
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vertelschets 7.4 – De onrechtvaardige rentmeester 

 

Beginzin: 

De Heere Jezus vertelt de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester aan Zijn discipelen.  

 

A. Schets van de situatie. 

• Een rijk heer, met veel land, knechten, huizen, stallen en vee. 

• De rentmeester verzorgt de boekhouding. Hij zorgt voor het geld, betaalt het loon en 

ontvangt de huur voor het land.  

• Er gaan geruchten dat de rentmeester zijn werk niet goed doet. Hij gaat slecht om met het 

geld van zijn heer. Hij verdient te weinig en geeft teveel uit.  

• De heer hoort wat de rentmeester doet en laat de rentmeester bij hem komen. De heer 

laat hem weten dat hij zijn werk niet goed gedaan heeft en daarom ontslagen zal worden. 

Hij moet alle spullen nu in orde maken om het over te kunnen dragen.  

• De rentmeester heeft een heel groot probleem. Binnenkort zal hij geen werk meer hebben. 

Dat betekent dat hij dan ook geen inkomsten meer krijgt en waar moet hij dan van leven?  

•  De heer wordt vergeleken met de Heere God. En de rentmeester met de mens, met jou. De 

Heere kijkt ook naar wat wij doen en of we goed omgaan met de spullen die we van Hem 

gekregen hebben. Als jij bij de Heere moet komen, ben jij dan klaar om hem te 

ontmoeten? In deze zin hebben wij ook een ‘groot probleem’: In onszelf kunnen we 

de Heere niet ontmoeten als Hij terugkomt. Wanneer ben je wel klaar?  
 

B. De list van de rentmeester 

• De rentmeester denkt goed na over hoe hij dit probleem moet gaan oplossen.  

• Graven, spitten, met zijn handen werken, dat kan hij niet. En voor bedelen schaamt hij zich.  

• Hij bedenkt een plan: zijn heer heeft veel huurders, die hem huur moeten betalen. Als hij 

nu goed zorgt voor deze huurders, kan hij bij hen vrienden maken. Als hij later dan geen 

werk mee heeft, willen zij misschien wel voor hem zorgen.  

  

C. De werkwijze van de rentmeester 

• Alle pachters laat hij één voor één bij hem komen. 

• Als eerste komt de huurder van de olijftuin. Hij vraagt wat de man schuldig is. 100 vaten 

olie. De rentmeester zegt: Schrijf maar op dat je 50 vaten moet geven. De huurder doet het 

direct. Hij zal niet snel vergeten wat de rentmeester gedaan heeft, want nu hoeft hij nog 

maar de helft van de olie te betalen.  

• De tweede huurder wordt geroepen. Deze man huurt een stuk landbouwgrond. De 

rentmeester vraagt wat de man schuldig is te betalen. 100 zakken tarwe. De rentmeester 

zegt vriendelijk, dat hij er 80 zakken van maken mag. Ook deze huurder is de rentmeester 

erg dankbaar.  

• Alle schuldenaars worden bij de rentmeester geroepen en een ieder krijgt de opdracht de 

huurprijs te verminderen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• De rentmeester hoopt, dat als hij straks geen werk meer heeft, deze huurders hem zullen 

helpen. 

 

D. De afloop. 

• De heer heeft gehoord wat zijn rentmeester heeft gedaan.  

• Hij vindt het waarschijnlijk niet zo leuk dat hij nu minder verdiend aan de schuldenaars, 

maar hij ziet wel dat de rentmeester goed nagedacht heeft. Hij is erg slim geweest, door zo 

vrienden te maken. Nu zullen die vrienden in de toekomst waarschijnlijk voor de 

rentmeester zorgen.  

• De heer prijst de rentmeester omdat hij zo goed voor zijn toekomst gezorgd heeft. 

• Hoe zie jij je toekomst, leef je maar door en maak je je nergens druk om? Of maak je je 

klaar om de Heere te kunnen ontmoeten? De rentmeester gebruikte het geld van de heer 

eerst om er zelf van te genieten. Later gebruikt hij het om voor zijn toekomst te zorgen. Hoe 

kun jij de spullen die je van de Heere gekregen hebt, goed gebruiken? Is het verstandig om 

er nu lekker van te gaan genieten of kunnen wij ze ook gebruiken voor de toekomst (de 

toekomst van Gods Koninkrijk)?  

 

Slotzin 

De Heere Jezus leert ons dat Hij ons alle dingen, ook geld en bezittingen, geeft. Hij wil niet dat wij 

op die spullen gaan vertrouwen en er alleen maar van gaan genieten, maar dat we ze gebruiken 

voor Zijn Koninkrijk.  

 

(concreet: geld gebruiken om armen te helpen, zieken te verzorgen, mensen in nood ondersteunen)  

 


