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Ik draag dit boek op aan mijn lieve zus

Stefanie Noëlle
(1971-2005)

Jij leefde om te geven
liet geen bezit achter

maar was rijk
en verrijkte velen.

Thanks, for living this book!





Uit ’t hart

Ik kan het niet nalaten om een aantal personen specifiek te be-
danken die het mede mogelijk hebben gemaakt dat dit boek voor 
je ligt:

 • Jezus – Nu ik het plaatje van ‘de Vader’ heb, weet ik me vei-
lig. Psalm 73:25.

 • Mir – Zonder jouw persoonlijke offers in tijd, het mij-la-
ten-geworden en avondenlang voorlezen was het er nooit 
van gekomen. Je bent m’n maatje en m’n grootste stimu-
lans. Love you forever!

 • Gerhard Rijksen – Dank je voor jouw glansrol in de chaos 
van het afgelopen jaar. Ik heb maar weinig staaltjes vriend-
schap gezien in mijn leven die zo veel boekdelen spraken 
(maar ja, wat wil je ook als directeur van Gideon).

 • Team Christformation – Jurrian, Daniëlle, Tanja, Elna en Er-
mias – Dank jullie voor jullie geloof, trouw, ruggengraat en 
bouncability.

  No captain could wish himself a finer crew.
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 • Mam – Ondanks je gezondheid: toch zo veel tijd opofferen 
om op onze kleine meid te passen en taalcorrecties uit te 
voeren. ‘Leven om te geven’, waar had ik dat toch ook weer 
eerder gezien? May you be blessed with long life!

 • Daddio – Voor je support en geloof in mij als schrijver.



Van de auteur

Ooit een flat white met een granola bar besteld bij die bekende 
Amerikaanse koffieketen met die veel te hoge prijzen? Dit boek 
zou hetzelfde effect op je kunnen hebben.

De flat white – even voor de minder-ingewijden: dit is een dub-
bele espresso met ‘micro foam’ – doet je wenkbrauwen steigeren 
terwijl de rest van je lichaam denkt: Yep, daar was ik aan toe! En 
die granola bar – een overdreven calorierijke mueslireep – is een 
snack waarvan je gaandeweg denkt: Dit is eigenlijk een beetje te veel 
van het goede.

Als gezegd: dit boek zou hetzelfde effect op je kunnen hebben. 
Daarom raad ik je aan per hoofdstuk even te checken of je mis-
schien eerst hetgeen je gelezen hebt moet herkauwen. Want dit 
boek zal voor velen tjokvol geestelijke calorieën zitten, die vra-
gen om reflectie en gebed.

Ik besloot dit boek te schrijven, omdat het een boek is dat ik 
zelf had willen lezen. Maar het was er niet. Er is wel redelijk wat 
geschreven over geld, met name over het geven van tienden en 
offers. Soms door mensen die ertegen zijn. Meer nog door men-
sen die heel graag willen dat alle gemeenteleden tienden gaan 
betalen. Ook is er veel geschreven over het zogenoemde ‘pros-
perity gospel’ (het welvaartsevangelie), dat volgens sommigen uit 
Amerika zou zijn geïmporteerd en volgens anderen ons bijbelse 
sleutels geeft om onze levensstandaard een financiële upgrade te 
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geven. Maar zelden kwam ik een gedegen studie tegen. En nooit 
hoorde ik over geld spreken binnen de context van het grotere 
thema rentmeesterschap.

Nu pretendeer ik niet dat ik wél een volledig beeld kan schep-
pen met dit boek. Toch is dit wel mijn poging om zo veel mogelijk 
van alles wat ik door de jaren heen zelf heb geleerd en ontdekt 
aan je door te geven.

Daarbij moet ik zeggen dat het schrijven van dit boek een hele 
bevalling is geweest. Ik heb gemerkt dat deze boodschap zich ge-
makkelijker laat prediken dan verwoorden op papier. Vanaf de 
kansel kun je beter anticiperen op de reacties die een confronte-
rende boodschap als deze oproept. Een lezerspubliek geeft geen 
feedback tussendoor, en dus loop je het gevaar als schrijver dat je 
je óf te hard opstelt, óf zodanig indekt dat de kracht van je bood-
schap verloren gaat. Ik heb geprobeerd me aan geen van beide 
schuldig te maken, noch te storen.

Ik ga ervan uit dat wanneer er voldoende evangelie in zit, ik in 
elk geval reactie zal krijgen. De Bijbel en de geschiedenis wijzen 
immers uit dat de prediking van het Evangelie drie soorten feed-
back oproept: mensen worden blij, boos of bedroefd. Blij, vanwege 
het goede nieuws van redding. Boos, omdat het bedreigend is voor 
het wereldbeeld en de reputatie van mensen. Bedroefd, omdat de 
stap naar verandering van koers vaak te veel gevraagd blijkt.

Ik hoop oprecht dat dit boek je blij maakt. Als het je onver-
hoopt toch bedroefd maakt, laat het dan van tijdelijke aard zijn. 
En mocht je er boos om worden… zorg dan wel dat je mijn naam 
goed spelt als je erover schrijft. Zolang het boek je maar niet on-
verschillig laat.

Tot slot: de opbrengst van dit boek gaat niet naar mij als auteur. 
Ik heb in overleg met Uitgeverij Gideon afgesproken dat dit 
linea recta gezaaid zal worden in Stichting All 4 One, een kataly-
sator-stichting die bewogenheid omzet in beweging en misère 
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helpt vertalen naar een missie, totdat onze tranendruppels op 
een gloeiende plaat anderen doen dansen in een regen van zegen.

Dit alles heb ik opgetekend op veler verzoek en naar aanleiding 
van de Leven om te geven-seminar. Dit is ongetwijfeld één van de 
populairste van trainingen van Christformation, een interdenomi-
nale stichting die deze en andere trainingen verzorgt voor kerken 
en christelijke organisaties in binnen- en buitenland. Mocht je 
mij dus een belabberd schrijver vinden, dan kun je me nog altijd 
uitnodigen als spreker. Kom ik graag langs.

Waar dit boek over gaat? Dit is een boek over rentmeesterschap. 
Een boek waardoor je zult ontdekken dat rentmeesterschap over 
meer gaat dan over geld alleen. Rentmeesterschap gaat in essen-
tie over geven. Om precies te zijn: geven, om God de gelegenheid 
te geven Zijn Vaderhart te laten zien aan gelovigen en niet-gelovi-
gen. Ik bid dat dit boek je brengt tot een enthousiaste levensstijl 
van geven. En zodanig dat ook jij zult gaan zeggen:

‘Ik leef om te geven.’
‘Ik geef om te ontvangen.’
‘Ik ontvang om te geven.’
‘Want ik leef om te geven!’

Veel leesplezier,

Benaiah

www.all4one.nl
www.christformation.com





Deel I

De schat van God





1. Onschatbare waarde
Hoe iets op waarde wordt geschat

Dit is een boek over rentmeesterschap. Dat is een term die in veel 
christelijke kringen niet vaak meer wordt gehanteerd en ook een 
wat andere klank heeft dan in de maatschappij.

Wat is een rentmeester?

In de maatschappij beheert een rentmeester goederen, en dan 
met name onroerende goederen van een eigenaar. Vaak zijn 
rentmeesters goed opgeleide vastgoeddeskundigen die ook een 
adviserende functie hebben ten aanzien van allerlei andere finan-
ciële, juridische en fiscale zaken.

Onder christenen is de term minder duidelijk omlijnd. Het heeft 
ergens wel de klank van een beheerder, maar er wordt meestal 
niet zo veel over gesproken in de kerk. En al helemaal niet in re-
latie tot de bijbeltekst die stelt dat wij ‘dienaren van Christus en 
beheerders van de geheimenissen van God zijn’.1

Jezus gebruikt het woord rentmeester in Lukas 16, in één van 
de vele gelijkenissen die Hij gebruikt om geestelijke principes uit 
te leggen:

 1. 1 Korinthe 4:2
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En Hij zei ook tegen Zijn discipelen: Er was een zeker rijk mens, die 
een rentmeester had, en deze werd bij hem aangeklaagd dat hij zijn 
goederen verkwistte.
En hij riep hem en zei tegen hem: Wat is dit wat ik over u hoor? 
Geef rekenschap van uw rentmeesterschap, want u kunt niet langer 
rentmeester zijn.

Lukas 16:1-2

Het verhaal gaat verder, maar de rol van een rentmeester is dui-
delijk: het is inderdaad iemand die het bezit beheert van een rijk 
persoon. Geld, goederen, kostbaarheden of schatten werden 
door de rijke geheel toevertrouwd aan zijn rentmeester. Zo’n 
persoon moest dus betrouwbaar zijn.2 De onbetrouwbare rent-
meester over wie Jezus in Lukas 16 sprak, zat niet helemaal op 
het juiste spoor. Hij gebruikte de kostbaarheden van zijn heer lie-
ver om zichzelf te helpen.

Rentmeesterschap is schattig

In feite draait het daar eigenlijk om als je het over de essentie van 
rentmeesterschap hebt: rentmeesterschap heeft alles te maken 
met het beheren van kostbaarheden, van schatten.

Maar wat is een schat?
Als je dit aan een klein kind vraagt, dan zal het waarschijnlijk 

goud en diamanten noemen. En ook woorden als ‘schatkist’, 
‘schatkaart’ en misschien zelfs ‘piraten’ zullen deel uitmaken van 
het verhaal. Kinderen hebben een bepaald plaatje van hoe een 
schat eruitziet en dromen van het vinden van zoiets kostbaars als 
goud, zilver, edelstenen, of iets anders van grote waarde waarmee 
ze alles kunnen kopen wat hun hartje begeert.

Als je ouder wordt, verandert dat beeld maar ten dele. Een schat 
wordt dan nog steeds geassocieerd met iets waardevols. Alleen 

 2.  1 Korinthe 4:2
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staat een woord als ‘schattig’ ook nog voor alles wat lief en ver-
tederend lijkt, en geldt ‘schat’ (met of zonder ‘lieve’ ervoor) als 
koosnaam voor de persoon die een speciaal plekje in ons hart 
heeft en ons écht alles waard is.

Het maakt niet uit of je een kind bent of een volwassene, ieder-
een verzamelt bepaalde schatten. Dat kan variëren van je favoriete 
speelgoed tot de auto van je dromen; van een prachtige outfit tot 
je favoriete vakantiebestemming, tot je vriend, je vrouw, je kinde-
ren enzovoort. Zodra jij iets als waardevol beschouwt, wordt dit 
je schat. En dat kan soms rare vormen aannemen.

De één zijn schat is de ander zijn schat niet

Mensen verzamelen soms merkwaardige schatten. Zo herinner 
ik me de dag nog goed dat ik de postzegelverzameling van mijn 
oma kreeg: boeken vol met kleine, gekartelde stukjes papier. 
Complete series zaten erbij die erg waardevol waren. Tenminste, 
dat werd mij verteld. Ik kreeg er een catalogus bij en ik zag al 
snel dat de saaiste plaatjes blijkbaar het meeste waard waren. Na 
een paar keer bladeren door die verzamelalbums had ik het wel 
gezien. Ik vond het eigenlijk maar niets.

Het hele idee achter zo’n postzegelverzameling was natuurlijk 
dat ik urenlang zou gaan speuren in die catalogus om de ont-
brekende deeltjes van elke serie te vinden. Daarna zou een ware 
pelgrimstocht moeten volgen langs stoffige winkeltjes en toch-
tige markten, op zoek naar dat ene stukje papier dat een rijtje 
compleet zou maken. Dat zag ik mezelf niet doen. Ik had er ook 
geen zin in. En het ergste was nog dat ik met deze verzameling 
gelijk te boek stond als dé postzegelverzamelaar van de familie, 
waardoor iedereen mij overlaadde met nog meer postzegels. 
Het enige wat ik wél leuk vond, was het vergrootglas dat ik erbij 
kreeg. Daar zat een lichtje in waarmee je herfstblaadjes in de fik 
kon steken. Maar ja, dat mocht dan weer niet.
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Tot op de dag van vandaag ligt ‘mijn’ postzegelverzameling er-
gens in een kist op zolder. Deze hobby was kennelijk niet aan 
mij besteed. Ik kan me echter wel indenken dat iemand wél waar-
de toekent aan deze kleine papiertjes, en daarmee stuiten we op 
een universeel principe: alleen dat waar ik als mens waarde aan 

toeken, is mijn ‘schat’. Postzegels vielen voor mij 
duidelijk niet in die categorie.

Rentmeesters over schatten

Wat (of wie) onze schat ook is, we zijn als mens 
bereid hier enorm veel tijd en geld aan te spende-
ren om deze schat te ‘hebben’, als een kostbaar, 
waardevol bezit.

Dit geldt ook voor God. Dat wij rentmeesters zijn in Gods Ko-
ninkrijk betekent dat Hij ons Zijn schat heeft toevertrouwd. Dus 
willen wij ons rentmeesterschap goed begrijpen en daar trouw 
in kunnen zijn, dan is het zaak dat we weten waar God waarde 
aan hecht.

Dat wij rentmees-
ters zijn in Gods 
Koninkrijk bete-
kent dat Hij ons 
Zijn schat heeft 
toevertrouwd.


