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De onrechtvaardige 
rentmeester

En hij riep een iegelijk van de schuldenaars zijns heren, en zeide tot den eerste:
Hoeveel zijt gij mijn heer schuldig?

En hij zeide: honderd vaten olie.
En hij zeide tot hem:

Neem uw handschrift, en nederzittende, schrijf haastiglijk vijftig.

Lukas 16:5-6

Ad Leeuwenhage
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1. En Hij zeide ook tot Zijn discipelen: Er was een zeker rijk mens, welke een rentmeester 
had; en deze werd bij hem verklaagd, als die zijn goederen doorbracht.

2. En hij riep hem en zeide tot hem: Hoe hoor ik dit van u? Geef rekenschap van uw 
rentmeesterschap; want gij zult niet meer kunnen rentmeester zijn.

3. En de rentmeester zeide bij zichzelven: Wat zal ik doen, dewijl mijn heer dit rent-
meesterschap van mij neemt? Graven kan ik niet; te bedelen schaam ik mij.

4. Ik weet wat ik doen zal, opdat wanneer ik van het rentmeesterschap afgezet zal wezen, 
zij mij in hun huizen ontvangen.

5. En hij riep een iegelijk van de schuldenaars zijns heren, en zeide tot den eerste: 
Hoeveel zijt gij mijn heer schuldig?

6. En hij zeide: Honderd vaten olie. En hij zeide tot hem: Neem uw handschrift en 
nederzittende schrijf haastiglijk vijftig.

7. Daarna zeide hij tot een ander: En gij, hoeveel zijt gij schuldig? En hij zeide: Honderd 
mudden tarwe. En hij zeide tot hem: Neem uw handschrift en schrijf tachtig.

8. En de heer prees de onrechtvaardigen rentmeester, omdat hij voorzichtiglijk gedaan 
had; want de kinderen dezer wereld zijn voorzichtiger dan de kinderen des lichts in 
hun geslacht.

9. En ik zeg ulieden: Maakt uzelven vrienden uit den onrechtvaardigen Mammon, 
opdat, wanneer u ontbreken zal, zij u mogen ontvangen in de eeuwige tabernakelen.

10. Die getrouw is in het minste, die is ook in het grote getrouw; en die in het minste 
onrechtvaardig is, die is ook in het grote onrechtvaardig.

11. Zo gij in den onrechtvaardigen Mammon niet getrouw zijt geweest, wie zal u het 
ware vertrouwen?

12. En zo gij in eens anders goed niet getrouw zijt geweest, wie zal u het uwe geven?
13. Geen huisknecht kan twee heren dienen; want óf hij zal den enen haten en den anderen 

liefhebben, óf hij zal den enen aanhangen en den anderen verachten; gij kunt niet God 
dienen én den Mammon.
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De onrechtvaardige rentmeester
Lukas 16:1-13

In de Galaten brief wordt ons met grote nadruk gewezen op het feit, dat wij niet 
meer leven onder de wet, in de bedeling der wet, en onder de slavernij van het 
Oude Verbond. Wij leven onder de genade en in de bedeling der genade en in 
de Vrijheid van Christus onder het Nieuwe Verbond.

Want Mozes (als type van de wet) werd weliswaar door de HEERE aan het volk 
Israël gegeven. Maar deze Mozes werd ook weer door de HEERE Zelf van het 
volk Israël weggenomen.

Deuteronomium 34:5-9:
Alzo stierf Mozes, de knecht des HEEREN, aldaar in het land van Moab, naar 
des HEEREN mond. 
En Hij begroef hem in een dal, in het land van Moab, tegenover Beth-Peor; en 
niemand heeft zijn graf geweten, tot op dezen dag. 
Mozes nu was honderd en twintig jaren oud, als hij stierf; zijn oog was niet 
donker geworden, en zijn kracht was niet vergaan. 
En de kinderen Israëls beweenden Mozes, in de vlakke velden van Moab, 
dertig dagen; en de dagen des wenens, van den rouw over Mozes, werden 
voleindigd. 
Jozua nu, de zoon van Nun, was vol van den Geest der wijsheid; want Mozes 
had zijn handen op hem gelegd; zo hoorden de kinderen Israëls naar hem, en 
deden gelijk als de HEERE Mozes geboden had. 

Mozes werd niet weggenomen, omdat er iets aan Mozes mankeerde, want zijn 
ogen waren nog zo net helder en zijn kracht was niet vergaan.
Maar de HEERE vond het meer dan genoeg.
Mozes had gedaan, waarvoor de HEERE hem naar het volk Israël gezonden had.
Nu was het de tijd dat Jozua Mozes vervangen zou en dat Jozua het volk Israël 
zou leiden, door de Jordaan, in het beloofde Land.

En ook de wet werd niet weggenomen, omdat de wet mankementen kreeg.
Want de wet is heilig, rechtvaardig en goed. (Romeinen 7:12)
Maar ook de wet heeft gedaan, waarvoor de HEERE deze wet gegeven had.
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De wet heeft, in de ware Jozua, de mensheid veroordeeld aan het kruishout.
En zo kwam er een einde aan de wet en aan de Bedeling der Wet en brak er een 
andere bedeling aan, namelijk de Bedeling der Genade Gods.
Onder leiding van de uit de dood opgestane Jozua/Jezus, zouden wij ook de 
Jordaan overtrekken, namelijk de weg van dood en opstanding gaan, opdat Hij 
ook ons in Zijn Hemels Land zou brengen.

We zouden ons er zeer bewust van zijn dat, als de HEERE iets beëindigt, wij dan 
niet eigenwijs zouden zijn en stug doorgaan met hetgeen Hij beëindigd heeft.
Want uit dankbaarheid Mozes dienen, terwijl hij is gestorven, neigt naar 
krankzinnigheid.

Als de HEERE daarna de Levende Jozua Jezus en Zijn Nieuwe Verbond der 
Genade aangesteld heeft, dan zouden wij ons alleen aan Hem, en aan Zijn 
Woord, en aan Zijn werk in ons, overgeven.
En als we denken dat wij nog iets naast Hem zouden moeten zetten (zoals wet, 
of onze eigen werken), dan neigen wij naar krankzinnigheid.

De geschiedenis die we hier behandelen, gaat over iemand, die gehoor geeft aan, 
en die dus ook handelt in overeenstemming met hetgeen hij gehoord heeft.
Deze persoon, die rentmeester is, hoort dat er een ander Rentmeesterschap, een 
andere Huishouding, namelijk een andere bedeling zal gaan plaatsvinden. Hij 
hoort dat de Bedeling der Wet zal beëindigd worden en dat de Bedeling der 
Genade Gods zal aanbreken.
En hij handelt dan ook dien overeenkomstig.

Zijn wijze van handelen mag dan door iedereen als onrechtvaardig beschouwd 
worden, maar daar zit Hij niet mee. Want als rentmeester heeft hij alleen 
verantwoording af te leggen aan degene die hem gesteld heeft tot rentmeester, 
tot huishouder en bedeler.
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Lukas 16:1-13: de onrechtvaardige rentmeester.

Het is een prachtige gelijkenis en het is jammer dat men uit deze gelijkenis alleen 
nog de uitspraak kent: Gij kunt niet God dienen, en de Mammon. 
En daarbij is dan de gedachte, dat “God dienen”, positief  is.
En dat het “dienen van de Mammon” dus negatief zou zijn.

Verscheidene gelijkenissen zijn niet zo moeilijk te begrijpen, omdat ze ons door 
de HEERE Jezus min of meer verklaard worden.
Maar deze gelijkenis wordt ons door de HEERE Jezus niet verklaard en daarom 
zitten we met een klein probleem.
Want hoe kan het, dat deze onrechtvaardige rentmeester door Zijn HEERE en 
Meester geprezen wordt?

Wat is een rentmeester eigenlijk?
Volgens de Bijbel is een rentmeester verantwoordelijk voor een bepaalde 
huishouding. Het woord rentmeester, huishouder, bedeler of uitdeler, komt 
van het Griekse woord:
Oikonomos =  huisbeheerder, huishouder, bedeler, beheerder, rentmeester
Oikos = huis
Nomos = wet(gever), wettig, bestuur, beheer.
Oikonomia = rentmeesterschap; huishouding; bedeling
Ons woord economie is afgeleid van dit Griekse woord Oikonomia.

:1 En Hij zeide ook, tot Zijn discipelen: 
 Er was een zeker rijk mens, welke een rentmeester had; en deze werd 

verklaagd, als die zijn goederen doorbracht.

:1 Door het woordje “ook” wordt deze gelijkenis gekoppeld aan de gelijkenis 
van de verloren Zoon, die ook Zijn goederen, doorbracht.

 Maar daar komen we straks nog op terug.

 Deze rijke man, heeft een “bewoond huis”, namelijk een “huishouding”.
 Deze rijke man heeft over zijn huis een rentmeester aangesteld. 
 Deze rentmeester zou dus het huis van deze rijke man beheren.
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 Het gaat om een bewoond huis (= Oikos), dat op wettige (= Nomos) wijze 
beheerd zou moeten worden.

 Deze huishouding (het gaat hier over die der wet), wordt hier nog beheerd 
door deze rentmeester.

 Om u de juiste richting op te laten denken, zal ik u twee rentmeesters der 
wet noemen:

 Mozes : die uiteindelijk plaats moest maken voor Jozua
 De HEERE Jezus : Die plaats moest maken voor Christus 

 De Rijke Man in deze gelijkenis kan van Niemand Anders een afbeelding 
zijn dan van de Levende God.

:1 Maar hij werd bij hem verklaagd, als die zijn goederen doorbracht.

 De rentmeester is door Zijn HEERE verantwoordelijk gesteld over het huis 
van zijn HEERE.

 Deze Rentmeester wordt dus door anderen aangeklaagd.
 Deze Rentmeester zou, volgens hen, op onrechtvaardige en dus op 

onrechtmatige wijze de huishouding van zijn HEERE beheren. 

 Verklaagd = Diaballo = dooreen werpen, duivel, vloeken
 Verklager =  Kategoreo
 Het is de duivel, die de verklager der broederen is (Openbaring 12:10)
 En zij die onder de wet leven (= Zijn broederen naar het vlees) en die de 

duivel tot vader hebben (Johannes 8:44) zijn Zijn aanklagers.

 Doorbracht = Uitstrooien
 Goederen = Alles wat Hij heeft
 Al wat Zijn HEERE heeft, deelt Hij uit met vrijgevige en genadige hand.

 Deze Rentmeester is een type van de HEERE Jezus Christus en Hij werd 
verklaagd. Er werd van Hem gezegd, dat Hij een veelvraat en een wijnzuiper 
was. (Mattheüs 29:11)

 En dat Hij omging met hoeren en met tollenaars. (Lukas 15:30)
 Deze Rentmeester strooit nogal rijkelijk uit wat van de Rijke Man is.
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:2 En Hij riep Hem, en zeide tot Hem: 
 “Hoe hoor ik dit van u; Geef rekenschap van uw rentmeesterschap; want 

gij zult niet meer kunnen rentmeester zijn”.

:2 Deze rijke Man roept Zijn Rentmeester bij Zich, en zegt: 
 Wat hoor Ik allemaal over U?

 Deze rijke Man vraagt om opheldering over de beschuldigingen en Hij zegt:
 Geef rekenschap van Uw Rentmeesterschap, want Gij zult over deze 

huishouding (namelijk over deze bedeling, de Bedeling der Wet) geen 
Rentmeester meer kunnen zijn.

 Deze Rentmeester wordt dus ter verantwoording geroepen.
 Hij zal het huishoudboekje moeten inleveren, want deze huishouding:
  Zal van Hem worden afgenomen.
  Zal worden beëindigd, nadat deze Rentmeester, Zelf, de rekening be- 

 taald zal hebben.
  Deze bedeling zal ophouden, omdat een andere bedeling zal worden 

 ingesteld.
  Deze Rentmeester zal namelijk op korte termijn definitief uit het rent- 

 meesterschap der wet worden ontheven.

 Want, zoals gezegd, het Griekse woord “oikonomia”, dat hier met “rentmees-
terschap” vertaald wordt, is hetzelfde Griekse woord voor: “huishouding”, 
danwel “bedeling”.

 En deze verandering van “rentmeesterschap”, betekent dus: 
 Dat er een andere huishouding-; dat er een andere bedeling zal komen.

 De HEERE houdt er verschillende huishoudingen, bedelingen, op na, 
waarvan er enkelen zijn die met naam en toenaam in de Bijbel genoemd 
worden:

 Efeze 1:10: Bedeling van de Volheid der tijden
 Efeze 3:2: Bedeling der Genade Gods
 Efeze 3:9: Bedeling der Verborgenheid
 Kolossenzen 1:25, 26: Bedeling der Verborgenheid
  waarvan ik, Paulus, rentmeester ben
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 1 Korinthe 4:1, 2:
 En niet alleen Paulus, maar elke gelovige in Christus: 
 Is een dienaar van Christus, en is een uitdeler, en rentmeester der Verborgen-

heden Gods.
 En voorts wordt van elke uitdeler, van elke rentmeester van de Bedeling 

der Genade Gods verwacht, dat hij trouw is aan dat, waar deze Bedeling 
der Genade voor staat. 

 Namelijk
 : Trouw, zijn aan het Woord Gods (maar dit geldt in elke bedeling) 
 : Trouw, zijn aan de heerschappij der genade
 : Trouw, om uit de rijkdom van Gods genade te leven
 : Genade verlenen, in plaats van “wet en recht” te laten gelden
 : Elkaars zonden vergeven, zolang we nog deel uitmaken van de “�”
 : In verborgenheid met Christus de hemelse dingen zoeken en bedenken
 : Aan anderen rijkelijk uitstrooien al de rijkdommen Gods 

 1 Petrus 4:10:
 Als rentmeesters van de menigerlei genade Gods, zijn wij verantwoordelijk 

om diezelfde genade, die wij uit ontvangen hebben, “te verlenen” aan 
anderen.

 Er zijn � bedelingen, namelijk � huishoudingen. 
 � Rentmeesterschappen, die in relatie staan tot de � dagen van Genesis. 

 � =  het Geweten
 � =  het Menselijk Bestuur
 � =  de Belofte
 � =  de Wet
 � =  de Genade  
 � =  de Volheid der Tijden  
 � =  de �000 jaar 

 Nogmaals:
 Deze rijke Man is niemand anders dan een afbeelding van de Levende God. 
 De HEERE houdt er � dagen, � bedelingen, � verschillende huishoudingen, 

op na.
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 Het begrip huis heeft meerdere toepassingen:
 God woont in verschillende huizen en dit kan in meerdere huizen 

tegelijkertijd zijn.
 – De gehele schepping is Zijn huis
 – De tabernakel en later de tempel, zijn Zijn Huis.
 – Het volk Israël, de afstammelingen van Abraham, werd het Huis Israëls 

 genoemd
  De HEERE  woonde in het midden van hen.
 – De gemeente, het lichaam van Christus, is nu het Huis Gods.
 – De Geest van Christus woont in een ieder die uit Hem geboren is.
  (1 Korinthe 3:16)
     
 Maar terug naar de bedeling, het rentmeesterschap, of de huishouding.
 Als wij spreken over onze huishouding is het belangrijk om te weten, wat 

deze huishouding inhoudt. Dat wij weten, welke huishoudelijke regels in 
dat huis geldend zijn.

 Dat wij weten welke principes er in de vorige huishoudingen geldend waren 
en welke principes er in de volgende huishoudingen geldend zullen zijn.

 1 Timotheüs 3:15:
 Paulus zegt:
 Maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten, hoe men in het Huis Gods moet 

verkeren.

 En zoals Mozes, als huishouder van de huishouding of Bedeling der 
Wet, verantwoordelijk was om de Woorden Gods te brengen aan Israël, 
zo was geheel Israël verantwoordelijk (want ook zij was huishouder) om 
deze Woorden aan hun kinderen en aan de andere volkeren te prediken, te 
onderwijzen, en bekend te maken.

 Niet om de wet te prediken.
 Maar om de Messias te prediken, van Wie de wet getuigt. (Lukas 24:27 en 44)

 En als dan een Heiden Gods Woord zou aanvaarden, en dus tot geloof 
zou komen, zou hij deel krijgen aan de zegeningen van Israël en aan het 
Burgerschap van Israël.

 En zou hij dus ook deel hebben aan dat rentmeesterschap van Israël.
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 Namelijk: deelhebben aan de verantwoordelijkheid die Israël had ten 
opzicht van Gods Woord.

 Dus nogmaals:
 Zowel Mozes, als het gehele volk Israël, kunnen we zien als huishouder der wet.
 Als rentmeester van de huishouding (= bedeling) der wet.

 Als we het zouden hebben over de Bedeling, de Huishouding, het Rentmeester-
schap der Genade,  dan kunnen we ook verschillende rentmeesters aanwijzen.

 Namelijk : Christus Jezus onze HEERE (Johannes �:��, ��)
  : Paulus
  : Alle huisgenoten van deze huishouding zijn Rentmeesters van 

 de Bedeling der Genade Gods. (1 Korinthe 4:1, 2; 1 Petrus 4:10)

 Wij, als gelovigen in Christus, hebben allemaal de verantwoordelijkheid om 
de genade te prediken en te praktiseren.

 Galaten 1:6-9:
 En kom je toch met de boodschap der wet en niet met de boodschap der 

genade Gods, dan ben je vervloekt. 

 Romeinen 10:4:
 Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardiging van een ieder die 

gelooft.

 Galaten 3:24:
 Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het 

geloof, zouden gerechtvaardigd worden. 

 Titus 2:11-13:
 Wij prediken aan gelovigen, en aan ongelovigen:
 De uitnemende rijkdom en grootheid van Gods genade.

 Het Woord der Genade Gods is nu aan ons toevertrouwd.
 Aan ons, die eerst heidenen waren. 
 Handelingen 28:-28; Romeinen 10:19,20; 1 Petrus 2:8,9
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 We zien dus, dat een rentmeesterschap, namelijk een bedeling, beëindigd 
kan worden. De ene bedeling wordt dan opgeheven en de andere bedeling 
wordt ingesteld.

  En hier wordt het rentmeesterschap, de huishouding, de bedeling der wet, 
opgeheven. En het rentmeesterschap, de huishouding, de Bedeling der 
Genade, wordt ingesteld.

:2 En de Huishouding der Wet gaat in deze gelijkenis dus tot “verleden tijd” 
gerekend worden nadat de Rentmeester aan de Rijke Man rekenschap 
afgelegd heeft (via Zijn dood en opstanding).

:3 En de rentmeester zeide bij zichzelven: 
 Wat zal ik doen, dewijl Mijn HEERE, dit rentmeesterschap van mij neemt? 
 Graven kan ik niet; en te bedelen schaam ik mij.

:3 Wat zal ik nu doen, want mijn HEERE zal dit rentmeesterschap van mij 
wegnemen.

 Hij weet en Hij gelooft, dat dit rentmeesterschap van hem zal worden 
afgenomen, want dit werd Hem al van tevoren aangekondigd.

 Hij weet dat hij de boekhouding moet inleveren, en rekenschap zal moeten 
afleggen van zijn “rentmeester zijn”.

 Hij overlegt in zijn hart wat hij zal doen 
 En hij trekt vervolgens zijn plan.

 Deze Rentmeester is de uitbeelding van het volk Israël als rentmeester.
 We moeten tot de conclusie komen, dat we hier met een Ware Gelovige uit 

het volk Israël te maken hebben.
 Een Gelovige, Die wel trouw was aan in Zijn functie van rentmeester-zijn.
 Een Gelovige, die wel geloofde dat dit rentmeesterschap beëindigd zou 

worden.
 Namelijk met de HEERE Jezus Christus.

 Want het merendeel van het volk Israël wist niet, en geloofde helemaal niet 
en wilde ook niet, dat zij uit haar “rentmeesterschap’ gezet zou worden.
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 Dit volk gelooft nog steeds niet dat zij, sinds de dood en opstanding van 
Christus, daar allang uitgezet is.

 Maar ja, ook vele Christenen schijnen nog steeds niet te weten, en willen 
nog steeds niet geloven, dat het rentmeesterschap der wet beëindigd is 
geworden bij de dood van de HEERE Jezus.

 Want zij leven nog steeds onder de Huishouding der wet en dus onder de 
�e beginselen der wet en der Wereld.

 En daarom zullen zij nooit zo “voorzichtiglijk” handelen als deze Rent-
meester!

:3 Graven = Skapto = een fundament te leggen om daarop te kunnen bouwen.

 Lukas 6:47,48; 13:8:
 Ik bouw alleen op Uw Woord, en Ik ga alleen staan op Uw fundament.
 Ik ga niet graven om de vijgenboom nog eens van extra water en mest te 

voorzien, want de vijgenboom zal door een leven der wet juist onvruchtbaar 
blijven en zal juist daarom ook omgehakt worden.

 1 Korinthe 3:11:
 En niemand kan een ander fundament leggen, dan hetgeen gelegd is, 

hetwelk is Jezus Christus.

 Efeze 2:20:
 Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus 

Christus is de uiterste hoeksteen.

 De wet is niet het fundament waarop men kan staan, maar is de steen 
waardoor men verpletterd wordt, als men onder die wet wil leven.

 Bedelen = Epaiteo = Bidden, verzoeken, verlangen, vragen naar 
     Bidden of de wet nog een poosje zou mogen blijven
 Schamen = Aischuno = Oneer, schande, ontsieren 
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:3 De Rentmeester zegt dus:
 Het is schande, als ik een ander fundament zou kiezen, dan Christus
 Het is schande, te blijven leven onder wet, terwijl door geloof mij genade 

gegeven is 
 Het is schande, om steeds te blijven vragen om vergeving van zonden, 

terwijl al onze zonden in de opstanding van Christus vergeven zijn.
 (� maal  = eens en voor altijd)
 Onze zonden bestaan voor God niet meer.

 Hebreeën 8:13:
 Waarom leven onder het Oude Verbond, terwijl het Nieuwe Verbond, is 

aangebroken?
 Waarom “graven en bedelen” om iets wat verouderd is en wat nabij de 

verdwijning is?
 Waarom leven als “armoedzaaier”?
 Waarom graven en bedelen, als ons alles van deze Rijke Man in genade 

geschonken wordt?
 Waarom graven en bedelen, als God ons alles in de HEERE Jezus Christus, 

op grond van geloof en uit de Rijkdom van Zijn Genade, geschonken heeft?

 Romeinen 6:23:
 De genadegift Gods is immers: “Het Eeuwige Leven”.

 Romeinen 4:5:
 Dit heeft totaal niets van doen met enig werk onzerzijds.
 Het is juist zo, dat degene die niet werkt, maar gelooft in Hem Die de 

Goddelozen rechtvaardigt, zijn geloof gerekend wordt tot rechtvaardigheid.

:4 Ik weet wat Ik doen zal, opdat, wanneer Ik van Mijn Rentmeesterschap 
afgezet zal wezen, zij Mij in hun Huizen ontvangen.

:4 Op grond van Zijn geloof, weet Hij wat Hij doen zal.
 Hij weet namelijk, dat Hij niet alleen ontslagen wordt uit Zijn Rentmeester-

schap, maar dat Hij, als Hij niet de juiste keuze maakt, overal “buiten” komt 
te staan.
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 Wat betekent dat: Hun Huizen? 
 In welk huis komt deze Rentmeester logischerwijze terecht, na het Huis der 

Wet? 
 Welke Huishouding volgt op de Huishouding der Wet?
 Danwel op de Bedeling der Wet?

 Juist, de Huishouding, namelijk de Bedeling der Genade Gods!
 En Hij overlegt dan ook in Zijn hart:
 Hoe, namelijk op welke wijze zal Ik handelen, opdat zij Mij, in dat Huis der 

Genade, zullen ontvangen?

 Nu, wat denkt U?
 Juist, door nu al (namelijk al in en onder de Bedeling der Wet) “genade” te 

verlenen.
 Hij is Iemand, Die nadenkt.
 Hij is Iemand, Die het Woord van God serieus neemt.
 Hij is Iemand, Die gelooft dat als God een Nieuw Verbond aankondigt, dan is 

(blijkbaar voor God) het Oude Verbond verouderd en nabij de verdwijning. 
(Jeremia 31:31; Hebreeën 8:13)

 En omdat deze Rentmeester niet samen met dat Oude Verbond wil verdwij-
nen, rekent en handelt Hij dus nu al overeenkomstig de principes van het 
Nieuwe Verbond.

 Mattheüs 27:52, 53:
 En de graven werden geopend, en vele lichamen der heiligen, die ontslapen 

waren, werden opgewekt; En uit de graven uitgegaan zijnde, na Zijn 
opstanding, kwamen zij in de heilige stad, en zijn velen verschenen. 

 Dezen geloofden in de HEERE Jezus, Die sprak over het Nieuwe Verbond 
der Genade. En hoewel zij gestorven waren, hebben zij door geloof in Zijn 
opstanding, hier alsnog deel aan gekregen. 

:5 En Hij riep tot Zich een iegelijk van de schuldenaars Zijns HEEREN, en 
zeide tot den eerste: “Hoeveel zijt gij Mijn HEER schuldig?”
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:5 Hij weet hoe Hij het aan gaat pakken en daarom roept Hij de schuldenaars 
en vraagt: Hoeveel ben je Mijn HEER schuldig?

 Wat eist het leven onder de wet van je?

:6 En hij zeide: honderd vaten olie. 
 En Hij zeide tot hem: Neem uw handschrift, en nederzittende, schrijf 

haastiglijk vijftig.

:6 Vat =  Aarden vat = Elk mens is een aarden vat
    Wat er in elk mens behoort te zitten, is: 
    olie, water, Woord Gods
    namelijk de HEERE Jezus Christus

 Olie =  type van de Heilige Geest
  =  type van het Woord des Geestes
  =  type van de Gezalfde, namelijk het Leven van Christus

 �00  =    =  Koph =  Oog van de naald
  =  Ingaan in het Koninkrijk der Hemelen
  Als je het Koninkrijk Gods in wilt gaan via de werken 

 der wet, dan zul je alle eis der wet voor de volle �00% 
 moeten verrichten. 

  Want de wet zegt:  Doet dit, en gij zult leven.
  En zo niet, dan zult gij sterven
  De eis der wet is de volle 100%

 De �e schuldenaar erkent dat hij zonder enige twijfel schuldig is voor God 
en hij zegt: de wet eist �00%.

 De wet eist van mij een “Volmaakt, 100%, Geestelijk Leven”.
 Maar dit is iets waar ik met geen enkele mogelijkheid aan zal kunnen voldoen.
 Ik kan alleen maar in geloof een beroep doen op Uw genade.

 Romeinen 7:21-24:
 Hij zegt met de apostel Paulus:
 Zo vind ik dan deze wet in mij: als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. 



��

 Want ik heb een vermaak in de wet Gods, naar den inwendigen mens; 
maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns 
gemoeds, en mij gevangen neemt onder de wet der zonde, die in mijn leden 
is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? 

 Galaten 5:3:
 En ik betuig wederom een iegelijk mens, die zich laat besnijden, dat hij een 

schuldenaar is de gehele wet te doen”
 Je kunt niet het ene artikel der wet doen, en het andere nalaten.

 En Deze Rentmeester zegt tot hem
  : Goed geantwoord
  : Dus ga nu zitten en houd op met werken
  : Leef vanuit de rust in Christus
  : Leef vanuit het volbrachte werk in Christus
  : Dus neem uw handschrift en schrijf haastiglijk �0
  : Schrijf vanaf nu �0 
  : Reken vanaf nu met “�0” en vanuit “�0”
  : Reken vanaf nu alsof het Pinksteren is (uit de Geest Gods geboren)
  : Leef vanuit het Nieuwe Verbond der genade

 Schrijf:
 Elk mens zal zelf moeten erkennen en dus onderschrijven wat God, 

geschreven heeft. Dat er in de mens (wettisch of niet) geen goed woont en 
dat hij des doods schuldig is.

 dat hij alleen op grond van geloof en uit de genade Gods gerechtvaardigd 
wordt in de HEERE Jezus Christus.

 Schrijf haastiglijk 50:
 Stel niet langer uit om deel te hebben aan het Nieuwe Verbond
 Stel niet langer uit om een nieuw schepsel te willen zijn in de HEERE Jezus 

Christus
 �0 =  = Nun = vis 
 �0 =  Ligt na de volheid van de “�”  (Na � x �, ligt �0)
  =  � (genade) in gemeenschap met het Woord Gods (= �0), leidt naar de 

     Nieuwe Schepping (= �0)
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 Niet door wet, maar alleen uit genade en door geloof zal men het Koninkrijk 
der Hemelen ingaan.

 Jozua, de zoon van Nun = Jezus, de zoon van de �0 of vis
 Nun =  = �0.�0 = vis
 Dus toch de “�00” in, maar nu op grond van “genade”. (�)
 En als eerstgeborene met het dubbele deel.
 Als mede-erfgenaam van de Zoon van Jozef.

:7 Daarna zeide Hij tot de andere: 
 En gij, hoeveel zijt gij schuldig? 
 En hij zeide: honderd mudden tarwe. 
 En Hij zeide tot hem: Neem uw handschrift, en schrijf tachtig.

:7 De Rentmeester vraagt: Hoeveel ben jij Mijn HEER schuldig?
 En hij zegt, mijn schuld is: �00 mud tarwe

 �00 = Ingaan in het Koninkrijk der Hemelen
 Maar dat zal niet gaan, want ik ben voor de volle �00% een zondaar, en dus 

des doods, schuldig.
 Want:
 Tarwe =  = �.�.� = Chitah
  = zondaar, zondigen, zondoffer, ontzondigen
     omhakken, graveren, rijsje
 Tarwe is  een type van de “natuurlijke mens”, die persoonlijk verantwoorde-

lijk is voor zijn denken, daden, en werken.
 Elk mens, elke zondaar, is dan ook voor de volle 100% schuldig.

 Johannes 12:24:
 Elk mens, elke zondaar, is een tarwegraan.
 En als het tarwegraan in de aarde valt en sterft, pas dan zal het veel vrucht 

(= leven) voortbrengen.

 De schuld wordt dus berekend op grond van het Werk van het Ware Tarwe-
graan.  De HEERE Jezus is het Ware Tarwegraan.

 De HEERE was geen Zondaar, maar Hij is voor ons, tot “zonde” gemaakt.
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 1 Korinthe 15; 2 Korinthe 5:
 Want � stierf voor allen, dus zijn allen gestorven.
 En als wij in Hem geloven Die uit de dood opstond, dan leven wij nu uit 

Hem, door Hem, en tot Hem.

 En de Rentmeester zegt dan ook: Schrijf maar 80.
 Onderschrijf zelf, dat het leven, met of zonder de wet, je nergens brengt.
 Dat je van nature verdoemelijk bent voor God, maar dat je een beroep doet 

op Zijn genade.
 Als je buiten de werken der wet, en dus op grond van geloof in de HEERE 

Jezus Christus (Die het Ware Tarwegraan is) in Hem, een nieuw schepsel 
wilt zijn, schrijf dan “�0”

 80 als uitbeelding van het Nieuwe Leven dat na de 7 ligt.
 �0 =  = Pe = Mond

 Mattheüs 15:8:
 Het leven van de zondaar, levend vanuit de werken der wet, is negatief. 
 Want met de mond nadert men tot de HEERE, en met de lippen eren ze Mij, 

maar hun hart, houdt zich verre van Mij.

 Romeinen 10:8-10:
 Het leven van diezelfde zondaar, maar levend vanuit de Genade, is Positief.
 Want wat zegt de Schrift?
 Nabij u is het Woord, in uw mond, en in uw hart. Dit is het Woord des 

geloofs, hetwelk wij prediken; namelijk indien gij met uw mond zult 
belijden den HEERE Jezus, en met uw hart geloven, dat Hem God uit de 
doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden; Want met het hart gelooft 
men ter rechtvaardigheid, en met de mond belijdt men ter zaligheid.

 Niet op grond van werken, maar op grond van geloof en op grond van 
genade (= �), gaat men de Nieuwe Schepping (= �0 of �0) in. 

 Handelingen 27:
 Met ��� man in het schip komt men behouden aan op Melite; Malta (= �0).
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 De mens, die onder het rentmeesterschap der wet valt (zoals elke Israë-
liet), is in zijn gedachten en in zijn daden net zo voor de volle �00% 
verantwoordelijk voor de Woorden Gods, als de Rentmeester zelf.

 Uitgebeeld in deze 100 vaten olie en 100 mud tarwe.
 Maar de schuld wordt weggenomen als men erkent (als men onderschrijft), dat 

door de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd kan worden voor God.
 En dat men absoluut niet kan voldoen aan de eis der wet.

 Mocht deze Rentmeester eigenlijk wel hun straf verminderen, of hun lasten, 
verlichten?

 Ja natuurlijk, Hij was toch Rentmeester? 
 De Rijke Man had Hem toch dit Rentmeesterschap toevertrouwd?

 Alleen bij de eindafrekening aan de Rijke Man zou deze Rentmeester alle 
tekorten en alle tekortkomingen, Zelf moeten betalen. 

 Trouwens:
 Niet deze handelswijze, kostte Hem het Rentmeesterschap, hoewel de Rent-

meester, naar aardse begrippen onverstandig handelde.
 Maar het was bekend, dat Hij ver daarvoor ook al zo handelde.
 En het was Hem bekend, dat dit Rentmeesterschap ooit zou eindigen.

 Jeremia 31:31:
  Want het was Hem ver daarvoor al verteld, dat Hij uit Zijn Rentmeesterschap 

ontheven zou worden, want dit Rentmeesterschap, namelijk de bedeling 
der wet, zou ophouden.

 Hebreeën 8:13:
 Want als er een Nieuw Verbond aangekondigd wordt, is het Oude ver-

ouderd en nabij de verdwijning.

 En dus voor Hij definitief uit Zijn Rentmeesterschap der wet, ontheven zou 
worden, gebruikte Hij die tijd, om Zijn boekhouding af te sluiten.

 Hij zag veel meer in genade geven, omdat Hij ook Zelf uit Genade wenste 
te leven.
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 Deze Rentmeester had eigenlijk Zelf het meeste belang bij zo’n handelswijze.
 Namelijk: opdat zij Mij in hun Huis zouden ontvangen (:�).
 Op deze manier zou Hij Zich vrienden verwerven.
 En zou Hij deel hebben aan dat andere Huis (= de Gemeente).
 Hij zou deel hebben aan die Huishouding, aan de Bedeling der Genade, die 

op de Bedeling der wet volgen zou. 

:8 En de HEERE, prees den onrechtvaardige Rentmeester, omdat Hij voorzich-
tiglijk gedaan had. Want de kinderen dezer wereld, zijn voorzichtiger dan 
de kinderen des lichts, in hun geslacht.

:8 Deze Rentmeester had verstandig gehandeld.
 Voorzichtiglijk = “Met vooruit ziende blik” = Ziende op toekomende dingen.

 Ogenschijnlijk, hebben we nu een probleem. 
 Want als de Rijke Man Hem prijst, waarom, of door wie, wordt deze Rent-

meester dan toch onrechtvaardig genoemd?
 Hij werd trouwens al onrechtvaardig genoemd, ver voordat Hij de schulden 

van de schuldenaars zou verminderen, danwel zou vereffenen.

 Maar hoewel Hij een onrechtvaardige genoemd wordt, wordt Hij door de 
Rijke Man geprezen om Zijn vooruitziend handelen en om Zijn verlangen, 
om in het andere huis, namelijk in de volgende Huishouding te kunnen 
geraken.

 Hij werd niet geprezen om Zijn onrechtvaardigheid.
 Want letterlijk gezien werd Hij daar min of meer voor ontslagen en werd 

Hij daar uiteindelijk ook voor veroordeeld, aan het kruis van Golgotha.
 Hij werd geprezen om Zijn voorzicht en dus om Zijn handelen uit geloof.

 De Rentmeester had inzicht op grond van Zijn geloof in het Profetisch Woord.
 Nu, dit kun je van de wettische Christen niet zeggen.
 Die gelooft helemaal niet dat de wet aan het kruis beëindigd is geworden. 
 (Jeremia 31:31, 32; Romeinen 10:4; Galaten 3:24; Kolossenzen 2:14-17;
 Hebreeën 7:15-18; Hebreeën 10:1)
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 Maar goed, terug naar: 
:8 Want de kinderen (= zonen)
 Hier springt de HEERE over, van deze Rentmeester naar kinderen. (= zonen)
 Zonen zijn verschillende generaties binnen een volk, of generaties binnen 

de volkeren.
 De zonen dezer Wereld (= de zonen dezer Aion = eeuw) 
 De god dezer wereld (= de god dezer Aion), is de duivel.
 Dus verschillende generaties binnen de verschillende volkeren die er in deze 

wereld zijn, hebben de god dezer wereld, namelijk de god der duisternis, 
als hun vader.

 De verschillende generaties (= zonen) van het volk Israël werden veronder-
steld in het Licht van Gods Woord te wandelen.

 Nu worden de heidenen, die van nature in duisternis wandelen, gezet 
tegenover het Joodse volk, de �-stammen van Israël, waarvan verondersteld 
wordt dat zij in het Licht van Gods Woord zouden wandelen.

 Zij waren dus eigenlijk ook rentmeesters van de Bedeling of Huishouding 
der Wet.

 Uit deze gelijkenis blijkt dus, dat niet de Rentmeester onrechtvaardig is, 
maar dat het Joodse volk, de �-stammen, namelijk deze rentmeesters, on-
rechtvaardigen zijn.

 De heidenen: met als belangrijksten onder de heidenen de �0 stammen, die 
vanwege hun ontrouw aan het Woord van God verstrooid waren onder de 
heidenen. Waardoor zij in de duisternis terechtgekomen waren en die ook 
de god dezer wereld tot leidraad en tot overste hadden.

 Maar die komen nu tot geloof in Hem, Die het Licht der Wereld is.
 En zij (en dus wij) laten zich dan ook trekken uit deze tegenwoordige boze 

wereld om in het Licht van God en van Zijn Woord te kunnen wandelen.
 Daardoor handelen zij voorzichtiglijker en dus verstandiger, dan de zonen 

die eigenlijk rentmeesters en dus verantwoordelijk waren voor het Licht .

 Want de kinderen (= zonen) des Lichts zijn het Joodse volk, de � stammen van 
Israël. Aan hen waren de Woorden Gods = Licht toebetrouwd. (Romeinen 3:1, 2)

 Zij waren daar verantwoordelijk voor.
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 Zij waren net zoals de Rentmeester, óók rentmeesters van dat Licht.
 Dus waren ook zij rentmeesters van het Woord Gods.
 Maar zij geloofden niet in het Woord Gods.  
 En dus ook niet in de HEERE Jezus Christus, van Wie de wet getuigt.

 Maar de kinderen dezer wereld: 
 Namelijk verschillende generaties van tussen de heidenen uit, kijken nu wel 

vooruit. Want nadat aan hen het Woord van God gepredikt is geworden, 
zijn zij dus verstandig in hun denken en in hun doen geworden.

 Zij blijken dus nu de gelovigen te zijn, van tussen de overigen heidenen uit.

 Israël, het Joodse volk, de � stammen, als rentmeesters van het Licht en dus 
van het Woord Gods, handelen onverstandig.

 Zij waren en bleven ongelovig.
 Zij geloofden niet dat het rentmeesterschap van hen zou worden weggenomen.
 Zij houden zich dan ook nu nog steeds krampachtig vast aan een leven 

onder de wet.

 De onrechtvaardige Rentmeester, als type van de HEERE Jezus Christus, 
als type van het “gelovig overblijfsel uit Israël”,  keek wel vooruit.

 En Hij wordt dan ook door deze Rijke Man geprezen om Zijn geloof en 
Zijn inzicht.

 Het Volk Israël, de � stammen (ook rentmeesters zijnde onder de wet), 
keken niet vooruit en handelde niet overeenkomstig daarmee en zij bleken 
dus “ongelovige en onrechtvaardige rentmeesters” te zijn.

 De HEERE Jezus, uitgebeeld in deze Rentmeester, predikte en praktiseerde 
niet de wet, maar de Genade. 

 Hoewel de HEERE Jezus tijdens de Bedeling der Wet leefde. (Galaten 4:4)
 Hij was gekomen om de wet te vervullen, te voltooien, te beëindigen.
 Om al de Gerechtigheid Gods te vervullen.

 Als het Lam Gods, als de Losser, als de Go-el, als de Zoon van Adam, heeft 
Hij de zonden der wereld en de gehele mensheid dan ook weg gedragen 
aan het hout.
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 Vandaar dat juist Hij de Aangewezene was om de genade van het Konin-
krijk Gods te prediken en om deze genade te verlenen.

 Hoewel het nog de Bedeling der Wet was, werd het Koninkrijk Gods en de 
Bedeling der Genade Gods al door Hem gepredikt en gepraktiseerd.

 De HEERE Jezus kondigt aan, wat er na de Huishouding der Wet komen zou.
 Hij handelde al in overeenstemming daarmee.
 En dat is in de ogen van degenen die onder de wet leven onrechtvaardig.
 Deze Rentmeester wordt onrechtvaardig genoemd, omdat Hij de goederen 

van Zijn HEERE doorbrengt.
 Omdat Hij Zich niet houdt aan die manier van handelen, zoals de 

Godsdienstigen de wet interpreteren.

 En nogmaals:
 Omdat het allang vast stond dat Hij uit Zijn ambt gezet zou worden, 

handelde Hij dus met die vooruitziende blik op de toekomst.
 Namelijk op het hierna komende Nieuwe Verbond en Rentmeesterschap.
 (Jeremia 31:31 e.v.)

 En wat voor “Rentmeesterschap” is dit?
 Het Rentmeesterschap van vergeving, verlossing en delging van schuld.
 Namelijk het Rentmeesterschap der Genade Gods.

 Titus 2:11:
 En sinds het einde der wet leeft iedereen (zowel gelovigen, als ongelovigen), 

onder de Bedeling der Genade Gods.

 De wereld gebruikt (en misbruikt) deze genade als argument om God te 
bestrijden.

 Door te zeggen : Waarom doet God niets? en
  : Als Hij niets doet, of niets van Zich laat horen, dan zal Hij 

   zal wel dood zijn.
 Nu, God doet van alles.
 En in bijzonderheid: Hij spreekt door Zijn Woord en Hij geeft genade.
 Daarom straft Hij niet, want dat komt pas na dit 5e rentmeesterschap:
 de Bedeling der Genade Gods.
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 In deze gelijkenis en zeker vanaf de opstanding, is de wet niet meer van 
toepassing. 

 De wet is beëindigd en vervuld.
 De eis der wet is voltrokken aan het kruis van Golgotha.

 Als men dit niet gelooft en men dus nog steeds onder de wet wil leven, dan 
beschouwt men deze Rentmeester, Die aan anderen Zijn genade verleent, 
als onrechtvaardig.

 Ook wij, als wij uit deze aan ons verleende genade wensen te leven en 
deze van God ontvangen genade aan anderen praktiseren, dan zijn we in 
de ogen van Israël en in de ogen van allen, die zich onder de wet stellen: 
onrechtvaardig.

:9 En Ik zeg ulieden: Maakt uzelven vrienden uit den onrechtvaardige 
mammon, opdat, wanneer u ontbreken zal, zij u mogen ontvangen, in 
eeuwige tabernakelen.

:9 Mammon : Spreekt niet over geld, maar spreekt over: vermogen, bezit
  : Dat, waaraan de mens zijn zekerheid ontleent
 Sinds onze wedergeboorte, hebben wij onze zekerheid, ons vermogen, 

onze rijkdom, gevonden en ontvangen in de HEERE Jezus Christus

 Mammon wordt hier toegepast op het vermogen en de zekerheid, die 
bewerk-stelligd is geworden in Christus Jezus en die wij in inmiddels 
ontvangen hebben, op grond van geloof.

 (Zie vers �� = het goed, het vermogen van Iemand anders.)

 En onze zekerheid, ons bezit en ons vermogen, dat wij in Christus Jezus 
en uit genade ontvangen hebben en waaruit wij ook uit wensen te leven, is 
voor hen, die onder de wet leven: de onrechtvaardig mammon

  : met een ingebeelde hemel, de hel ingaan

:9 De HEERE Jezus laat nu de gelijkenis weer los.
 Ulieden = het Joodse volk, de 2 stammen, zij die onder de wet leven.
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 En de HEERE Jezus zegt dus tot de zonen des Lichts (= het Joodse volk), 
dat zij moeten zorgen, bevriend te raken met deze onrechtvaardige Rent-
meester.

 Want op grond van geloof en uit genade zal Hij ook jullie schuld kwijt-
schelden.

 En maak jullie ook bevriend met de onrechtvaardige mammon.
 Maak jullie bevriend met het vermogen, en het bezit van deze onrechtvaar-

dige Rentmeester, opdat ook jullie in dat Eeuwige Huis zouden mogen 
wonen.

 De HEERE zegt tot het Joodse volk, de � stammen, dat zij net zo moeten 
doen als deze, in hun ogen, onrechtvaardige Rentmeester.

 Dat het Joodse volk net zo zou doen als de zonen dezer wereld, die 
voorzichtiglijk gehandeld hadden, en die nu reeds deel hebben aan het 
vermogen, aan het bezit en aan de zekerheden (en dus aan de mammon) 
van de onrechtvaardige Rentmeester.

 Zij zouden beter het voorbeeld van deze Eerstgeborene van Israël navolgen.
 Zij zouden beter het voorbeeld navolgen van allen, die in Hem nu eerst-

geborenen zijn!

:� Wanneer u ontbreken zal = De Huishouding der Wet 
  = Het Oude Verbond
   zal gebroken en verbroken worden
  = Het leven onder het Oude Verbond
   zal u ontbreken
   Want jullie zullen uit jullie Huis en uit jullie 

  Rentmeesterschap worden gezet
   En inmiddels is dit ook gebeurd, zegt
   Handelingen 1:20

 Als je “Verstandig” bent, als je “Voorzichtiglijk” bent, sluit dan vriendschap 
met de “onrechtvaardige” Rentmeester” en leef uit Zijn “onrechtvaardige” 
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Mammon. Opdat ook jullie ontvangen worden, door degenen die al deel 
hebben aan het andere Huis.

 Dat Eeuwige Huis.

 1 Korinthe 3; 16; Efeze 2:21, 22; 1 Petrus 2:5:
 Want het Huis, na de opstanding, is een Eeuwig Huis.
 Een Geestelijke Huis; een Tempel; een Woonstede Gods in de Geest. 
 Waar wij (heidenen), door genade, en op grond van geloof, deel van uitmaken.
 Als we dan voor een “onrechtvaardige Rentmeester” aangezien worden?
 Nou en?

 Wij hebben door geloof deel gekregen aan het Rentmeesterschap van de 
Genade. Deel gekregen aan een Eeuwig Huis, aan de Nieuwe Schepping, 
aan de Ge-meente. Maar in het bijzonderheid aan Christus, in Wie al onze 
schulden zijn weggedaan. en wij hebben de vrijmoedigheid om uit Zijn 
rijke, overvloedige Genade te leven.

 De overeenkomst in deze gelijkenis:
 De Rentmeester in verband met het Oude Verbond
 = Mozes, Jezus, het volk Israël.
 De Rentmeester in verband met het Nieuwe Verbond
 = Christus, Paulus, elke gelovige

 Alleen het verschil is:
 Dat wij, door hen die onder de wet leven, als “onrechtvaardigen” gezien worden.
 Maar zij, die onder de wet leven, worden door de HEERE genoemd:
 “Onrechtvaardigen, halsstarrigen, goddelozen, zondaars, vader en moeder 

moordenaars, doodslagers, verklagers der broeders, enz”.
 1 Timotheüs 1:9 e.v.

 Deze Rentmeester, vanuit dat vorige Huis, vanuit die vorige bedeling, is 
Niemand anders dan de Messias van Israël, de HEERE Jezus Christus.

 Als we terechtkomen in het Nieuwe Huis, waarvan wij, door geloof en uit 
de Rijkdom van Gods Genade, deel uitmaken, komen we eveneens terecht 
bij het Hoofd van de Gemeente, namelijk bij de Christus Jezus de HEERE.
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 De onrechtvaardige Rentmeester is niemand anders dan de HEERE Jezus Zelf.
 Israël heeft haar ontstaan en haar bestaan, onder alle omstandigheden te 

danken aan haar Messias, aan de HEERE Jezus Christus Zelf.
 Hij is Deze Rentmeester.

 En vandaar: 
 Geef rekenschap, over alle gedane zonden en schuld. 
 Welk mens zou rekenschap hebben kunnen geven aan deze Rijke Man?
 Namelijk aan God, Die Rijk is?
 Wie zou deze dure rekening hebben kunnen betalen?
 Wie was in staat, om verantwoording af te kunnen leggen aan deze Rijke Man?

 Het volk Israël, niet.
 De heidenen niet
 De mens in het algemeen niet

 Nee, het was de HEERE Jezus, Die Zelf de rekening zou vereffenen.
 Het was de HEERE Zelf, Die rekenschap zóu, en Die rekenschap kón geven.
 Het was de HEERE Zelf, Die de volle 100% zou betalen.
 Het was de HEERE Zelf, Die Zijn Leven, vrijwillig gegeven heeft, om zo 

een einde te kunnen maken aan de eis der wet.

 De HEERE Jezus was geen Onrechtvaardige, maar Hij wordt hier gezien:
 Als de personificatie:
 van het volk Israël, dat rekenschap moest afleggen aan deze Rijke Man.
 Als de personificatie:
 van de gehele schepping, die schuldig staat tegenover de schepper.
 Als de personificatie:
 van elk mens, die schuldig staat tegenover zijn Schepper.

 Het afleggen van rekenschap voor de mensheid, gebeurde door de Zoon 
des mensen. 

 Het afleggen van rekenschap voor de gehele wereld, gebeurde door de 
HEERE Zelf.

 Hij stierf voor, en ten behoeve van, en in de plaats van, Zijn Schepping.
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 Als Jehovah en Schepper is Hij ook Zelf verantwoordelijk voor Zijn Schepping.
 Het afleggen van rekenschap voor de zondeschuld der Mensheid, gebeurde 

door de Zoon des mensen, door onze Go-el, onze Losser, onze Verlosser, en 
Heiland.

 Het afleggen van rekenschap voor de schuld van Israël gebeurde door de 
Vorst van Israël, namelijk door de HEERE Zelf.

 En Jehovah heeft altijd gehandeld met voorzicht.
 Al ver voor het begin der schepping.
 (Genesis 1:1)
 Want van voor de nederwerping der wereld, is het Lam reeds geslacht.
 Openbaring13:8; 1 Petrus 1:19)
 Vanaf de restitutie wordt al gesproken over het Licht der Wereld
 (Genesis 1:3 e.v.)
 Vanaf het begin had de HEERE de Gemeente al op het oog.
 (Genesis 2; Efeze 5)

 Efeze 1:7, 8:
 Vanaf het begin der schepping stond al vast, dat wij eerst de verlossing 

zouden verkrijgen, door Zijn bloed (= opstandingsleven), namelijk de 
vergeving der misdaden, naar de Rijkdom Zijner Genade, met welke Hij 
overvloedig is geweest over ons, in alle Wijsheid en “Voorzichtigheid”. 

 Lukas 16:16:
 Door Wie is dat Koninkrijk Gods verkondigd en dus het Nieuwe Verbond 

en dus de Nieuwe Schepping? 
 Nu, door de HEERE Jezus Zelf.
 En Hij greep daar al op vooruit.
 Dat kon en mocht Hij ook, want Hij zou de zonden, de schulden en al de 

tekorten van de gehele mensheid door Zichzelf vereffenen.

 In deze gelijkenis greep de Rentmeester dan ook vooruit, op toekomende 
dingen. Deze onrechtvaardige Rentmeester is dus niemand anders dan de 
HEERE Zelf. De HEERE predikte en demonstreerde aan Israël hetgeen na 
de wet komen zou.

 Namelijk een andere Huishouding met alle consequenties daarvan.
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 De HEERE verkondigde en demonstreerde het Nieuwe Verbond.
 Hij zou hebben mogen verwachten dat de oudste, en het meest verant-

woordelijke volk onder de volkeren, namelijk het Joodse volk, de � stammen 
van Israël, Hem daarin zou navolgen.

 Dat zij dus Zijn navolgers (= discipelen) zouden zijn.

 Namelijk: dat het Joodse volk, de � stammen, zich óók vrienden zou maken 
met de onrechtvaardige mammon.

 Maak uzelf vrienden met hen die (in uw ogen) onrechtvaardig zijn.
 Met hen namelijk, die helemaal niet onder het “recht der wet” geleefd hebben.
 Maak uzelf vrienden met de heidenen, die het met “de wet” als leefregel 

niet zo nauw nemen.
 Omdat zij weten (= geloven), dat Iemand anders die wet vervuld heeft.

 Gerekend naar de wet zouden wij dus zijn: onrechtvaardigen.
 Maar door geloof in de Jezus Christus zijn wij gerechtvaardigd.
 En in Christus leven wij door en uit de Rijkdom van Gods Genade.

 De “zekerheid” die wij hebben, is juist gebaseerd op het feit dat onze recht-
vaardigheid niet uit onze werken is, maar door het geloof en uit de Rijkdom 
van Gods Genade. 

 Genade = onze Zekerheid, ons Waarborg, en ons Vermogen in Christus.
 Genade wordt bij hen die onder de wet leven gezien als “onrechtvaardig”.
 En zo worden zowel deze Rentmeester, als Zijn mammon, namelijk Zijn 

“vermogen” (om lief te hebben, om genade te geven, en om te recht-
vaardigen op grond van geloof alleen), door een leven onder de wet, als 
“onrechtvaardig” gezien. En wordt ook zo genoemd.  

 Dat wij gerechtvaardigd zijn op grond van geloof en uit genade wil juist 
zeggen dat onze rechtvaardigverklaring dus niet uit onze werken en 
niet uit ons “vermogen” is. Niets is zo onzeker, dan te leven uit “eigen 
vermogen” en uit “eigen werken”. Het is dan ook uit genade en uit Christus, 
dat ons al deze dingen geschonken zijn.

 De mammon = onze zekerheid
   (want ik ben verzekerd, zegt Romeinen �)
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  = onze veiligheid en onze schat, die vast ligt in Christus
  = De genade
   die ons in de HEERE Jezus Christus geopenbaard is
 Dit is trouwens niet in strijd met de wet, maar dit is de “vervulling van de 

wet”.

:10 Die getrouw is in het minste, die is ook in het grote getrouw; en die in het 
minste onrechtvaardig is, is ook in het grote onrechtvaardig.

:10 De situatie van vandaag is nog steeds dezelfde, dat iedereen geweld doet 
op hetzelve.

 Namelijk: geweld doet op het Koninkrijk Gods, op de Genade Gods en op 
het Nieuwe Verbond

 Tot Israël wordt dan ook gezegd, dat zij in de aardse, natuurlijke, zienlijke 
dingen, “onrechtvaardig” geweest is en zij dit nog steeds is.

 Zij waren ontrouw aan het “minste”:
 Namelijk: zij waren ontrouw (= ongelovig), aan het Licht en aan het Woord 

Gods, onder het Oude Verbond.

 Het Oude Verbond, de wet (= het minste) sprak over het Nieuwe Verbond 
(= het grote). Zij wilden dit Woord niet geloven

 En vanzelfsprekend zullen zij dan ook ontrouw (= ongelovig) zijn, in “het 
grote”. Namelijk: aan het Woord der genade van het Nieuwe Verbond.

 Ik kan er ook niets aan doen, maar de HEERE Jezus, noemt de wet: “het 
kleine”. Aan het Oude Verbond der wet (= het minste, het kleinste), waren 
zij al ontrouw. Laat staan dat zij trouw zullen zijn aan het Nieuwe Verbond 
der Genade: “het grote”.

 Ook al is de wet het Woord van God.
 Toch is er � Woord, dat veel groter, veel beter, en veel meerder is.
 Dit is ook Woord van God, maar spreekt over de genade en vrede van het 

Nieuwe Verbond.



��

 Deze Uitnemende Rijkdom van God Genade, is veel meer overvloedig.
 Romeinen 5:20

 En anders geredeneerd:
 Als wij het Woord van het Oude Verbond der wet geloven, dan zullen wij 

het Woord van het Nieuwe Verbond óók geloven.
 Want de wet is één groot getuigenis, aangaande de HEERE Jezus Christus 

en Zijn Werk

:11 Zo gij dan in den onrechtvaardige mammon niet getrouw zijt geweest, wie 
zal u het ware vertrouwen?

:11 Dezelfde gedachte, maar nu anders geformuleerd.
 Als je het Woord van het Oude Verbond al niet geloofde;
 Als je onder het Oude Verbond (dat een schaduw is van toekomende 

goederen) al niet wenste te leven uit geloof, en uit het vermogen en de 
bezittingen, uit de zekerheden Gods die je in de Messias beloofd zijn, dan 
is de kans heel groot dat als het “Ware”, namelijk het Leven van Christus 
onder het Nieuwe Verbond, aangebroken is, je nog steeds ongelovig zult 
blijven. Namelijk: dat je nog steeds zult leven uit het “eigen vermogen” en 
uit “eigen kracht”.

 Als een Christen niet uit het “vermogen” van de HEERE Jezus Christus, en 
dus niet uit de “zekerheid” van het geloof en niet uit de Rijkdom van Zijn 
Genade, wenst te leven (waardoor men logischerwijze aan anderen ook 
geen genade verleent, maar eisen stelt), denk dan maar niet, dat de HEERE 
je dan het “Ware” zal toevertrouwen.

 De onrechtvaardige mammon = Een type van het “Ware” 
  = Christus
   het Leven en de Gezindheid van Christus
  =  Een type van het Leven onder het Nieuwe 

  Verbond
   (met alle consequenties die daaraan ver- 

  bonden zijn)
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:12 En zo gij in eens anders goed niet getrouw zijt geweest, wie zal u het uwe 
geven?

:12 Nog anders geformuleerd
 Als je ontrouw bent aan één ding, dan zal een ander ding je niet toevertrouwd 

worden. 
 In de grondteksten is “geloof” en “trouw” hetzelfde woord.

 En dus had hier ook kunnen, of mogen staan:
:12 Als je niet gelooft, dat de wet spreekt over de rechtvaardigheid Gods en over 

de Genade Gods Die in Christus en onder het Nieuwe Verbond tot stand 
gebracht zal worden, dan kun je er ook geen deel aan hebben, wanneer het 
Nieuwe Verbond is aangebroken.

 Hebreeën �:��; �0:� 
 De wet is de schaduw van toekomende goederen.
 Als men niet trouw (= gelovig) is aan de schaduw (= wet, die vertelt en 

demonstreert over toekomende goederen), dan zal men in de praktijk ook 
geen deel krijgen aan het “Ware”.

:13 Geen huisknecht kan � HEEREN dienen.
 Want, of hij zal de ene haten, en de andere liefhebben;
 Of  hij zal de ene aanhangen, en de andere verachten; 
 Gij kunt God niet dienen, en de Mammon.

:13 Bij het begin hebben we al gewezen op het woordje “ook”, uit vers �.
 Waardoor deze gelijkenis gekoppeld wordt aan Lukas ��.
 Daar vinden we ook iemand die zijn Vader “diende”, maar hij vergat wel 

te leven uit het “vermogen” van zijn Vader. (Lukas 15:29)
 
 De jongste Zoon is in deze gelijkenis een type van de �0 stammen van Israël. 

Hij brengt Zijn vermogen dan ook door onder de heidenen.
 Maar tot zichzelve komende (Jeremia 31:19) keert hij uit zijn verstrooiing in 

geloof terug tot de Vader.
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 De oudste zoon, die bij de Vader blijft, is een type van de � stammen, het 
Joodse volk. Hij verzuimt om te leven uit de rijkdom, het bezit en vermogen 
van God de Vader.

 Deze oudste zoon die thuis bleef, diende zijn Vader wel, maar niet met zijn 
hart. Hij diende zijn Vader op godsdienstige, op wettische wijze.

 Romeinen 10:2 e.v.:
 Paulus zegt daarover:
 Ik moet het Joodse volk dit nageven, dat zij wel een ijver tot godsdienst 

hebben, maar niet met verstand.
 Want zij willen absoluut niet geloven, dat God de mens rechtvaardig rekent, 

alleen op grond van geloof. Zij bijten zich vast in de gedachte, dat zij door 
de werken der wet (= godsdienst) hun eigen gerechtigheid zouden kunnen 
oprichten.

 Maar daarmee zijn zij de Rechtvaardigheid Gods niet onderworpen.
 Zij onderwerpen zich niet aan het Goddelijke Woord.
 Want het Goddelijk Woord zegt, dat men alleen door geloof gerechtvaardigd 

wordt.

:13 En aangezien de HEERE Jezus aan Israël de raad geeft om zich vooral 
vrienden te maken, met de “onrechtvaardige Rentmeester” en te leven uit 
de “onrechtvaardige Mammon”, blijft er voor ons een andere conclusie 
over, dan dat het “dienen van God” hier, dezelfde betekenis heeft als in 
Lukas ��:��.

 Namelijk: “God dienen, door een leven onder de wet”.

 Geen enkele huisknecht kan � HEEREN dienen.
 Het ging over een Rentmeesterschap en dus over een Huishouding.
 Een huisknecht, een huishouder, een rentmeester, kan geen � Huishoudingen 

dienen.
 Je kunt niet: en leven onder de wet, en leven onder de Genade.
 Je kunt niet leven onder het Oude Verbond en leven onder het Nieuwe 

Verbond. Je kunt niet leven onder de principes van het Oude Verbond en 
leven onder de principes van het Nieuwe Verbond.
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 Wet en genade zijn elkaars tegenpolen!
 wet = dood, strijd en leugen (de HEERE verlangt dit niet van de mens)
 genade = leven, vrede en waarheid (de HEERE geeft dit aan de mens)
 (Johannes 1:17)

 Als je Godsdienst (= de wet) wilt, dan kun je onder de Genade daarmee 
niet terecht. Daarom wordt er gezegd: Laat de wet maar los, want die is 
verouderd en die was, zeker in de dagen van de HEERE Jezus, nabij de 
verdwijning.

 De HEERE Jezus predikte, dat wat na de wet, komen zou.
 Namelijk “Nieuwe dingen”
  een “Nieuw Rentmeesterschap”
  onder het Nieuwe Verbond
 Dus:
 Zoek daarom je heil bij de “onrechtvaardige(n)”, want daar zitten je vrienden.
 Daar kun je schuilen in hun Huis, dat gebouwd wordt door God Zelf.
 1 Petrus 2:5; Efeze 2

 Een Huis, waarvan wij levende stenen zijn en waarin wij wonen. 
 En onder het rentmeesterschap van Paulus, maar in bijzonderheid, onder 

het Rentmeesterschap van Christus.
 Namelijk: de bedeling der Genade Gods.

 Wij leven dus niet onder de wet, maar onder de genade.
 Wij leven niet in verband met aardse dingen, zoals de “wet des vleselijke 

Gebods”, maar wij leven onder het “Nieuwe Verbond”.
 Het Verbond van “Leven, Vrede, Vrijheid en Genade”!

 Daarom zijn wij geen dienaren van een Oud Verbond, dat der wet, maar wij 
zijn dienaren van het Nieuwe Verbond, dienaren van de Geest, dienaren 
van Christus.

 Wij behoren tot “Zijn” Huis.
 Als wij aan Hem deel willen hebben, dan zullen we het “oude huis” moeten 

verlaten. Danwel de wet en de wetmatigheden van deze wereld, zouden 
wij verzaken.
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:13 Geen huisknecht kan twee HEEREN dienen…
 Want, of hij zal de ene haten, en de andere liefhebben;
 Of hij zal de ene aanhangen, en de andere verachten; 
 Gij kunt God niet dienen, en de Mammon.

 Geen enkele huisknecht (Oiketes = iemand die in � huis woont), kan � HEE-
REN dienen.

 Hij kan geen dienstknecht zijn van � HEEREN
 Hij kan geen dienstknecht zijn van � verschillende huishoudingen.
 Hij kan geen dienstknecht zijn van de Bedeling der Wet en van de Bedeling 

der Genade.

 En vervolgens krijgen we wel een opsomming.
 Maar let op, ze worden door elkaar genoemd.
 Het is niet een overeenstemmend rijtje, links, en een overeenstemmend 

rijtje, rechts

 ene haten de andere liefhebben
 hij zal den ene aanhangen en de anderen verachten
 God dienen en de mammon.

 Laten we voor het gemak maar beginnen bij het rijtje waarin staat: “God 
dienen”. Als “God dienen” positief zou zijn, zitten we met het feit dat wij 
Hem ook moeten “haten”.

 Als we het andere rijtje nemen zitten we ook met een probleem, namelijk: 
Moeten we “de ander” nu liefhebben, of moeten we “de ander” verachten?

 Er zit dus niets anders op, dan dat wij de contekst laten bepalen wie of wat, 
er in welk rijtje thuishoort.

:13 Twee HEEREN dienen:

Het Rentmeesterschap der wet  het Rentmeesterschap der Genade
Slaaf, omdat hij denkt dat het moet  Slaaf, uit eigen vrije wil
Haten = terzijde stellen Praktisch dienen, door de liefde (agape) 
Verachten = kata phrono Aanhangen; vasthouden; steunen op
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Een lage dunk, lage gedachte hebben
over de genade
God dienen (de wet, het Oude Verbond) Genade, nl:

Het Nieuwe Verbond dienen

Leven uit de mammon =
Leven uit het overvloedig vermogen van de ander

dewelke is Christus de HEERE.

Amen.  


