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Dienst BK zondag 27  maart 2022 PREEK 

Pastor Joost de Bruijn 

Lezing Oude Testament Amos 8: 4 – 7, Evangelielezing Lucas 16: 1 – 9, 

 

Gemeente van Jezus Christus, 

 

Vandaag gaat het over geld, kredieten, schulden en rente. 

En ik kan me voorstellen dat u denkt: moeten we het daar nu in de kerk ook al over hebben? Daar gaat 

het al zo vaak over, de economische ontwikkelingen, de Euro, belastingen, ook nu in oorlogstijd.  

 

Af en toe kun je het niet meer horen, – je zou bijna zeggen – het gebekvecht van politici daarover. 

Hoewel we nu eensgezind lijken t.a.v. de sancties tegen Rusland. Maar, moet dat onderwerp nu ook al 

in de kerk aan de orde komen? 

Aan de andere kant: we hebben er allemaal mee te maken, met financiële zaken en de vraag waar je je 

geld aan besteed en waar de financiën van het land aan besteed moeten worden. 

 

Of misschien heb je zelf wel te maken met schulden, hoge inflatie of, wat een tijdlang volop in het 

nieuws is, met sky high huizenprijzen op een weinig toegankelijke woningmarkt? Dat alles roept toch 

de vraag op: hoe ga je om met je geld en allerlei financiële zaken? 

 

En als gelovigen is het daarbij voor ons toch ook van belang wat de Bijbel daar over zegt. Er zijn 

publicaties uit van de Raad van kerken over ‘Geloof en economie’, een paar jaar terug was er een 

conferentie van de Bond van Predikanten over ‘Vrienden met de Mammon’, waarvan het motto 

ontleend is aan de evangelielezing van vandaag. 

 

X En vandaag staan we aan het begin van de 40 dagen tijd ook stil bij solidariteit. Solidariteit heeft 

toch ook veel te maken met de verdeling van rijkdommen en het grote verschil tussen rijk en arm, de 

grote schuldenlast van de arme landen. Moet de Russische oma, die amper het hoofd boven water kan 

houden in een dictatoriaal en uitbuitend regime, worden afgesloten van het geld dat haar bij Estec 

werkende kleinzoon overmaakt? Terwijl, ik noem het maar ‘mammons met stropdassen’ aan de Zuidas 

zich pas na de nodige kritieken zich neerlegden bij de sancties en Poetins misdadige regime al sinds 

jaar en dag bijstonden? Het is lastig. 

Economie, hoe ga je met je geld om, de besteding van de financiën van ons land, dat is niet 

waardenvrij, dat is een gebied waarop je keuzes maakt, ook -en vooral nu- ethische keuzes. En 

nogmaals, als gelovigen gaan we daarvoor toch te rade bij wat de Bijbel ons daar over zegt. 

Als we luisteren naar de profeet Amos vanmorgen, dan zien we dat hij daarbij geen blad voor de mond 

neemt. In felle woorden gaat Amos te keer tegen de schijnheiligheid van de rijken van zijn tijd. Amos 

was een veehoeder in de 8e eeuw voor Christus. Er is welvaart in het land, maar tegelijk is er ook 

grote armoede. De rijke toplaag onderdrukt de arme massa, het volk van het land.  

Het lijkt alsof de rijken zich houden aan de godsdienstige voorschriften, ze houden de sabbat en de 

feestdagen in ere, ze stoppen een dag met werken zoals de Thora, de wet, dat voorschrijft, maar ze 

kunnen niet wachten tot de sabbat voorbij is, zodat ze weer handel kunnen drijven. 

En daarbij is bedrog aan de orde van de dag: ze knoeien met de gewichten en de weegschaal en 

verkopen kaf als graan. Terwijl van het verbondsvolk, het volk van God, solidariteit verwacht mag 

worden, wordt de sociale ongelijkheid steeds groter en worden de armen uitgebuit door de rijken. 

 

Maar God zal hun daden niet vergeten, houdt Amos hen voor. 

En hij herinnert hen eraan dat ze Jacobs volk zijn, Jacob, de vader van een gezin van 12 zonen, dat 

uitgroeit tot een volk en slaaf is in Egypte, maar door God naar het beloofde land wordt geleid. 

Het beloofde land, waar alles anders zou zijn, niemand meer slaaf, waar leefregels golden, die het 

goede leven in vrijheid voor iedereen moesten garanderen, waar je geen rente mocht vragen. En, als 
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iemand toch schulden had moeten maken of land had moeten verkopen, dat dan in het jubeljaar de 

schulden kwijtgescholden moesten worden. 

 

Wat is er over van dat goede, rechtvaardige en vredige leven?  

In Amos z’n dagen bitter weinig en daar gaat de profeet fel tegen tekeer. 

En, al liggen zaken van economie nu natuurlijk heel anders, en zijn ze ingewikkeld en genuanceerd en 

is de tijd en onze samenleving ook heel anders, Amos houdt óns daarbij toch ook een spiegel voor. 

En is het aan ons om, aangepast aan onze tijd en samenleving, de Bijbelse grondregels te 

weerspiegelen in onze keuzes en invulling van ons samenleven als het gaat over recht, gerechtigheid 

en – zeker nu - vrede. 

 

Dan het evangelieverhaal uit Lucas 16, over geldzaken, schulden, rente en hoe daarmee om te gaan. 

Dit verhaal van Jezus wordt door veel theologen gezien als één van de meeste ingewikkelde en 

moeilijke gelijkenissen die Jezus vertelt. Er zijn allerlei verklaringen over wat Jezus nu eigenlijk 

precies bedoelt. Ik las ooit, dat een Amerikaanse theologiestudente, die steeds de verzuchting van 

exegeten tegenkwam, dat het verhaal eigenlijk onoplosbaar is. En, dat die studente zich 6 jaar lang met 

deze gelijkenis heeft beziggehouden, wat ook weer verschillende inzichten en gedachtegangen 

opleverde. Dat wel. 

Dus, ik beloof niet dat u vanmorgen de enig juiste uitleg en oplossing te horen krijgt, maar de 

gelijkenis heeft ons desondanks misschien toch wel het één en ander te zeggen. 

 

Allereerst is er het punt over hoe het verhaal bekend staat.  

In een vorige Bijbelvertaling stond boven dit verhaal van Jezus: 

‘de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester’. 

En de strekking van het verhaal lijkt op het eerste gezicht ook duidelijk: 

de rentmeester gaat onzorgvuldig om met het geld van zijn heer, hij verkwist het en als hij daarom 

ontslagen wordt, probeert hij vrienden te maken door zijn heer nog een keer te benadelen door de 

schuld-bekentenissen te vervalsen, waardoor de heer minder geld binnenkrijgt. 

 

Maar, het is misschien nog maar de vraag of de rentmeester wel zo oneerlijk en onrechtvaardig 

handelt. De heer in de gelijkenis, een rijk man, krijgt te horen dat zijn rentmeester zijn eigendommen 

verkwist. Blijkbaar komen er mensen bij de rijke man om de rentmeester te beschuldigen. 

Het gaat hier dus om een aanklacht en het is misschien maar de vraag of die aanklacht terecht is. 

Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt is een heel kwaadaardig woord dat van  het woord 

‘diabolein’ komt, waar diabolos in klinkt, de duivel, de tweespalt brenger, dia betekent : twee, de uit 

elkaar drijver. 

 

Het zijn dus duivelse stemmen, die bij de rijke man komen, stemmen die de rijke man en zijn 

rentmeester uit elkaar willen drijven. 

Roddelaars, kwaadsprekers, fake news brengers, ‘Putinovci’ en daar moet je altijd voorzichtig en 

terughoudend mee zijn, om die te snel te geloven. 

Het verwijt van de kwaadsprekers is dat de rentmeester de eigendommen van de rijke man verkwist, 

dat klinkt heel negatief, je kunt het ook vertalen met ‘verstrooien’, ‘er kwistig mee omspringen’, en 

dat klinkt toch al wat anders. In ieder geval staat er niet bij dat de rentmeester de eigendommen van de 

rijke man verkwist voor zijn eigen belang, om er zelf rijker van te worden - ook die conclusie zou te 

snel zijn. 

In de gelijkenis hiervoor, van de verloren zoon, is de klacht van de oudste zoon eigenlijk hetzelfde, dat 

zijn jongere broer het bezit van de vader heeft verkwanseld, verkwist. Maar de vader ontvangt zijn 

jongste zoon weer liefdevol in zijn huis. Het roept de vraag op of de rijke man in de gelijkenis van 

vanmorgen misschien ook hier een beeld van God zou kunnen zijn, net zoals de vader van de verloren 

zoon. 
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En: is het verwijt van de Farizeeën en Schriftgeleerden aan het begin van het vorige hoofdstuk ook 

niet, dat Jezus de wet en de traditie van Israël, zeg maar: de eigendommen van God, verkwist door 

ruimhartig en liefdevol de genade van God te verstrooien door met zondaars en tollenaars om te gaan 

en te eten? Staat de rentmeester misschien voor Jezus, die ruimhartig de rijkdommen, de genade van 

God uitdeelt? 

Het blijven vragen, maar die leren ons in ieder geval niet te snel conclusies te trekken en ons een 

oordeel te vormen. 

 

Gelukkig doet de rijke man dat ook niet, hij past, zoals dat hoort, het principe toe van hoor en 

wederhoor. Een verhaal heeft immers meestal meerdere kanten. ‘Wat hoor ik over jou? Leg 

verantwoording af van je beheer’. De rentmeester krijgt de kans om zijn kant van het verhaal te 

vertellen, maar dat horen wij als lezers verder niet. 

Wat wij lezen is dat de rentmeester zelfs nog doorgaat met het uitdelen van het bezit van zijn heer, 

door schulden deels kwijt te schelden. 

Roept dat niet de zin uit het Onze Vader in onze gedachten: 

‘zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was’. 

Hoe Bijbels is de rentmeester misschien eigenlijk bezig? 

 

Daarvoor moeten we kijken naar hoe in die Bijbelse tijd werd omgaan met schulden. Volgens de 

regels uit bijvoorbeeld het Bijbelboek Leviticus mocht je, als je iemand geld leende, geen rente 

vragen. 

In de islam geldt die regel nog steeds, al zoekt men dan wel andere mogelijkheden van winstuitkering.  

En ook in het jodendom had men daar in Jezus z’n tijd een oplossing voor gevonden. Als iemand 80 

balen graan had gekocht, moest hij een schuldbekentenis tekenen van 100 balen graan. Of bij het 

kopen van 50 vaten olie, een schuldbekentenis van 100 vaten. 

Waarschijnlijk was dat in het zakendoen van de rijke man en de rentmeester in de gelijkenis ook de 

gebruikelijke manier van doen. 

 

Wat de rentmeester nú doet, nu hij ontslagen dreigt te worden, is terug gaan en zich houden aan de 

oorspronkelijk Bijbelse wet om geen verhoogde schuld te rekenen, eigenlijk dus geen rente te vragen. 

De rentmeester houdt zich nu de wet van God, zoals dat in Leviticus wordt voorgeschreven, en zijn 

heer, de rijke man, kan hem dat moeilijk verwijten, moet hem dus wel prijzen om wat hij doet. En ook 

Jezus keurt de handelswijze van de rentmeester goed, omdat deze nu handelt volgens de wet van God, 

misschien in z’n eigen belang, dat mag zo zijn, maar ook met het doel van vergeving van schuld en het 

doen van gerechtigheid. 

 

Het is teveel om alle aspecten van deze gelijkenis vanmorgen te bespreken. 

En ik besef, dat niet alle vragen rond deze gelijkenis opgelost zijn. 

Maar de gelijkenis geeft ons wel een aantal gedachten om mee naar huis te nemen. Het gaat in de 

gelijkenis om de rentmeester, en tegelijk gaat de gelijkenis ook over ons, gelijkenissen van Jezus gaan 

altijd ook over ons. 

Rentmeester is in het Grieks letterlijk de ‘econoom’, en nu zult u misschien zeggen ‘ik ben geen 

econoom’ en ik heb daar helemaal geen verstand van . 

 

Maar in dat Griekse woord oikonomos herkennen we de woorden oikos en nomos : huis en wet. De 

econoom voert de huishouding volgens de regels van het huis. En ieder van ons woont in een huis en 

ons land, de wereld is voor ons als een huis, waarin wij met elkaar leven en waarin wij ons aan de wet, 

de regels van God proberen te houden. In die zin zijn wij allemaal economen. En allemaal hebben we 

te maken met geld. 
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En daar is niets mis mee, als je geld hebt, als het maar niet je afgod wordt, de Mammon, letterlijk : 

waar je je vertrouwen op stelt, waar je houvast en je uiteindelijke zekerheid in vindt. En, waarmee 

oligarchen meehelpen de bevolking te onderdrukken in een kwaadaardig Moskou ’s regime.  

 

Een goede econoom is, in het licht van Gods wet, niet de econoom die het meeste winst maakt of het 

meeste geld verdient, of dat nu eerlijk of oneerlijk is. Een goede econoom zorgt dat niemand te kort 

komt, dat er eerlijk wordt gedeeld, dat niemand ten onder gaat aan schulden, dat er niemand tekort 

wordt gedaan of wordt uitgebuit. Mogen wij in dat licht de Oekraïners ook niets te kort doen komen, 

zoals al gebeurt. 

 

De rentmeester van het huis van God, Jezus zelf, deelt rijkelijk en kwistig : liefde, vergeving en 

genade. 

Daarin mogen wij delen, om zelf dan ook goede en rechtvaardige en vredige rentmeesters te zijn op 

deze aarde, voor elkaar. AMEN 


