
RENTMEESTERSCHAP ANNO NU  

Door: Peter Abbink Amsterdam 

( de inleiding : over de bijbel, de economie en wij hier en nu) 

 

3 delen : De begripsbepaling…..waar hebben we het over 

De hoofdlijn van de bijbel over hoe omgaan met geld en goed 

Wat betekent dit voor ons als BV NL/wereld en als persoon 

 

A) Waar hebben we het over ? 

 

1) De bijbel = Woord van God….Gods liefdesbrief aan ons…betrouwbaar, gezaghebbend 

over alles m.b.t. wie God is, hoe Hij ons ziet en ons wil kennen/van ons houdt, hoe we met 

elkaar en met Zijn schepping om mogen gaan……….maar niet bedoeld als geografie, 

biologie (mosterdzaadje) of economieboek….achterliggende principes gelden, maar is geen 

economische blauwdruk. 

 

2) De economie = een wetenschap (leer van maatschappelijke verschijnselen voorzover i.v.m. 

streven naar welvaart)…..hier niet bedrijfseconomie of econometrie….maar de -verre van 

eenduidige- algemene economie (land/wereld huishouding)…..geen exacte wetenschap..zie 

ook VK 2 weken terug “economen, laat God toch los” …tegen modeldenken….meer 

gedragswetenschap …..als mensen kunnen we het/ons gedrag veranderen ! 

 

3) Wij anno nu……superwelvarend gemiddeld..en tegelijk: voedselbanken en 

schuldhulpverlening hadden het nog nooit zo druk….toch meer luxe/mogelijkheden dan 

regenten in 18
e
 eeuw. 

20
e
 eeuw lijkt voorbij….meer 1 model vrije markt/concurrentie…filosoof Fukuyama al 25 

jaar geleden..eind-overwinning liberalisme….vrijwel nergens meer socialisme en zelfs 

gemengde Rijnlandse/Scandinavische model onder druk. 

Verhouding kapitaal-arbeid- overheid gewijzigd: macht stakeholder aandelen enorm…en 

weinig verband meer met bedrijfsresultaat…beurzen, geldstromen en kredietbeoordelaars 

“rule the world”en staten hebben daar nog maar beperkt invloed op (laat staan vakbonden) 

Vrije concurrentie is heilig….en wereld wordt welvarender, maar normlozer..bijv. china in 

afrika…..gaan we mee…ook als persoon : individualisme en materialisme..what’s in it for 

me…weg solidariteit….waar liggen onze waardegrenzen ..en helpt principieel zijn wel ??? 

 

4) Christenen zijn en blijven verdeeld over economie..er is niet 1 christelijke visie…met name 

hoe we de overheid zien…instrument om kwaad te weren/werken aan chr gerechtigheid of het 

kwaad zelf (tea party) 

 

5) Moeten we ons als christenen wel druk maken over de economie ? 

a -het geeft maar verdeeldheid en ruzie 

b- we hebben er toch geen/te weinig invloed op 

c- deze wereld vergaat toch..Jezus komt terug…..richt je daar op ! 

ad a. van elkaar leren en elkaar respecteren en bevragen kan ons verder helpen 

ad b. gedragspsychologen bij belastingdienst, partij voor dieren etc….het heeft invloed 

ad c. van pilaarheiligen en kloosters tot Abram Kuyper en bevrijdingstheologie…door hele 

geschiedenis christenen ver weg van wereld of juist wereld verbeteren in Jezus naam 

 

 

 



B.WAT ZEGT DE BIJBEL WEL OVER ECONOMIE…..de grote lijn van Gen. tot Op. 

1. Gen, 1 vs 26-29 opdracht tot –vegetarisch- rentmeesterschap= goed beheerder zijn over wat 

je is toevertrouwd, maar niet je eigendom is ! 

2. Ex. 20 vs 1-17 Tien geboden, laatste : niet begeren wat van ander is…..altijd meer willen is 

heel vaak bron van ellende (libor rente bij rabo) …als we kleding en voedsel hebben, mogen 

we tevreden  zijn 1 Tim 6 vs 8 

3. Lev. 25 vs 10,23, 35,36  Sabbathsjaar en Jubeljaar : herstel eigendom > erfpacht (a’dam nu)  

kwijtschelding, vrijlaten slaven, land is van God, geen rente, bijstand geven, ook vreemden ! 

Veel profeten komen op voor wezen en weduwen en voor het recht ! <> tegelijk rijkdom 

zonder uitbuiting is niet fout (Achab <> Abraham) 

NT : 

Matth. 19vs 23-25 : Jezus : slechts met grote moeite komt rijke Koninkrijk binnen ! 

Hand 4 vs 32-35 : gemeente-model ? onwerkbaar ideaal ? alle bezit gezamenlijk, delen naar 

behoefte (en werken naar vermogen)……( PSP ideaal uit jaren 70…..) 

Hand 6 vs 1-6 blijvende aanstelling diakenen in kerken om voor minderbedeelden te zorgen   

1 Tim 6vs 10 geldzucht als wortel van alle kwaad (voor mannen naast macht en sex….?) 

Jac 2 vs 6 en 5 vs1-2 : wee de rijken…heel fel tegen wie veel bezit (Luther had bedenkingen) 

Op 13 vs 15-18 : in eindtijd alleen (ver)kopen met teken van het beest…het kan technisch nu! 

 

 2 Hoofdprincipes uit deze bijbelse lijn :  

- zet je hart niet op bezit, zekerheden in materie zoeken 

- leef mededeelzaam en geen zelfredzaamheid-samenleving (ieder voor zich) maar omzien 

naar elkaar en speciaal wie tekort komt 

 

C. Wat betekent dit voor ons in het groot (NL/wereldeconomie) en klein (wij persoonlijk) ? 

Groot : 

1) Rijken rijker..(armen armer ? ) 85 rijksten evenveel vermogen als 3,5 miljard armsten ! 

Ook in crisis groeit het gat…vraag is wel of armen steeds armer worden…Bill Gates 

voorspelt in 2033 dat de armoe (gebrek aan voedsel) de wereld uit is…… 

2) participatie-samenleving i.p.v. verzorgingsstaat…kansen voor de kerk ? 

Onbetaalbaar en lui-makend ? zijn er wel genoeg buren, familie..en kerken om  in de zorg te 

voorzien die de overheid niet meer wil bieden ? verschil USA-kerkdeel en NL    

3) opvoeding en met name invloed commerciële TV veroorzaakt andere mentaliteit merendeel 

jongeren….weg idealisme, principe en solidair zijn….zie in ruim 20 jaar verlies CDA-PvdA 

van >50% naar <20% en omgekeerd liberalen (ikke) van 20 naar 50 % (VVD, D66 en PVV) 

4) economie is wereldwijd geworden: als NL is je ruimte voor eigen beleid marginaal 

geworden….en wereld is digitaal geworden….geldstroom-mechanismen en onzeker of 

werkgelegenheid wel terugkomt, zelfs als/nu de crisis (even) voorbij lijkt ! 

Klein : 

1) Christenen zijn sterk oververtegenwoordigd bij voedselbanken, hulpverlening, 

vluchtelingenwerk en bijna enige groep die giftenaftrek veel gebruikt (urk),  

2) je kunt met je koopgedrag invloed hebben op misstanden …mits je het massaal doet 

(eerlijke koffie/kleding, vakantielanden, schone energie, vis/vlees, welke bank/aandelen etc) 

3) tijd en geld beschikbaar stellen voor anderen……je hebt eeuwig leven gekregen > je hoeft 

niet alles uit dit leven te halen !   

4) in kerkverband kun je opkomen voor de armen/tegen onrecht in je omgeving en 3
e
 wereld , 

maar ook meedoen in vakbond of politieke partij bijvoorbeeld. 

 

Algemeen antwoord wat kun jij doen, is niet mogelijk…..morgen gaat Dirk er verder op in en 

na koffie praten we door in groepjes over een paar stellingen hierover. 



20
ste

 eeuw : strijden vanuit hoop morgen wordt beter, 21
ste

 : bang vanuit angst morgen slechter 

Afsluiten met 1
e
 minuut van I’d love to change the world…en daarna slotgebed. 

 

7 keuze-stellingen om over door te praten in groepje : 

 

1) Als christen hoef ik niet alles uit dit leven te halen en daardoor kan ik vrijgevig leven. 

(eens/oneens…in hoeverre en waarom ? ) 

 

2) Als ik iets voor armen en andere noden wil doen, doe ik dat –bij voorkeur- via een 

christelijke organisatie. 

 

3) Mijn koopgedrag, bank- en politieke keuzes hebben invloed op de economie en de wereld 

van morgen. 

 

4) De overheid is voor mij als christen in Nederland een bondgenoot tegen het kwaad. 

 

5) Wat andere christenen doen beïnvloedt mijn omgang met geld en goederen. 

 

6) Het alles-samendelen-model van Handelingen 4 is onhaalbaar en niet bedoeld voor deze 

tijd. 

 

7) Ik ben tevreden over hoe ik omga met geld en goederen.  

   

             


