Om één GEZOND GEWOON te VASTSTELLEN, dien je de Heer beter van 

geest: 
4. Eén dag (of avond) elke week AANBIEDEN om voor God te WERKEN, het 

goede nieuws aan anderen te verspreiden door Bijbelstudies, kleine 
groepen, etc. (TMI). 

5. De SABBAT TE HOUDEN, zich er vrijdag op voorbereiden, zijn grenzen, 

juiste gedachten en activiteiten naleven 
6. MET GODS HELP: Om het TIENDEN van de Heer TERUG TE GEVEN (10% 

van mijn inkomen). 



7. Om een percentage (------% ) een gewoon offer aan de Heer op te 

dragen. 
 

 
Met Gods hulp. ………………… Datum ………………... 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

God Eerst 
 

IK BELOOF 

 
 

1. Besteed tijd aan het praten met Jezus wanneer ik elke dag voor het eerst 
wakker word. 

2. Vraag Jezus om me te helpen anderen te VERGEVEN en LIEFDE te hebben, 

want het kan heel moeilijk zijn. 
3. Kies GEZONDE GEWOONTEN zodat ik naar Gods stem kan luisteren. 

4. VERTEL al mijn vrienden en familie over Jezus. 
5. Maak SABBATH extra speciaal door voorbereidt te zijn. 
6. Retourneer getrouw Gods TIENDEN van 10% van welk inkomen Hij mij 

EERST geeft. 
7. BELOOF een percentage (---------%) van mijn inkomen als regulier 

aanbod. 
 

 

 

 

Met Gods hulp: -------------------------------- Datum: ……………………………… 

 


