
Pad 18. Rentmeesterschap
1 Pet. 2:9: “Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk
(Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot

zijn wonderbaar licht: u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn
ontferming aangenomen.”

DAG 21     D.T.P. periode 5

ZATERDAG: GODS DEEL

Leesgedeelte: Mal. 3:6-12 (vs. 10: Gods geloofsuitdaging met
betrekking tot het geven van je
tienden)

Een gastspreker die op bezoek was besloot zijn preek over tienden
geven (dit is het teruggeven van 10% van je inkomsten aan God).
Zijn preek deed veel stof opwaaien. Hij vertelde hoe God trouw
zou voorzien in alles wat de mensen nodig hebben die hem eren

met hun tienden. Na afloop bekende de voorganger van de kerk dat hij al
jarenlang geen tienden meer had gegeven. "Mijn vrouw en ik moeten met heel
weinig zien rond te komen," zei hij. De bezoeker luisterde vol begrip. Daarna
daagde hij hem uit: "Probeer je tienden eens een jaar lang te geven door 10%
opzij te zetten voordat je je rekeningen gaat betalen. Als je ooit in geldnood
raakt kun je me bellen en dan zal ik bijspringen". Een jaar later belde de
voorganger hem op om te zeggen hoe blij hij was dat hij niet om hulp had
hoeven vragen. "We hebben gedaan wat je zei en we hadden altijd genoeg geld
om in al onze behoeften te voorzien. Op de een of andere manier kwam het geld
gewoon binnen", zei hij. "Geweldig!", zei de spreker. "Maar waarom kon je mij
wel vertrouwen als steun in de rug en vertrouwde je niet op God?"

Opdracht: Heb jij al een beslissing genomen over het geven van je tiende?
God nodigt je uit om Hem op de proef te stellen. Neem de proef op
de som.

Naslag: Lev. 27:30; Lucas 6:38


