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KONINKRIJK   LES 37 
 

1 GEBED 

 

 

Bid om Gods leiding door Zijn Geest, voor bewustwording van Zijn aanwezigheid en voor het luisteren naar Zijn stem. 

Wijd deze groep en les toe aan de Heere.  

 

2 
UITWISSELEN (20 minuten)                 [STILLE TIJDEN] 

JESAJA 48, 49, 52 en 53 

 

Deel (of lees) om de beurt in het kort wat je in een van je stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd hebt 

(Jesaja 48, 49, 52 en 53). Luister naar de persoon die deelt, neem hem serieus en accepteer hem. Ga niet verder in op 

wat hij deelt. Maak aantekeningen. 

 

3 
MEMORISATIE (5 minuten)                [GODS BRONNEN] 

(1) HEBREEËN 13:5-6 

 

De twaalfde serie (L) memorisatie verzen gaat over “Gods bronnen”. De titels van de vijf Bijbelverzen zijn: 

1. Gods aanwezigheid. Hebreeën 13:5-6 

2. Gods Woord: Psalm 119:105 

3. Gods kracht. Jesaja 40:10 

4. Gods wijsheid. Jakobus 1:5 

5. Gods genezing. 2 Kronieken 7:14 
 

Repeteer twee aan twee.  

(1) Gods aanwezigheid. Hebreeën 13:5-6. Hij heeft zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet 

verlaten. Daarom zeggen wij met goede moed: De Heere is voor Mij een Helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens 

mij doen?  

  

4 ONDERRICHT (85 minuten)  [DE GELIJKENISSEN VAN JEZUS] 

DE ONRECHTVAARDIGE RENTMEESTER 

 

“De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester” in Lukas 16:1-13 is een gelijkenis over 

RENTMEESTERSCHAP IN GODS KONINKRIJK. 
 

“Een gelijkenis” is een aards verhaal met een hemelse betekenis. Het is een verhaal getrouw naar het leven of een 

illustratie ontworpen om een geestelijke waarheid te leren. Jezus maakte gebruik van gewone dingen en alledaagse 

gebeurtenissen om licht te werpen op de geheimenissen van het Koninkrijk van God en om mensen te confronteren met 

de werkelijkheden van hun situatie en de noodzaak van hun verandering. 
 

Wij bestuderen deze gelijkenis m.b.v. de zes richtlijnen voor de uitleg van gelijkenissen  

(Zie Handleiding 9, supplement 1). 
 

Lees Lukas 16:1-13.  
 

 

1. Begrijp het natuurlijke verhaal van de gelijkenis. 
 

Introductie. De gelijkenis wordt met figuurlijke woorden verteld en de geestelijke betekenis van de gelijkenis wordt 

hierop gebaseerd. Daarom bestuderen wij eerst de woorden en de culturele en historische feiten van de achtergrond van 

het verhaal.  

Bespreek. Wat zijn de levensechte elementen van het verhaal? 

Aantekeningen. 
 

De rijke man. Hij was waarschijnlijk de eigenaar van een groot landgoed. Wij nemen aan dat hij een rechtvaardige man 

was, omdat niet hij, maar zijn rentmeester (bestuurder) oneerlijk was.  
 

De rentmeester. Hij was de bestuurder van het landgoed, een rentmeester of econoom, aan wie het bestuur van het 

hele landgoed toevertrouwd werd. Hij werd aangeklaagd dat hij de goederen van de eigenaar verkwistte. Er wordt niet 

gezegd wie hem aanklaagde of hoe hij het eigendom van zijn heer verkwistte. Hij moest wel schuldig geweest zijn, 

want hij protesteerde niet tegen deze aanklacht.  
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De schuldenaars. Zij waren waarschijnlijk huurders van een stuk grond op het landgoed. Zij betaalden hun huur door 

middel van een vastgesteld deel van hun opbrengst per jaar. Misschien hebben zij ook een lening van de eigenaar 

gekregen die zij te zijner tijd moesten terugbetalen. Niettemin, elke schuldenaar was een aanzienlijk bedrag 

verschuldigd aan de eigenaar van het landgoed.  
 

Rekenschap afleggen voor zijn taak als rentmeester. Het was de taak van de rentmeester om de huur en schulden 

te innen. Nadat de eigenaar de aanklacht gehoord had, droeg hij de rentmeester op om rekenschap te geven van hoe hij 

het landgoed bestuurde. Hij werd niet van fraude beschuldigd, maar wel van wanbestuur. Het was mogelijk dat hij niet 

goed omging met de bezittingen van de eigenaar of dat hij zijn taak verwaarloosde. De eigenaar wilde de toevertrouwde 

taak van de rentmeester beëindigen en hem een kans geven om zijn zaken op orde te brengen en goed af te ronden 

alvorens hij vertrok.  
 

Wat de rentmeester deed. Nadat hij ontslagen was, zei de rentmeester niets. Hierdoor erkende hij dat hij schuldig 

was. Eerst wist hij niet wat hij moest doen. Hij was niet sterk genoeg om handarbeid te verrichten en schaamde zich om 

afhankelijk te worden van de goedheid van anderen. Toen kreeg hij een goed idee. Hij zou bepaalde schuldenaars een 

grote gunst bewijzen, zodat zij later hem een grote gunst zouden bewijzen. Hij zou hun schulden aan de eigenaar 

verminderen, zodat zij hem later financieel zouden bijstaan.  
 

De bedragen op de schuldbekentenissen wijzigen. Deze “schuldbekentenissen” bevestigden door ondertekening dat 

de schuldenaar dat bedrag aan de eigenaar verschuldigd was, evenals bankbiljetten vandaag. Wanneer een schuld 

aangegaan werd, schreef de schuldenaar op dat hij een bepaald bedrag verschuldigd was en ondertekende het. De 

onrechtvaardige (oneerlijke) rentmeester liet de schuldenaars één voor één bij zich komen om hun schuldbekentenissen 

te wijzigen. Hoe, weten we niet. Als de schuldbekentenissen op wastafeltjes geschreven werden, dan kon het was 

gesmolten worden en opnieuw beschreven en ondertekend worden. Als het op papier (papyrus) geschreven was, werd 

de oude vernietigd en een nieuwe opgesteld, natuurlijk tot voordeel van de schuldenaar en tot nadeel voor de eigenaar.  
 

Waarschijnlijk wisten de schuldenaars niet eens waarom zij hun schuldbekentenissen moesten wijzigen. Misschien 

werd hun verteld dat de eigenaar hun schulden wilde verminderen. In elk geval gaf de rentmeester de indruk dat de 

opdracht van de eigenaar vandaan kwam.  
 

De heer prees de onrechtvaardige rentmeester. “De heer” prees de onrechtvaardige rentmeester, niet omdat hij 

oneerlijk gehandeld had, maar omdat hij slim gehandeld had! “De heer” verwijst niet naar Jezus Christus Die de 

gelijkenis vertelde (vers 3,5), maar naar de eigenaar van het landgoed. De oneerlijke rentmeester werd voor zijn 

vooruitziende blik geprezen. Hij had vooruit voor zijn toekomst gepland! Dat was erg slim, scherpzinnig, wijs! De 

eigenaar kon de schuldbekentenissen niet veranderen, omdat iedereen dacht dat de eigenaar barmhartig tegenover zijn 

schuldenaars was.  
 

 

2. Bestudeer het verband en bepaal de elementen van de gelijkenis. 
  

Introductie. Het verband van het “verhaal” van de gelijkenis kan bestaan uit “de achtergrond” en “de uitleg of 

toepassing” van de gelijkenis. De achtergrond van de gelijkenis verwijst naar de aanleiding om het verhaal te vertellen, 

of beschrijft de omstandigheden toen het verhaal verteld werd. De aanleiding wordt gewoonlijk vóór het verhaal 

gevonden en de uitleg of toepassing wordt gewoonlijk ná het verhaal gevonden.  

Ontdek en bespreek. Wat is de aanleiding, het verhaal en de uitleg of toepassing van deze gelijkenis?  

Aantekeningen.  
 

 (1) De aanleiding van de gelijkenis staat in Lukas hoofdstuk 15 en 16.  

In Lukas 15, vertelt Jezus drie gelijkenissen: over het verloren schaap, de verloren penning en de verloren zoon waarin 

hij de houding van God tegenover verloren mensen in de wereld leerde. Dat deed Hij in reactie op de slechte houding 

van de godsdienstige leiders in Israël tegenover de tollenaars en zondaars. Daarin bracht Jezus de verkeerde houding 

van mensen tegenover verloren mensen in de wereld aan het licht.  
 

In Lukas 16 vertelt Jezus twee gelijkenissen: over de onrechtvaardige rentmeester en de rijke man en de bedelaar 

Lazarus. Dat deed Hij in reactie op de oneerlijke manier waarop de godsdienstige leiders van Israël en andere Joden met 

geld omgingen. Daarin bracht Jezus het zondige gebruik van bezittingen aan het licht. Volgens Lukas 16:1 richtte Jezus 

Zich tot een bredere cirkel van Zijn discipelen. Het was bedoeld voor de Farizeeën die het ook hoorden! (Lukas 16:14).  
 

Lukas 16 heeft drie onderdelen:  

• Vers 1-13 brengt het zondige gebruik van materiële bezittingen aan het licht. 

• Verse 14-18 brengt de schijnheiligheid van de liefhebbers van geld aan het licht.  

• Vers 19-31 leert de verschrikkelijke gevolgen van de verkeerde hantering van mensen en bezittingen (welvaart), dus  

   een combinatie van de thema’s in hoofdstuk 15 en 16.  
 

 (2) Het verhaal van de gelijkenis staat in Lukas 16:1-8a. 
 

(3) De uitleg of toepassing van de gelijkenis staat in Lukas 16:8b-13.  
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De uitleg van de uitdrukkingen: “de kinderen van deze wereld” en “de kinderen van het licht” (Lukas 16:8). 

Deze uitdrukkingen zijn typisch Semitische (Hebreeuws en Arabisch) idiomatische uitdrukkingen. Zij drukken uit dat 

de persoon of ding die beschreven wordt in een nauw relatie staat tot wat er achter de woorden “zoon van” of “dochter 

van” staat. De relatie kan verwijzen naar “behoren tot” of “lijken op” of “identiek met” wat er achter de woorden “zoon 

van” of “dochter van” staat. Bijvoorbeeld:  

• “De dochter van Sion” = Sion (Hebreeuws: bat Tsijon) (Jesaja 1:8) 

• “De dochter van Jeruzalem” (Hebreeuws: bat Jerushalajim) = Jeruzalem (Jesaja 37:22) 

• “De dochter van Babel/Chaldeeën” (Hebreeuws: bat Babel/Kasdim) = de Babyloniërs (Jesaja 47:1) 

• “Zoon van een mens” (Hebreeuws: ben adam) = mens (Ezechiël 2:3).  

• “Iemand als een mensenzoon = een mens” (Aramees: bar enash) (Daniël 7:13).  

• “Uit Egypte heb Ik Mijn zoon (Hebreeuws: beni) = Israël geroepen” (Hosea 11:1).  
 

En bijvoorbeeld,  

• “kinderen van de wereld” (Grieks: hoi huioi tou aiónos) verwijst naar de niet-christenen die behoren tot de zondige 

en duistere wereld  

• “kinderen van het Licht” (Grieks: tous huious tou fótos) verwijst naar de christenen die behoren tot het Licht van de 

wereld (Jezus Christus) en zichtbaar lijken op Jezus Christus. Zij bezitten het licht van kennis, wijsheid, heiligheid, 

vreugde, enz. (Lukas 16:8b; 1 Tessalonicenzen 5:5). Zij vormen een scherp contrast met “de zonen (kinderen) van 

de (zondige) wereld” (Lukas 16:8a).  

Dus, Jezus zegt dat de niet-christenen dikwijls wijzer dan christenen zijn, omdat zij op schrandere wijze voorzorgen 

treffen voor hun toekomst!  
 

De uitleg van de uitdrukking “de onrechtvaardige rentmeester” (Luke 16:8). Dit is een verwijzing naar de 

oneerlijke rentmeester. Dit bewijst dat Jezus hem niet prees voor zijn onrecht en oneerlijkheid bij het gebruik van 

wereldse goederen! Ook in vers 10-12 bewijst Jezus heel duidelijk dat Hij oneerlijkheid niet aanprees.  
 

De uitleg van de uitdrukking “de onrechtvaardige mammon” (Luke 16:9). Dit is een personificatie van wereldse 

rijkdom, bezittingen en geld. Jezus zegt niet dat welvaart, rijkdom, bezittingen of geld in zichzelf verkeerd (zondig) zijn 

maar wel dat bij het bijeen verzamelen van rijkdom of geld heel veel onrecht en oneerlijkheid plaatsvindt  

(1 Tessalonicenzen  6:9-10)! Daarom betekent de uitdrukking wereldse rijkdom die heel tijdelijk is in tegenstelling tot 

de eeuwige en hemelse rijkdom (Lukas 16:11). 
 

De uitleg van de uitdrukking “u zullen ontvangen (aanvoegende wijs, aoristus tijd, medium) in de eeuwige 

tenten” (Luke 16:9). De uitdrukking betekent dat de mensen, die profiteerden van jouw investering van aardse rijkdom 

en geld, jou in de toekomst in de hemel zullen verwelkomen (zie 2 Korintiërs 5:1). Het staat in tegenstelling tot vers 4 

waar de mensen die bevoordeeld werden door het bedrog van de oneerlijke rentmeester hem later op de aarde in hun 

huis zouden opnemen als hij op straat kwam te staan.  
 

Deze uitdrukking leert niet dat de lichamen van sommige mensen eerder dan die van anderen in de hemel opgenomen 

zullen worden (dat wil zeggen, de zogenaamde “opname van de Gemeente”). Het betekent hooguit dat de zielen van de 

mensen die profiteerden van jouw aardse bezittingen of geld je goede daden voor God zullen erkennen. In hetzelfde 

verband kon de ziel van de arme Lazarus geen hartelijk welkom geven aan de ziel van de rijke man nadat hij gestorven 

was, omdat de rijke man niets in de arme Lazarus op de aarde geïnvesteerd had (Lukas 16:23-25).  
 

De toepassing. Wees schrander als de kinderen van deze wereld. In Lukas 16:8b zegt Jezus, “Want de kinderen 

van deze wereld zijn onder elkaar (letterlijk: in hun eigen generatie) verstandiger dan de kinderen van het licht.” De 

eigenaar van het landgoed prees de oneerlijke rentmeester omdat hij heel verstandig gehandeld had – en dat was geen 

verwijzing naar zijn oneerlijkheid. Hij prees zijn vooruitziende blik en planning voor zijn toekomst. Jezus zegt dat 

christenen dat ook zouden moeten doen: met een vooruitziende blik hun eeuwigdurende toekomst plannen!  
 

Dus, Jezus leert Zijn discipelen om verstandig (schrander, slim, wijs, scherpzinnig) te zijn zoals de niet-christenen in de 

wereld. Ze moeten niet alleen vandaag verstandig zijn, maar ook met betrekking tot de toekomst. Er is echter een 

verschil tussen de christenen en niet-christenen. De niet-christenen plannen hun toekomst door middel van oneerlijkheid 

(onrecht), en de christenen plannen hun toekomst alleen door middel van eerlijkheid (recht) (de normen en waarden van 

het Koninkrijk van God)!  
 

De toepassing. Gebruik aards bezittingen om vrienden te maken. In Lukas 16:9 zegt Jezus, “Maak uzelf vrienden 

met behulp van de onrechtvaardige mammon, opdat zij (dat wil zeggen, deze vrienden) u, als u gebrek lijdt, zullen 

ontvangen in de eeuwige tenten.” Jezus leert Zijn discipelen om met een vooruitziende blik voor hun toekomst te 

plannen. De mensen die aan deze zondige duistere wereld behoren, gebruiken hun bezittingen (geld) om vrienden te 

maken. Daardoor scheppen zij voor zichzelf een netwerk van contacten door wie zij profijt (succes, macht, eer, rijkdom, 

enz.) kunnen verwerven. Helaas leven hun “vrienden” maar zolang hun rijkdom of geld strekt. Als het op is, verdwijnen 

“de vrienden” als de morgenmist (Spreuken 19:4). En omdat zij dikwijls zaken doen door middel van oneerlijke 

transacties, als omkoperij, en bedrog, maken zij ook veel vijanden op de aarde! Bovendien hebben al hun inspanningen 

alleen maar tijdelijke waarde, omdat hun zogenaamde vrienden (contacten), profijt en succes alleen maar standhouden 

tot hun dood. Zij hebben geen woning in de hemel en niemand die hen in de hemel zal verwelkomen!  
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In tegenstelling daarmee, maken christenen door middel van hun aardse bezittingen en vermogen echte vrienden. Zo 

lang als zij op de aarde leven, behoren zij hun aardse rijkdom (vermogen, bezittingen, geld) te investeren en te 

gebruiken om het Koninkrijk van God te bevorderen. Wanneer christenen sterven, zullen de mensen die van hun 

bezittingen en geld hebben geprofiteerd, hen in de hemel verwelkomen! Christenen moeten met vooruitziende blik en 

verstand hun eeuwige toekomst plannen! Zij moeten hun bezittingen en geld met het oog op de eeuwigheid investeren! 

Dus, Jezus leert Zijn discipelen om hun bezittingen en geld te gebruiken om mensen voor het Koninkrijk van God te 

winnen, hen op te bouwen, de behoeftigen te helpen en alles te doen om Gods Koninkrijk en heerlijkheid op de aarde te 

bevorderen! Christenen investeren hun geld in de hemel door op deze manier hun rijkdom (bezittingen) op de aarde te 

beheren (zie Prediker 11:1; Matteüs 6:19-21; 1 Timoteüs 6:17-19). 
 

De toepassing. Wees trouw in de minste en ook in het grote. Dit slaat op bezittingen en op verantwoordelijkheden. 

In Lukas 16:10-12 benadrukt Jezus, betrouwbaarheid en eerlijkheid in kleine zaken, dat wil zeggen, in de aardse 

bezittingen en geld. In Lukas 16:10 zegt Hij, “Wie trouw is in de minste is ook in het grote trouw.” De tijdelijke aardse 

bezittingen, geld en rijkdom is in vergelijking met de eeuwige hemelse rijkdom van veel minder betekenis! Trouw in 

kleine zaken (taken, verantwoordelijkheden) zal leiden tot trouw in grote zaken (taken, verantwoordelijkheden)! Wie 

trouw is in de onopvallende kleine dingen die God hem toevertrouwt, krijg daarna van God grotere taken 

(verantwoordelijkheden) in Gods Koninkrijk toevertrouwd. Wie verantwoordelijk en effectief zijn aardse bezittingen 

beheert, krijg van God hemelse bezittingen te beheren.  
 

In vers 11-12 vindt men het volgende parallellisme: “De onrechtvaardige mammon” (de wereldse welvaart) is parallel 

aan “het goed van een ander” en verwijst naar de aardse bezittingen en geld, die altijd aan God behoren, zelfs als Hij 

het aan ons toevertrouwt om er met wijsheid en verantwoordelijkheid mee om te gaan. En “het ware” is parallel aan 

“het uwe” en verwijst naar de hemelse bezittingen die bestaan uit Gods Koninkrijk dat God schenkt aan gelovigen als 

hun erfenis (Matteüs 25:34; Hebreeën 12:28).  
 

Als een christen bewijst dat hij trouw/betrouwbaar is, dat wil zeggen, dat hij met wijsheid en verantwoordelijkheid met 

aardse bezittingen en geld omgaat, dan zal God aan hem de ware rijkdom toevertrouwen die bestaat uit het Koninkrijk 

van God dat Hij vanaf de schepping van de wereld voor christenen heeft voorbereid en dat dus aan christenen behoort! 

Dus, Jezus leert Zijn discipelen dat er een nauw verband bestaat tussen de manier waarop zij wat op de aarde aan hen 

toevertrouwd werd beheren en wat in de hemel en op de nieuwe aarde aan hen toevertrouwd zal worden om te beheren. 

Het is waar dat het erven van het Koninkrijk van God al begint wanneer iemand in Jezus Christus gaat geloven 

(Johannes 3:3-8). Dus, een trouw/betrouwbaar christen wordt al hier op de aarde toevertrouwd met het beheer van de 

zaken van Gods Koninkrijk of met het beheer van christenen en christelijke activiteiten in de Gemeente/Kerk. 

Niettemin, de nadruk ligt op het beërven van het Koninkrijk van God in zijn definitieve fase, de nieuwe hemel en de 

nieuwe aarde. De regel voor christenen is: richt je ogen niet op de zichtbare werkelijkheid (dat wat tijdelijk is), maar op 

de onzichtbare werkelijkheid (dat wat eeuwig is) (2 Korintiërs 4:18;5:7).  

 

De toepassing. Je kunt niet God en de Mammon (geld) tegelijk dienen. In Lukas 16:13 benadrukt Jezus dat een 

christen niet tegelijk God en Geld kan dienen. De psychologische spanning die opbouwt in de ziel van een mens die 

denkt dat hij tegelijk God en Geld als Heer kan dienen, wordt zo groot en ondragelijk dat het vroeger of later in zijn  

houding, woorden en gedrag tot uiting komt waar zijn ware trouw ligt! Sommige mensen denken dat zij God kunnen 

gebruiken om geld te maken en dat zij God kunnen aanbidden ten einde rijk te worden (1 Timoteüs 6:5). Maar Jezus 

leert dat Zijn discipelen moeten kiezen om God lief te hebben en te dienen, ingesloten door het gebruik van hun aardse 

bezittingen en geld ten einde Gods zaak in de wereld te bevorderen.  
 

 

3. Bepaal welke bijzonderheden in de gelijkenis relevant zijn. 
 

Introductie. Jezus heeft niet bedoeld dat elke bijzonderheid in een gelijkenis noodzakelijk een geestelijke betekenis 

moet hebben! Gelijkenissen zijn geen allegorieën. De relevante bijzonderheden in het verhaal van een gelijkenis 

versterken het centrale punt, het hoofdthema of de les van de gelijkenis. Daarom moeten wij niet aan elke bijzonderheid 

van het verhaal van een gelijkenis een geestelijke betekenis toeschrijven!  

Ontdek en bespreek. Welke bijzonderheden in het verhaal van deze gelijkenis zijn echt relevant? 

Aantekeningen.  
 

Jezus geeft aan geen detail een bijzondere betekenis. In deze gelijkenis zijn er een aantal die men geen bijzondere 

betekenis moet geven.  
 

De rijke man. Dit is niet een relevant detail. “De rijke man” moet niet uitgelegd worden als een vertegenwoordiger van 

Jezus Christus, of de Mammon of wie dan ook.  
 

De rentmeester. Dit is een relevant detail, omdat hij de centrale figuur in de gelijkenis is. Maar hij vertegenwoordigt 

niet de christen, omdat een christen niet noodwendig oneerlijk is! “De onrechtvaardige rentmeester” is eerder de 

tegenstelling van wat een christen zou moeten zijn!  
 

De heer prees de oneerlijke rentmeester omdat hij verstandig gehandeld had. Dit is een relevant detail. De 

rentmeester of het kenmerk dat hij oneerlijk is, zijn niet relevante details. Wat relevant is, is zijn kenmerk dat hij 

verstandig (schrander, scherpzinnig) gehandeld heeft! Zijn vooruitziende blik, en praktische wijsheid om wereldse 
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bezittingen en geld te gebruiken om zijn toekomst veilig te stellen, is de centrale boodschap van deze gelijkenis en is 

dus een relevant detail. Evenals de eigenaar het verstand en praktische wijsheid van zijn rentmeester prees, zo prijst de 

hemelse Vader het verstand en praktische wijsheid van christenen wanneer zij hun aardse bezittingen en geld gebruiken 

om Gods Koninkrijk op de aarde te bevorderen.  
 

De schuldenaars en hun schulden. Dit is niet een relevant detail. De schuldenaars en de bedragen die zij 

verschuldigd zijn, hebben geen bijzondere betekenis. Ze zijn details die het verhaal van de gelijkenis versterken.  
 

 

4. Bepaal de belangrijke boodschap van de gelijkenis. 
 

Introductie. De belangrijke boodschap (de centrale boodschap of het hoofdthema) van de gelijkenis wordt gevonden in 

de uitleg of toepassing van de gelijkenis of in het verhaal van de gelijkenis zelf. Van hoe Jezus Christus Zelf Zijn 

gelijkenissen uitlegde of toepaste, weten wij hoe we gelijkenissen moeten uitleggen. Een gelijkenis heeft meestal maar 

één hoofdthema, één belangrijke boodschap, één centrale les. Daarom moeten wij niet proberen een geestelijke 

waarheid in elke bijzonderheid van het verhaal van een gelijkenis te vinden. Dus, bepaal de belangrijke boodschap van 

een gelijkenis. 

Bespreek. Wat is de belangrijke boodschap van deze gelijkenis? 

Aantekeningen.  
 

De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester in Lukas 16:1-13 gaat over “rentmeesterschap in Gods 

Koninkrijk.”  
 

De belangrijke boodschap van deze gelijkenis is de volgende: “Christenen moeten slim (verstandig, scherpzinnig) 

zijn met betrekking tot hoe zij met hun aardse bezittingen en geld vrienden voor zich maken voor de 

eeuwigheid.” Slim zijn betekent om met vooruitziende blik (visie), onderscheidingsvermogen en praktische 

wijsheid zich in te zetten voor Gods Koninkrijk.  
 

Rentmeesterschap is één van de fundamentele kenmerken van Gods Koninkrijk. De ware burgers van Gods Koninkrijk 

gebruiken hun aardse bezittingen en geld (vermogen) om het Koninkrijk van God hier en nu te bevorderen en mensen 

voor Gods Koninkrijk te winnen. Het verantwoordelijke gebruik van aardse bezittingen en geld zal zeker beloond 

worden. Alle mensen die voor Gods Koninkrijk gewonnen zijn en geestelijke gezegend werden door het verstandige en 

wijze gebruik van aardse bezittingen van christenen, zullen deze christenen verwelkomen wanneer zij in de hemel 

komen!  
 

Tot een zekere mate vertrouwt God aan christenen hier en nu al het beheer van de zaken van Gods Koninkrijk en de 

zorg voor de burgers van Gods Koninkrijk toe. Niettemin, ligt de nadruk op het beërven van Gods Koninkrijk in zijn 

laatste fase in de hemel en op de nieuwe aarde. De burgers van Gods Koninkrijk richten zich niet uitsluitend op de 

zichtbare empirische werkelijkheid, maar op de onzichtbare geestelijke werkelijkheid, niet op wat tijdelijk is, maar op 

wat eeuwig is!  
 

 

5. Vergelijk de gelijkenis met vergelijkbare Bijbelgedeelten. 
 

Introductie. Sommige gelijkenissen hebben overeenkomsten met elkaar en kunnen vergeleken worden. Maar de 

waarheid in alle gelijkenissen hebben vergelijkbare waarheden die in andere Bijbelgedeelten geleerd worden. Probeer 

belangrijkste verwijzingen in de Bijbel te vinden die je helpen om de gelijkenis uit te leggen. Vergelijk altijd de uitleg 

van een gelijkenis met het directe en duidelijke onderricht van de Bijbel.  

Ontdek en bespreek. Hoe kun je wat deze Bijbelgedeelten leren vergelijken met wat deze gelijkenis leert?  
 

 (1) De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester (Lukas 16:1-13).  

De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester leert christenen om slim (verstandig, schrander, scherpzinnig) te zijn. 

Christenen moeten met vooruitziende blik (visie), scherp onderscheidingsvermogen en praktische wijsheid hun aardse 

bezittingen en geld gebruiken. Christenen moeten zich voortdurend richten op de geestelijke werkelijkheid die 

onzichtbaar, maar wel eeuwig is (2 Korintiërs 4:18; 5:7).  
 

Matteüs 6:19-24 leert een soortgelijke verantwoordelijkheid. Christenen moeten schatten in de hemel en niet op de 

aarde verzamelen! Niets kan hun schatten in de hemel vernietigen! Natuurlijk doen christenen dit op een volkomen 

eerlijke, verstandige en verantwoordelijke manier! De manier om echt waardevolle bezittingen te vermenigvuldigen, is 

om je aardse bezittingen in te zetten voor de uitbreiding van het Koninkrijk van God. 
 

 (2) De gelijkenis van de rijke dwaas (Lukas 12:13-21).  

De gelijkenis van de rijke dwaas leert dat christenen onzelfzuchtig moeten blijven met betrekking tot hun aardse 

rijkdom, bezittingen en geld. Zij moeten niet voor zichzelf leven, maar moeten in elk aspect van hun leven met God 

rekening houden. Zij moeten bewust in afhankelijkheid van God leven.  
 

 (3) De gelijkenis van de rijke man en de bedelaar: Lazarus (Lukas 16:19-31).  

De gelijkenis van de rijke man en de bedelaar Lazarus leert dat christenen verantwoordelijk zijn voor hoe zij omgaan 

met de niet-bevoorrechte mensen in de wereld en hoe zij hun aardse bezittingen, rijkdom en geld gebruiken. De 

gevolgen van deze verantwoordelijkheid of gebrek aan verantwoordelijkheid met betrekking tot hun levensstijl hier op 
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de aarde is onomkeerbaar na de dood! Christenen zijn verantwoordelijk om vrienden te maken met verloren mensen, 

niet-bevoorrechte mensen en verachte mensen in deze wereld.  
 (4) De gelijkenis van de talenten (Matteüs 25:14-30).  

De gelijkenis van de talenten leert dat christenen trouw hun bezittingen, relaties en gelegenheden (kansen) die God aan 

hen toevertrouwd heeft, in moeten zetten, ook als het maar één talent is!  
 

 

6. Maak een samenvatting van de belangrijkste leerstellingen in deze gelijkenis. 
 

Bespreek. Wat zijn de belangrijkste onderwijzingen of boodschappen (lessen) van deze gelijkenis? Wat leerde Jezus 

Christus ons te weten, te geloven, te zijn en te doen?  

Aantekeningen. 
 

 (1) Alle mensen moeten weten hoe God is.  

God heeft Zijn bezittingen aan mensen op de aarde toevertrouwd opdat zij goede rentmeesters zouden zijn van de aarde 

met alles erop. God is erg betrokken met wat er op de aarde gebeurt. De aarde en alles erop is niet alleen door God 

geschapen, maar ook geschapen voor de mens om ervoor te zorgen (Genesis 1:28). God zal de mensen verantwoordelijk 

houden voor hoe zij met de aarde zijn omgegaan.  
 

 (2) Christenen moeten weten hoe zij horen te zijn.  

God eist niet alleen dat mensen onzelfzuchtig leven, maar dat zij ook trouw en betrouwbaar zullen zijn met betrekking 

tot alles wat Hij aan hen toevertrouwd heeft. Hij leert dat christenen met vooruitziende blik (visie), scherp 

onderscheidingsvermogen en met praktische wijsheid hun bezittingen (rijkdom, vermogens, geld) moeten gebruiken, 

omdat deze dingen per slot van zaken aan God behoren en aan mensen toevertrouwd worden om het Koninkrijk van 

God op deze tegenwoordige aarde te bevorderen.  
 

Geen mens mag er aanspraak op maken dat alles wat hij bezit exclusief van hem is! De mens is geen bezitter, maar 

rentmeester van Gods bezittingen! Wat hij bezit, is door God aan hem toevertrouwd. God houdt de mens 

verantwoordelijk en zal verantwoording van hem eisen.  
 

Geen natie of bedrijf of individu mag er aanspraak op maken dat het land en de grondstoffen die God aan hen 

toevertrouwd heeft, exclusief aan hen behoort. Zij zijn alleen rentmeesters van de grondstoffen. Geen maatschappij mag 

de regenwouden afkappen, de rivieren vervuilen, de zee leeg vissen, de wilde dieren uitroeien, enz. Alles op de aarde 

behoort aan God en elke menselijke regering, maatschappij of individu zal rekenschap moeten afleggen aan God in het 

laatste oordeel over hoe zij hun verantwoordelijke rentmeesterschap over Gods bezittingen op de aarde hebben 

uitgevoerd!  

 

5 GEBED (8 minuten)                                       [REACTIES] 

GEBED IN ANTWOORD OP GODS WOORD 

 

Bid met elkaar als antwoord op wat God zegt. Laat iedereen in de kring om de beurt kort (in één of twee zinnen) bidden 

en naar God toe reageren op wat hij in deze bijeenkomst van Hem leerde.  

 

6 VOORBEREIDING (2 minuten)          [OPDRACHTEN] 

VOOR DE VOLGENDE BIJEENKOMST 

 

 Deel de voorbereiding voor de volgende keer uit op een strookje papier of laten de groepsleden het opschrijven. 

1. Toewijding. Wijd je toe steeds discipelen te maken, de gemeente van Jezus Christus op te bouwen en het  

    Koningschap van Jezus Christus te verkondigen.  

2. Verkondig, onderricht of bestudeer de gelijkenis van “de onrechtvaardige rentmeester” samen met een persoon of een  

    kleine groep mensen.  

3. Persoonlijke tijd met God. Heb stille tijd met God uit ongeveer een half hoofdstuk per keer uit Jesaja 55, 58, 59 en  

    61. Maak gebruik van het uitgekozen Bijbelvers of de favoriete waarheid methode en maak korte aantekeningen.  

4. Memorisatie. (2) Gods Woord. Psalm 119:105. Repeteer elke dag de laatste vijf Bijbelverzen die je uit je hoofd  

    geleerd hebt.  

5. Bijbelstudie. Bereid de volgende Bijbelstudie thuis voor. Romeinen 11:1-36.  

    Maak gebruik van de vijf stappen methode en maak korte aantekeningen. 

6. Gebed. Bid voor iemand of iets deze week en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4). 

7. Houd je aantekeningen in je notitieboek goed bij. Doe dat ook met je aantekeningen over stille tijd, memorisatie, deze  

    gelijkenis en deze voorbereiding.  

 


