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KONINKRIJK. SUPPLEMENT 14 
 

[DE GELIJKENISSEN VAN JEZUS] 

DE TROUWE EN ONTROUWE RENTMEESTER 
 

 “De gelijkenis van de trouwe en de ontrouwe rentmeester” in Matteüs 24:45-51 en Lukas 12:42-48 is een 

gelijkenis over DIENEN IN GODS KONINKRIJK. 
 

Lees Matteüs 24:45-51 en Lukas 12:42-48.  
 

 

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. 
 

Een beheerder van personeel. De heer van een beheerder van alle huisslaven of dienaren (de rentmeester) ging op 

een heel lange reis. Daarvoor gaf hij aan zijn meest betrouwbare dienaar de opdracht goed te zorgen voor alle andere 

dienaren. Hij moest voor hun welzijn zorgen, maar ook dat zij hun taken goed zouden uitvoeren. Als er geen opziener 

is, dan neigen de dienaren minder zorgvuldig en trouw hun taken te doen.  
 

De terugkeer van de heer. Dat gebeurde heel onverwachts! Niet alleen de dag, maar zelfs het uur van zijn terugkomst 

was volkomen onbekend! De dienaar die als beheerder of opziener fungeerde, wordt voorgesteld als betrouwbaar of 

onbetrouwbaar. De terugkeer van de heer zal heel anders verlopen voor een betrouwbare beheerder dan voor een 

onbetrouwbare beheerder.  
 

Lof aan de trouwe beheerder. Als een beheerder zijn opgedragen verantwoordelijkheid zorgvuldig en trouw uitvoert, 

zal de heer hem bij zijn terugkeer over al zijn bezittingen aanstellen. Hij had de wil van zijn heer tot zijn terugkeer 

trouw uitgevoerd en wordt daarom beloond. 
 

Straf aan de ontrouwe beheerder. Maar als een beheerder zijn verantwoordelijkheid trouweloos veronachtzaamt, zal 

de heer hem bij zijn terugkeer veroordelen. Hij heeft heel bewust met zijn hart besloten onverantwoordelijk te zijn en 

maar te doen waar hij zin in had. Hij dacht dat zijn heer lang zou wegblijven en dat hij daarom maar eens van het leven 

moest genieten en plezier moest maken. Het ging niet om onschuldige ontspanning, maar om sadisme! Hij speelde de 

baas over zijn mededienaren en liet hen voor hem kruipen. Hij bracht zijn tijd door met feesten, eten, drinken en 

dronken worden.  
 

Bij zijn terugkeer zal de heer deze beheerder in stukken houwen (Grieks: dichotomeó)(Lukas 12:46) (“vierendelen”), 

waarschijnlijk een herinnering aan hoe sommige heren hun teleurstellende slaven behandelden. Hij deed hem delen in 

het lot van de huichelaars in een plaats waar er ontroostbaar gejammer en ondraaglijk tandengeknars is. Omdat hij het 

vertrouwen van zijn heer geschonden had, zal hij in de hel geworpen worden (zie Openbaring 21:8; Matteüs 25:46).  
 

 

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

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 12:35-41.  

Jezus had de gelijkenis van de trouwe en ontrouwe rentmeester verteld. Petrus vroeg Hem of hij deze gelijkenis tot Zijn 

volgelingen (de christenen) sprak of tot alle mensen. Petrus was nieuwsgierig. Maar Jezus gaf hem geen direct 

antwoord. Dit gebeurde nog een keer in Lukas 13:23-24. Wat Jezus bedoelde te zeggen was, “Hou op vragen uit 

nieuwsgierigheid te stellen: “Wat als dit of dat gebeurd  ........?” Wat mensen moeten doen, is trouwe en wijze dienaren  

zijn die zich bezig houden met de hun toegewezen verantwoordelijkheden!” Om dit te illustreren, vertelde Jezus aan 

hen de gelijkenis van de trouwe en ontrouwe slaaf in zijn verantwoordelijkheid als rentmeester over andere slaven.  
 

 (2) Het verhaal van de gelijkenis staat in Lukas 12:42-46. 
 

 (3) De uitleg of toepassing van de gelijkenis staat in Lukas 12:47-48.  
 

Er staat: “De slaaf die de wil van zijn heer gekend heeft en geen voorbereidingen getroffen heeft en ook niet naar zijn 

wil gehandeld heeft, zal met veel slagen geslagen worden. Wie echter zijn wil niet gekend heeft en dingen gedaan heeft 

die slagen verdienen, zal met weinig slagen geslagen worden. En van ieder aan wie veel gegeven is, zal veel 

teruggevraagd worden en van hem aan wie men veel toevertrouwd heeft, zal men des te meer eisen.” Bij zijn terugkeer 

zal de heer zijn slaven en beheerders met hun toegewezen verantwoordelijkheden met volkomen rechtvaardigheid 
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oordelen. Hij zal zijn trouwe slaven belonen (Lukas 19:17,19), maar Hij zal de ontrouwe slaven straffen (Lukas  

12:47-48). Sommige slaven zullen lichte straffen krijgen, omdat hoewel zij de wil van hun heer niet kenden, toch 

dingen gedaan hebben die verkeerd waren en dus straf verdienen. Andere slaven zullen zwaar gestraft worden, omdat 

zij niet alleen de wil van hun heer kenden, maar ook hun heer verwierpen of tegenwerkten. Zij verdienen hun straf.  
 

 

3. Bepaal welke bijzonderheden in de gelijkenis relevant zijn. 
 

Onderricht. Jezus gaf aan geen detail enig bijzonder betekenis.  
 

 

4. Bepaal de belangrijke boodschap van de gelijkenis. 
 

Bespreek. Wat is de belangrijke boodschap van deze gelijkenis? 

Aantekeningen.  
 

De gelijkenis van de trouwe en ontrouwe slaaf in Matteüs 24:45-51 en Lukas 12:42-46 is een gelijkenis over 

“dienen in Gods Koninkrijk”.  
 

De belangrijke boodschap van de gelijkenis is de volgende: “Christenen moeten niet doelbewust en op 

onverantwoordelijke wijze doen waar zij maar zin in hebben. Zij moeten doelgericht en met 

verantwoordelijkheid hun door God gegeven verantwoordelijkheden uitvoeren of trouwe en verstandige 

beheerders zijn van mensen, activiteiten, tijd, gelegenheden enz. die God aan hen heeft toevertrouwd.” God zal 

van elke christendienaar vragen om verantwoording af te leggen van zijn door God gegeven 

verantwoordelijkheden. 
 

Dienen is één van de fundamentele kenmerken van Gods Koninkrijk. De ware burgers van Gods Koninkrijk dienen God 

door hun door God gegeven opdrachten (taken) zorgvuldig en trouw uit te voeren.  
 

 

5. Vergelijk de gelijkenis met vergelijkbare Bijbelgedeelten. 
 

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

 (1) De slaaf en zijn opdracht (taak). 

Elke slaaf krijgt een taak toegewezen. Markus 13:34 zegt, “Het zal zijn als bij iemand die naar het buitenland ging: hij 

verliet zijn huis, gaf zijn slaven volmacht, en gaf aan ieder zijn werk, en gebood de deurwachter waakzaam te zijn.” 
 

Elke dienaar wordt verwacht trouw te zijn. 1 Korintiërs 4:1-2 zegt, “Laat ieder mens ons zó beschouwen: namelijk als 

dienaren van Christus en beheerders van de geheimenissen van God. En verder wordt van de beheerders verlangd dat zij 

betrouwbaar blijken te zijn.”  
 

Geen enkele dienaar weet wanneer zijn heer terugkeert om zijn werk te beoordelen. Markus 13:31-35 zegt, “De hemel 

en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan. Maar die dag en dat moment is aan 

niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, ook aan de Zoon (in Zijn menselijke natuur) niet, maar alleen aan 

de Vader. Let op: waak en bid, want u weet niet wanneer het de tijd is. ... Wees dus waakzaam! Want u weet niet 

wanneer de heer des huizes komt, ’s avonds laat of te middernacht of met het hanengekraai of ’s morgens vroeg, opdat 

hij u niet, als hij plotseling komt, slapend aantreft.”  
 

 (2) De slaaf en zijn verantwoordelijkheid.  

De verantwoordelijkheid van de slaaf wijzigt in overeenstemming met wat zijn heer aan hem toegewezen 

(toevertrouwd) heeft. Het heeft te maken met hoeveel kennis hij heeft en met wat hij met zijn gelegenheden (kansen) 

gedaan heeft.  
 

Lees Leviticus 26:1-46. Gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid.  

God zal gehoorzaamheid belonen, maar ongehoorzaamheid straffen.  
 

Lees Numeri 15:22-31; Psalm 19:12-13. Onbedoelde of tartende ongehoorzaamheid. Onbedoelde ongehoorzaamheid 

hoort verzoend te worden, maar opzettelijke en tartende ongehoorzaamheid zal gestraft worden. Christenen moeten 

bidden dat God hen van doelbewuste en geplande overtredingen weerhoudt. Zij horen te bidden tegen hun verborgen 

overtredingen en fouten.  
 

Lees Lukas 12:47-48; 23:34; Handelingen 3:17; 1 Timoteüs 1:13. Onkunde of kennis en ongehoorzaamheid.  

De ongehoorzaamheid van de slaaf zal gestraft worden in overeenstemming met hoeveel hij van Gods wil af wist. 

Samenvattend: “Van ieder aan wie veel gegeven is, zal veel teruggevraagd worden en van hem aan wie men veel 

toevertrouwd heeft, zal men des te meer eisen” (Lukas 12:48b). 
 

Lees Amos 3:2; Matteüs 10:15; 11:20-24. Goddelijke uitverkiezing mag niet van menselijke verantwoordelijkheid 

gescheiden worden. Ook Israël, die God uit alle andere volken heeft uitgekozen om Zijn bijzondere volk te zijn, zal 

gestraft worden voor hun zonden. De steden die de tegenwoordigheid, prediking en wonderen van Jezus Christus 
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hebben meegemaakt, maar zich toch niet hebben bekeerd, zullen harder gestraft worden dan goddeloze steden als 

Sodom en Gomorra die dergelijke voorrechten nooit hebben meegemaakt. 
 

 (3) De slaaf en zijn ongehoorzaamheid.  

Waarom moet de slaaf die de wil van zijn heer niet kende, toch nog gestraft worden?  
 

Lees Romeinen 1:18-21; 2:14-16. Onkunde is nooit absoluut! Niemand kan er aanspraak op maken dat hij geen kennis 

van God of Gods wil heeft gehad. God heeft enerzijds Zijn bestaan, werkelijkheid en kracht in de schepping aan al Zijn 

schepselen geopenbaard. Anderzijds heeft Hij ook Zijn morele wil (wat goed en wat slecht is) aan al Zijn schepselen 

geopenbaard door zijn morele wetten in hun harten te schrijven en aan hen een geweten te geven. God zal mensen 

helemaal rechtvaardig oordelen in overeenstemming met wat zij weten en hoe zij geleefd hebben.  
 

Lees Johannes 3:16-18,36; Romeinen 8:1; 1 Korintiërs 3:14; Prediker 12:14; Jakobus 2:14-17; Numeri 16:1-35;  

3 Johannes 9. Het criterium voor verlossing is geloof. God zal alle mensen oordelen volgens hun geloof of ongeloof in 

Jezus Christus. Christenen worden gerechtvaardigd, niet door de Wet te houden, ook niet door hun godsdienstige 

werken of goede werken, maar alleen door hun geloof in de openbaring en volbrachte verlossingswerk van Jezus 

Christus. Maar het criterium voor het eindoordeel is werken. Het leven in geloof wordt duidelijk getoond in hoe 

rechtvaardig en heilig mensen leven. De maatstaf voor hoeveel beloning of straf zij ontvangen is hun werken.  
 

Zo tonen anderen hoe onrechtvaardig en onheilig zij leven. Er waren altijd al onrechtvaardige beheerders onder Gods 

volk, als de Leviet Datan en zijn collega’s en de kerkleider Diotrefes die onder de mensen de eerste wilde zijn, de 

apostel Johannes verwierp en Gods medearbeiders tegenwerkte. Zij zullen het oordeel van God niet ontlopen!  
 

 (4) De slaaf en de wederkomst van Christus.  

Hoe horen christendienaren te kijken naar de terugkomst van hun heer?  
 

Lees 1 Tessalonicenzen 5:1-3. De terugkomst van Jezus Christus zal voor iedereen plotseling en heel onverwachts zijn! 

Geen mens zal deze gewichtige gebeurtenis kunnen ontlopen!  
  

Lees 2 Tessalonicenzen 2:1-2; 3:6-12. Christenen horen niet zenuwachtig op de terugkomst van Christus te wachten 

zoals de mensen in Tessalonica deden.  
 

Lees Openbaring 3:14-22. Christenen horen niet lauw op de terugkomst van Christus te wachten als de mensen in 

Laodicea deden. 
 

Lees Openbaring 2:8-11. Christenen horen op de terugkomst van Jezus te wachten als de mensen van Smyrna die trouw 

en actief bleven. De enige juiste manier om op de terugkomst van Jezus Christus te wachten is door Hem trouw te 

blijven dienen! 
 

 

6. Maak een samenvatting over dienstbetoon in de Bijbel. 
 

Zie supplement 17. 
 

 


