20. Het Koninkrijk van God

Kringleider
We willen een heilig offer brengen. Enerzijds willen we
ons afscheiden van het kwaad in de wereld en anderzijds
willen wij ons toewijden aan God en zijn Koninkrijk.

DOELEN VOOR DE KRINGLEIDER
De kringleden helpen begrijpen:
1. dat het Koninkrijk van God een innerlijk en een
uiterlijk, een tegenwoordig en een toekomstig aspect
heeft.
2. dat de opdracht: “Zoekt eerst het Koninkrijk van God”
betekent dat de cultuur van Gods Koninkrijk prioriteit
heeft boven elke menselijke traditionele of wereldse
cultuur.

We willen een welgevallig offer aan God brengen. We
willen ons inzetten voor alles wat God van harte verwelkomt. We willen God blij maken met de plaatsen die we
bezoeken, de activiteiten die we doen en de mensen met
wie we omgaan.
Zo’n toewijding is ‘een ware eredienst’ (HSV: redelijke
godsdienst), een geestelijke daad van aanbidding of een
geestelijke daad van dienstbetoon. We zijn ‘geestelijk’
wanneer we onszelf aan God geven en ons voor zijn
Koninkrijk en gerechtigheid inzetten van maandag tot
maandag.

I. AANBIDDING (14 min.)
1. Gebed.
Bid voor Gods leiding door zijn Geest, bewust te worden
van Gods aanwezigheid en te luisteren naar zijn stem.
2. Meditatie.

c. Toewijding van gezindheid.
We willen zorgen dat we ons niet aanpassen (HSV: niet
gelijkvormig worden) aan de wereld. Daarom weerstaan
we atheïstische filosofieën, valse godsdiensten, seksuele
immoraliteit, slechte vrienden, afbrekende gesprekken,
immorele tijdschriften, twijfelachtige activiteiten,
gewaagde kleding, experimenten met drugs of
levensgevaarlijke sportsoorten.

Aanbidding is je toewijden de cultuur van het Koninkrijk
je eigen te maken.
Thema: Toewijden aan God en zijn Koninkrijk.
Lees onderstaande Bijbelgedeelten. Lees de uitleg voor of
leg het uit in eigen woorden.
a. Je toewijden betekent jezelf helemaal inzetten voor God
en zijn Koninkrijk.
Romeinen 12:1-2
1 Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf (HSV: uw lichamen) als een
levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te
stellen, want dat is de ware eredienst voor u. 2 U moet
uzelf niet aanpassen aan deze wereld (HSV: wordt niet aan
deze wereld gelijkvormig), maar veranderen door uw
gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken (Grieks: na
toetsen goed te keuren) wat God van u wil en wat goed,
volmaakt en hem welgevallig is.

d. De toewijding van onze ledematen.
Matteüs 6:22-23 Het oog is de lamp van het lichaam. Dus
als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. 23
Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam
duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe
groot is dan die duisternis!

God roept ons om ons lichaam en ons denken aan Hem
toe te wijden.

We willen onze ogen toewijden, omdat onze ogen de deur
zijn waardoor we dingen in onze ziel toelaten.

b. De toewijding van ons lichaam.
‘Uw lichaam’ (HSV) staat hier niet alleen voor onze
fysieke natuur, maar voor ons hele wezen en ons hele
persoonlijkheid, omdat ons lichaam daaraan uitdrukking
geeft. Vandaar de vertaling ‘uzelf’ (NBV).

Jesaja 50:4-5
4 God, de HEER, gaf Mij een vaardige tong,
waarmee Ik de moedeloze kan opbeuren.
Elke ochtend wekt Hij mijn oor,
zodat het toegerust is om aandachtig te horen.
5 God, de HEER, heeft mijn oren geopend
en Ik heb geen verzet geboden,
Ik ben niet teruggedeinsd.

We willen veranderen door de vernieuwing van ons
denken en onze gezindheid. Dat leidt tot vernieuwing van
daden en uiteindelijk ook vernieuwing van ons karakter.

We willen een levend offer brengen. Terwijl dierenoffers
gebracht werden na gedood te zijn, moeten wij onszelf
(inclusief ons lichaam) brengen als ‘een levend offer’. We
willen niet langer vanuit onze oude zondige natuur leven,
maar onze nieuwe wedergeboren natuur inzetten voor
God en zijn Koninkrijk.
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We willen onze oren toewijden, omdat onze oren ons met
Gods stem verbinden.
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Thema: Het koninkrijk van God

Matteüs 12:34-37
34 Addergebroed! Hoe kunt u iets goeds zeggen terwijl u
zelf slecht bent? Waar het hart vol van is, daar loopt de
mond van over. 35 Een goed mens haalt uit zijn
schatkamer met goede dingen het goede te voorschijn,
terwijl een slecht mens uit zijn schatkamer met slechte
dingen het slechte te voorschijn haalt. 36 Ik zeg u: van elk
nutteloos woord dat mensen spreken, zullen ze op de dag
van het oordeel rekenschap moeten afleggen. 37 Want op
grond van je woorden zul je worden vrijgesproken, en op
grond van je woorden zul je worden veroordeeld.’

Dag 1

Matteüs 13:44-46.
De kosten om Gods Koninkrijk binnen te gaan.

Dag 2

Matteüs 22:1-14.
De voorwaarden om Gods Koninkrijk binnen te
gaan.

Dag 3

Marcus 7:1-9.
Godsdienstige tradities (menselijke cultuur) die
Gods Woord ontkrachten.

Dag 4

Marcus 2:18-22.
Bij de nieuwtestamentische boodschap horen
nieuwe vormen.

Dag 5

Lucas 10:29-37.
Liefde in Gods Koninkrijk.

Dag 6

Lucas 14:7-14.
Nederigheid in Gods Koninkrijk.

Dag 7

Lucas 12:13-21.
Materialisme in Gods Koninkrijk.

We willen ons tong toewijden, omdat onze tong laat zien
wat er in ons hart leeft.
3. Aanbidding.
Laat iedereen in de kring om de beurt (in één of twee
zinnen) God aanbidden. Welk deel van jezelf wil je
vandaag toewijden aan God als een geestelijke daad van
aanbidding?

II. INLEIDING THEMA (1 min.)

Dag 8BS Lucas 16:1-13.
Rentmeesterschap in Gods Koninkrijk.

Het thema voor deze bijeenkomst is:
Het Koninkrijk van God.

Dag 9

Lees voor of leg uit.

Dag 10 Matteüs 25:1-13.
Waakzaamheid in Gods Koninkrijk.

Definitie van ‘het Koninkrijk van God’.
Het Koninkrijk van God is het koningschap, de absolute
heerschappij (leiding) en de soevereiniteit (almacht) van
God (Jezus Christus) over allen en alles. In het bijzonder is
het Koninkrijk van God het koningschap en de
heerschappij van God (Christus) die erkend wordt in de
harten en werkzaam is in de levens van Gods mensen. Dit
is mogelijk gemaakt door de verzoening door Jezus
Christus en het werk van de Heilige Geest.

IV. EXTRA UITWISSELING (15 min.)
Onderdeel IV is optioneel. Indien er na de uitwisseling
van stille tijd nog tijd overblijft, kan onderstaande als extra
gespreksstof dienen.
1. Bespreking studie
Bespreek eventueel de studie n.a.v. een aantal van de
onderstaande vragen:

Het Koninkrijk van God resulteert:
- in onze volledige verlossing van begin tot eind
- in onze vestiging als een steeds groeiende Gemeente
(Kerk) op aarde
- in onze invloed op elk terrein van het menselijk leven:
intellectueel, fysiek, emotioneel, sociaal en geestelijk
- en uiteindelijk in onze eeuwige woning op een volkomen
vernieuwd aarde in een volkomen vernieuwd heelal bij
de terugkomst van Jezus Christus.

Thema: Het Koninkrijk van God en zijn cultuur.
a. Wat is een definitie van wereldse cultuur?
b. Wat was de oorsprong van de menselijke cultuur?
c. Hoe weten alle mensen van nature wat ‘goed’ en wat
‘kwaad’ is?
d. Wat zijn voorbeelden van goede, legitieme aspecten
van jouw eigen traditionele of wereldse cultuur? En
wat zijn voorbeelden van slechte, onwettige aspecten
van jouw eigen traditionele of wereldse cultuur?
e. Hoe stel jij je Gods koningschap in je eigen hart en
leven voor?
f. Welk verband bestaat er tussen Gods Gemeente (Kerk)
en Gods Koninkrijk?
g. In welke zaken horen christenen de cultuur van Gods
Koninkrijk doelbewust in te voeren? Geef
voorbeelden.

III. UITWISSELING STILLE TIJD (30 min.)
Laat iedereen in de kring om de beurt in het kort vertellen
of voorlezen wat hij of zij uit één of meerdere van de stille
tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd heeft.
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Lucas 12:42-48.
Dienstbetoon in Gods Koninkrijk.
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2. Toewijding

ik over jou? Leg verantwoording af van je beheer, want je
kunt niet langer rentmeester blijven.” 3 Toen zei de
rentmeester bij zichzelf: Wat moet ik doen nu mijn heer
mij het beheer afneemt? Werken op het land kan ik niet,
en voor bedelen schaam ik me. 4 Maar ik weet al wat ik
moet doen om ervoor te zorgen dat de mensen, wanneer
ik van mijn beheerderstaak ben ontheven, mij bij hen
thuis ontvangen. 5 Een voor een riep hij de schuldenaars
van zijn heer bij zich. De eerste vroeg hij: “Hoeveel bent u
mijn heer schuldig?” 6 “Honderd vaten olijfolie,”
antwoordde de schuldenaar. De rentmeester zei tegen
hem: “Hier is uw schuldbewijs, ga zitten en maak er gauw
vijftig van.” 7 Daarna vroeg hij aan de volgende
schuldenaar: “En u, hoeveel bent u schuldig?” “Honderd
balen graan,” luidde het antwoord. De rentmeester zei:
“Hier is uw schuldbewijs, maak er tachtig van.” 8 En de
heer prees de oneerlijke (HSV: onrechtvaardige)
rentmeester omdat hij slim (HSV: verstandig) had
gehandeld. De kinderen van deze wereld gaan immers
slimmer met elkaar om dan de kinderen van het licht.

Laat de kringleden over de volgende vragen nadenken en
hun antwoorden opschrijven in hun map:
a. “Welk aspect van je leven of lichaam heeft nog verdere
‘verlossing’ nodig?”
b. “Welk deel van je lichaam ga je de komende tijd meer
‘toewijden’ aan God?”
3. Persoonlijke uitwisseling
Bespreek eventueel de persoonlijke voortgang en
toewijding. Is er iemand die nog iets wil uitwisselen over
(zijn leven met Jezus in) de afgelopen tijd? Is er iets wat
iemand moeilijk vindt? Hoe voelt hij/zij zich eronder?

V. MEMORISATIE (5 min.)
1. Overhoring.
Laat de kringleden twee aan twee elkaars
memorisatieverzen overhoren (de laatste vijf verzen).
2. Memorisatie van het nieuwe Bijbelvers.

9 Ook Ik zeg jullie: maak vrienden met behulp van de
valse (HSV: onrechtvaardige) mammon, opdat jullie in de
eeuwige tenten worden opgenomen wanneer de mammon
er niet meer is.

Verduidelijk het memorisatievers.
ZOEK GODS KONINKRIJK
Matteüs 6:33

10 Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook
betrouwbaar als het om veel gaat, en wie oneerlijk is in het
geringste is ook oneerlijk als het om veel gaat. 11 Als jullie
onbetrouwbaar blijken in de omgang met de valse
mammon, wie zal jullie dan werkelijk belangrijke dingen
toevertrouwen? 12 En als jullie onbetrouwbaar blijken met
wat een ander toebehoort, wie zal jullie dan geven wat
jullie zelf toekomt? 13 Geen enkele knecht kan twee heren
dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of
hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere
verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de
mammon.’

Zoek liever eerst het Koninkrijk van God
en zijn gerechtigheid,
dan zullen al die andere dingen
je erbij gegeven worden.

Matteüs 6:33 (NBG)
3. Repetitie van de Bijbelboeken.
De 4 Evangeliën:
Matteüs, Marcus, Lucas, Johannes.
1 geschiedenisboek:
Handelingen.
De eerste 6 brieven van Paulus:
Romeinen, 1+2 Korintiërs, Galaten, Efeziërs,
Filippenzen.

14 De Farizeeën, die geldzuchtig waren, hoorden dit alles
aan en ze haalden honend hun neus voor Hem op. 15
Maar Jezus zei tegen hen: ‘U wilt bij de mensen altijd voor
rechtvaardig doorgaan, maar God kent uw hart. Wat bij
de mensen in hoog aanzien staat, is een gruwel in de ogen
van God.

VI. BIJBELSTUDIE (45 min.)
Thema: Wees een goede rentmeester in het Gods
Koninkrijk.

16 De Wet en de Profeten gaan tot aan Johannes:
sindsdien wordt het Koninkrijk van God verkondigd, en
iedereen wordt met klem genodigd binnen te komen.

1. Bijbelstudie.
Gebruik de 5-stappenmethode of de gelijkenismethode en
bestudeer :
Lucas 16:1-16.
1 Hij richtte Zich ook tot zijn leerlingen: ‘Er was eens een
rijke man die een rentmeester had en te horen kreeg dat de
rentmeester zijn eigendommen verkwistte. 2 De rijke man
riep de rentmeester bij zich en zei tegen hem: “Wat hoor
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2. Nadruk.
Gebruik je geld en bezittingen om vrienden te maken voor
de eeuwigheid.
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3.Uitleg voor de kringleider (gelijkenismethode).

g. De heer prees de oneerlijke rentmeester omdat hij sluw
gehandeld had. De heer is de eigenaar van het landgoed en
niet Jezus, die de gelijkenis vertelt. Jezus zei dat de
eigenaar zijn rentmeester prees, niet omdat hij oneerlijk
gehandeld had, maar omdat hij met overleg gehandeld
had! De oneerlijke rentmeester had vooruit gedacht en had
zijn toekomst goed voorbereid. Dat was slim en wijs. De
eigenaar kon de zaken niet meer terugdraaien, want
iedereen dacht nu dat de eigenaar erg tegemoetkomend
geweest was.

[Stap 1] Begrijp het verhaal van de gelijkenis.
a. De rijke man was waarschijnlijk de eigenaar van het
landgoed. Wij moeten aannemen dat hijzelf een eerlijke
man was, omdat hij zijn rentmeester van oneerlijkheid
beschuldigt.
b. De rentmeester was ‘een manager van de huishouding’
die zorg moest dragen voor het landgoed. Hij werd
beschuldigd dat hij de bezittingen van zijn heer verkwistte.
Hij moest wel schuldig geweest zijn, want hij protesteerde
niet tegen deze beschuldiging.

[Stap 2] Bestudeer de context van de gelijkenis en bepaal
de elementen van de gelijkenis.
a. De achtergrond van de gelijkenis is Lucas hfst. 15-16.
In Lucas 15 vertelt Jezus 3 gelijkenissen (het verloren
schaap, de verloren penning en de verloren zoon), waarin
hij onderricht geeft over Gods houding ten opzichte van
verloren mensen. Deze was heel anders dan de houding
van de Farizeeën en hun leermeesters tegenover tollenaars
en zondaars. In deze 3 gelijkenissen brengt Jezus verkeerde
houdingen ten opzichte van mensen aan het licht!

c. De schuldenaars waren waarschijnlijk huurders van een
stukje grond op het landgoed. Zij betaalden hun huur
door een deel van hun jaarlijkse productie aan de eigenaar
af te staan. Zij konden ook geld op krediet van de eigenaar
lenen. Hoe het ook al zij, de schuldenaars hadden
aanzienlijke schulden gemaakt bij de eigenaar van het
landgoed.
d. Rekenschap geven (‘leg verantwoording af’). De eigenaar
eiste dat de rentmeester zijn boekhouding in orde moest
maken en rekenschap moest geven van zijn bestuur van
het landgoed. Hij werd niet van bedrog beschuldigd, maar
wel van wanbeheer. Misschien had hij de bezittingen van
zijn heer verkwist of misschien was hij gewoon nalatig
geweest. De eigenaar wou de boekhouding in orde hebben
voordat hij de rentmeester ontsloeg.

In Lucas 16 vertelt Jezus 2 gelijkenissen (de
onrechtvaardige rentmeester, de rijke man en Lazarus),
waarin hij laat zien wat een verkeerde houding is t.o.v.
bezittingen! Volgens Lucas 16:1 werd deze gelijkenis
verteld aan de discipelen, maar deze werd ook gehoord
door en was ook bedoeld voor de Farizeeën (Lucas 16:14).
In Lucas 16:1-13 stelt Jezus wat verkeerde houdingen zijn
t.o.v. bezit.
In Lucas 16:14-18 zet hij de schijnwerper op de
schijnheiligheid van de Farizeeën.
En in Lucas 16:19-31 leert hij wat de verschrikkelijke
gevolgen zijn wanneer mensen verkeerd omgaan met
anderen of met bezit (dus een combinatie van de thema’s
in Lucas 15 en Lucas 16).

e. Het plan van de rentmeester (‘Maar ik weet al wat ik moet
doen’). Omdat de rentmeester stil bleef, gaf hij toe dat hij
schuldig was. Eerst wist hij niet wat hij zou doen. Hij kon
geen handenarbeid verrichten en hij wou ook niet
bedelen. Toen bedacht hij een plan. Hij zou al de
schuldenaars een gunst bewijzen, opdat zij mogelijk later
aan hem ook een gunst zouden bewijzen. Hij zou hun
schulden verminderen, zodat zij hem later financieel
tegemoet zouden komen.

b. Het verhaal van de gelijkenis staat in Lucas 16:1-8a.
c. De uitleg of toepassing van de gelijkenis staat in Lucas
16:8b-13.

f. De schuldbekentenissen veranderen (‘Hier is uw
schuldbewijs, ga zitten en maak er gauw vijftig van’). Deze
schuldbekentenissen waren geschreven documenten,
waarop de schuldenaar schreef wat hij de eigenaar
verschuldigd was en het dan ondertekende. De oneerlijke
rentmeester liet de schuldenaars een voor een bij hem
komen en liet hen nieuwe schuldbewijzen schrijven en
ondertekenen, die veel minder waren dan de oude
schuldbewijzen. De schuldenaars wisten niet dat de
rentmeester oneerlijk was. Het was niet ongewoon dat een
eigenaar de schulden uitstelde of reduceerde wanneer er
droogte of een misoogst was. Misschien dachten de
schuldenaars wel dat de eigenaar de rentmeester hiertoe
opdracht gegeven had.
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16:8. Uitleg van de uitdrukking ‘kinderen van deze wereld’
en ‘kinderen van het licht’. Deze uitdrukkingen zijn
idiomatische uitdrukkingen in het Hebreeuws. Zij duiden
aan dat de persoon of het object in een of ander nauw
verband staat met het woord dat na ‘kind van …’ of ‘zoon
van …’ staat. De relatie kan ‘toebehoren’ of
‘overeenkomst’ aanduiden. Bv. ‘de kinderen van het licht’
zijn mensen die aan Jezus Christus, het Licht, toebehoren
en op Hem lijken (Deze zijn christenen). Ze vormen een
tegenstelling met ‘de kinderen van deze wereld”’ die
volgens de wereldse normen en de wereldse cultuur leven
(Deze zijn ongelovigen).
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16:8. Uitleg van de uitdrukking ‘oneerlijke (HSV:
onrechtvaardige) rentmeester’. Deze uitdrukking bewijst dat
Jezus niet zijn oneerlijkheid aanprijst, maar veroordeelt.
Ook Lucas 16:10-12 bewijst dat Jezus onrecht en
oneerlijkheid niet aanbeveelt.

tenten worden opgenomen wanneer de mammon er niet
meer is”. Jezus leert zijn discipelen om verstandig te
handelen, vooruit te denken en voorzieningen te treffen
voor hun toekomst. De mensen van deze wereld maken
met behulp van hun bezittingen, geld en cadeaus
‘vrienden’. Ze bouwen een netwerk van contacten op uit
wie zij later groot voordeel kunnen trekken. Christenen
behoren ook hun aardse bezittingen en geld te gebruiken
om ‘vrienden’ te maken. Ze behoren al deze aardse dingen
te gebruiken om Gods Koninkrijk te steunen en verder uit
te bouwen op aarde. De mensen, die daaruit voordeel
trekken, zullen hen later in de hemel verwelkomen!

16:9. Uitleg van de uitdrukking ‘de valse (HSV:
onrechtvaardige) Mammon’. De uitdrukking is een
verpersoonlijking van ‘de wereldse rijkdom’, bezittingen
en geld. Jezus zegt niet dat geld en aardse bezittingen op
zichzelf ‘oneerlijk’ of ‘slecht’ zijn. Zijn bedoeling is om aan
te tonen dat met de verwerving van geld en bezit dikwijls
veel onrecht en oneerlijkheid gepaard gaat (1 Timoteüs
6:9-101)! Het wordt gecontrasteerd met ‘het ware goed’
(16:11).

16:10-12. Wees altijd getrouw. Jezus benadrukt
getrouwheid in de kleine en grote zaken. De kleine zaken
zijn de aardse goederen als bezittingen en geld, maar ook
kleine verantwoordelijkheden. Wie getrouw is in kleine
zaken zal ook getrouw zijn in grote zaken. Aan zulke
christenen zal God ook meer verantwoordelijkheden
toevertrouwen. Spreekwoord: “Wie het kleine niet eert is
het grote niet weerd.”

16:9. Uitleg van de uitdrukking ‘opdat jullie in de eeuwige
tenten worden opgenomen’. De uitdrukking betekent dat de
mensen, die voordeel getrokken hebben uit je
investeringen op aarde, je eenmaal in de hemel zullen
verwelkomen (vgl. 2 Korintiërs 5:12). Het is het
tegenovergestelde van mensen die misschien de oneerlijke
rentmeester na zijn ontslag thuis verwelkomen (16:4),
omdat ze voordeel getrokken hebben uit zijn
oneerlijkheid.

16:11-12. ‘De onrechtvaardige Mammon’ (werelds bezit
dat dikwijls op oneerlijke wijze verworven is of waarmee
op oneerlijke wijze gewoekerd wordt) (16:9) wordt
gelijkgesteld aan ‘het goed van een ander’, omdat alle
aardse bezittingen en geld altijd aan God behoort, zelfs als
Hij het aan ons toevertrouwt om verantwoordelijk en
verstandig te gebruiken.

16:8b. Doe zaken met overleg evenals de mensen in de
wereld. Jezus zegt: “De kinderen van deze wereld gaan
immers slimmer met elkaar om dan de kinderen van het
licht.”. De eigenaar prees de oneerlijke rentmeester, niet
omdat hij oneerlijk gehandeld had, maar omdat hij
verstandig gehandeld had. Hij had vooruit gepland en had
voorzieningen getroffen voor zijn toekomst.

En ‘de werkelijke belangrijke dingen (HSV: het ware)’
wordt gelijkgesteld aan ‘wat jullie zelf toekomt (HSV: het
uwe)’.

Jezus leert zijn discipelen hetzelfde. Ga verstandig te werk.
Denk vooruit. Tref voorzieningen voor je toekomst. Jezus
merkt op dat de niet-christenen in het algemeen
verstandiger (scherpzinniger, nauwkeuriger) te werk gaan
in tijdelijke, aardse zaken dan de christenen (in de eeuwige
zaken)!

Wanneer een christen toont dat hij getrouw is, d.w.z., dat
hij verstandig (met overleg) te werk gaat met betrekking
tot aardse bezittingen en geld (dat aan God behoort), dan
zal God aan hem ook ‘de werkelijke belangrijke dingen’ als
zijn erfdeel geven. ‘De werkelijk belangrijke dingen’
bestaan uit Gods Koninkrijk (Matteüs 25:343; Hebreeën
12:284). Jezus leert zijn discipelen dat er een nauw
verband bestaat tussen hoe ze de goederen beheren die
God nu aan hen op aarde heeft toevertrouwd, met wat
God later aan hen zal toevertrouwen!

Natuurlijk is er nog een verschil. De mensen van deze
wereld schromen niet om op een oneerlijke manier te werk
te gaan. Maar de christenen mogen natuurlijk alleen op
een eerlijke manier te werk gaan.

Het is waar dat God al hier en nu het beheer van Gods
zaken (mensen en taken) op aarde toevertrouwt aan
getrouwe christenen. Niettemin, ligt de nadruk op het
beërven van Gods Koninkrijk in haar uiteindelijke
volmaakte fase in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde,

16:9. Gebruik je bezittingen en geld om vrienden te maken.
In Jezus zegt: “Maak vrienden met behulp van de valse
(onrechtvaardige) mammon, opdat jullie in de eeuwige
1

1 Timoteüs 6:9-10 9 Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding,
raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten
die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. 10 Want de
wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven, zijn
sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed
berokkend.
2
2 Korintiërs 5:1 Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam
waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen:
een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel.
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Matteüs 25:34 Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich
zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het
koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd
is.
4
Hebreeën 12:28 Laten we daarom het onwankelbare koninkrijk in
dankbaarheid aanvaarden, om God zo te dienen dat hij er behagen in
schept, met eerbied en ontzag

5
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Rentmeesterschap is een van de grondliggende kenmerken
van Gods Koninkrijk. De mensen die echt behoren tot
Gods Koninkrijk, gebruiken hun bezittingen en geld hier
en nu om Gods Koninkrijk te bevorderen en om mensen
voor Gods Koninkrijk te winnen.

want de regel voor een christen is om de ogen te vestigen,
niet op het zichtbare dat tijdelijk is, maar op het
onzichtbare dat eeuwig is (2 Korintiërs 4:185; 5:76).
16:13. Je kunt niet God en Mammon tegelijk dienen. Jezus
benadrukt dat geen mens tegelijk God en mammon (geld
en materiële bezittingen) kan liefhebben en dienen. De
psychologische druk in zijn ziel om tegelijk onder deze
twee Meesters te leven is onhoudbaar! Uiteindelijk zal uit
zijn houding, woorden en daden duidelijk blijken wie echt
zijn meester is! Je kunt niet God misbruiken om rijk te
worden (zoals bv. de ‘prosperity gospel’ (evangelie van het
welvaart) leert en doet) (1 Timoteüs 6:57). Maar je kunt
wel geld gebruiken om God te dienen en vrienden voor
God en zijn Koninkrijk te maken.

God vertrouwt al hier op aarde meer
verantwoordelijkheden toe aan getrouwe christenen. Maar
de nadruk in deze gelijkenis ligt op wat God aan hen zal
toevertrouwen in de eeuwigheid.
[Stap 5] Check de boodschap met kruisverwijzingen.

[Stap 3] Identificeer de relevante details in het verhaal van
de gelijkenis.

a. Matteüs 25:218. De getrouwe slaaf die met zijn
bekwaamheid goed gebruik gemaakt heeft van de gaven en
gelegenheden (talenten) die zijn heer aan hem heeft
toevertrouwd (vers 15) wordt geprezen en krijgt een
hogere aanstelling.

a. De rijke man vertegenwoordigt niet Jezus of een andere
specifieke persoon. Dit is geen relevant detail.

b. 1 Korintiërs 3:10-159. De christen die met goede
materialen op het fundament bouwt ontvangt loon.

b. De rentmeester is de centrale figuur van de gelijkenis en
is dus een relevant detail. Maar hij vertegenwoordigt niet
een christen, omdat een christen altijd eerlijk moet zijn!
Hij wordt wel met de christenen gecontrasteerd en aan
christenen ten voorbeeld gehouden.

c. 2 Timoteüs 4:810. Alle christenen die naar Jezus komst
hebben uitgezien zullen de krans van de gerechtigheid
ontvangen.

VII. GEBED (8 min.)
Bid met elkaar als antwoord op wat God zegt. Laat
iedereen in de kring om de beurt (in één of twee zinnen)
naar God toe reageren op wat hij in deze bijeenkomst van
Hem leerde.

c. Het prijzen van de oneerlijke rentmeester is relevant. De
heer (rijke men) prijst niet de rentmeester of het feit dat
de rentmeester oneerlijk was! Hij prijst het feit dat de
rentmeester verstandig te werk is gegaan!

Bid met elkaar voor elkaar (Romeinen 15:30)
en voor anderen (Kolossenzen 4:12).

d. De schuldenaars en hun schulden hebben geen speciale
betekenis. Zij zijn nodig om het verhaal te vertellen.

VIII. VOLGENDE BIJEENKOMST (2 min.)

[Stap 4] Identificeer de boodschap van de gelijkenis.

Deel de voorbereiding en de studie voor de volgende keer
uit.

Een gelijkenis heeft maar één boodschap. De gelijkenis
van de oneerlijke rentmeester leert ons over
‘rentmeesterschap in Gods Koninkrijk’.

8

Matteüs 25:21 Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een
goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in
het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees
welkom bij het feestmaal van je heer.
9
1 Korintiërs 3:10-15 Overeenkomstig de taak die God mij uit genade
heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament
gelegd, en anderen bouwen daarop voort. Laat ieder erop letten hoe hij
bouwt, 11 want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt
– Jezus Christus zelf. 12 Of er op dat fundament nu verder wordt
gebouwd met goud, zilver en edelstenen of met hout, hooi en stro, 13
van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. Op de dag van het
oordeel zal dat blijken, want dan zal het door vuur aan het licht worden
gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. 14 Wanneer
iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. 15 Wanneer het
verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen; hijzelf zal echter worden
gered, maar door het vuur heen.
10
2 Timoteüs 4:8 Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid die de
Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag; en niet
alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien.

De boodschap. “Christenen moeten met verstand, overleg
en vooruitzig te werk gaan en hun aardse bezittingen en
geld gebruiken om vrienden te maken voor de eeuwigheid.
Ze moeten hun geld investeren om het Koninkrijk van
God uit te breiden en op te bouwen.”

5

2 Korintiërs 4:18 Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op
de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare
eeuwig.
6
2 Korintiërs 5:7 We leven in vertrouwen op God; wat komen gaat is
nog niet zichtbaar.
7
1 Timoteüs 6:5 en tot eindeloos gekrakeel tussen mensen van wie de
geest verziekt is, die van de waarheid beroofd zijn en denken dat het
geloof hun geldelijk gewin brengt.
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