
Preek 22-9-2019 ds. E.O. Sondorp uit Aerdenhout 
 
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 
 
Wat een week ligt achter ons!  Vindt u ook niet. Eerst die koning met een baard en  met zijn troonrede 
die hij zo mooi voorlas. T/ was een prachtige Prinsjesdag met koets en trompetgeschal, het 
geklederdrachte en enthousiaste publiek langs de kant van de Haagse weg.  
 
Koetsen met paarden. Pracht en praal en we waanden ons even in een sprookje, in een wereld waar 
alles goed lijkt te zijn. Zo’n wereld waar we eigenlijk elke dag wel in zouden willen wonen. Alles 
duidelijk. Alles geregeld.  
 
En dan, eerst in de troontrede en daarna in de Miljoenenota klinkt een andere realiteit door. De 
werkelijkheid van de verdeling van geld. Wat is dat toch een favoriet onderwerp voor onze politici. 
Soms lijkt het nergens anders over te gaan. Geld, de een beetje meer, de ander een beetje minder. En 
dat allemaal In een situatie waar het geld in ons deel van de wereld althans tegen de plinten opklotst.   
 
Daarnaast is er de realiteit van een wereld in beweging. De werkelijkheid van een aarde die kreunt en 
zucht onder onze welvaart, onder het streven naar steeds meer. Geld.  
 
En dan dat gruwelijke gebeuren in Amsterdam, waar wel vaker liquidaties plaatsvinden, maar nu deze 
aardige advocaat van een kroongetuige. De kogels kwamen waarschijnlijk uit een wereld van jongens 
die snel willen verdienen. Mooie spullen bijeen rapen zonder veel moeite. En ja, dan moet je wel over 
lijken gaan.  En dan is de vraag: wie maakt hun handel mogelijk? Hoe komt het toch dat we wiillen 
ontsnappen, in een roes gaan, weg van wat het leven hard maakt.   
 
Het is verschrikkelijk zuchten we met zijn allen, die moord, want hadden we niet afgesproken dat er 
recht zou zijn. Dat mensen die stelen of moorden voor het gerecht komen. En dat er iemand is die een 
verdachte mag verdedigen.  Onder al deze gebeurtenissen hoor ik iemand in zijn vuistje lachen. De 
Mammon, de geldduivel, zoals de Willebrordvertaling zegt. Een woord uit het Syrisch in de bijbel 
gekomen en dat betekent geld of rijkdom, die je in de greep neemt, waar je alles voor opoffert, als was 
het een god die vereerd moet worden.   
 
Ook u en ik kennen die mammon in ons leven. Dat duveltje dat steeds weer uit zijn geldkistje springt. 
Dat ons steeds weer verleidt, zeker nu het ons allemaal zo goed gaat. Want ook staan wij als 
protestanten bekend om een sober leven, in tijden van welvaart lijken we langzamerhand wel heel erg 
op al die andere consuenten. Ja, in toenemende mate: geld en goed, we houden ervan.  
 
Daaronder ligt verlangen. Om iets te willen hebben, iets te willen bezitten. Op zoek naar een 
geluksgevoel dat daar bij hoort. Ook al roept Prediker ons hard uit de bijbel toe: Welk voordeel heeft de 
mens van alles wat hij heeft verworven, al zijn moeizaam gezwoeg onder de zon?  
 
Voor je het weet is dat duiveltje van geld en goed in je hoofd gesprongen en ben je kandidaat om toe te 
treden tot het klasje van Mammon. Als je gaat denken dat geluk in je leven mede afhangt van mooie 
spullen, aanzien en macht.  
 
En als je dan helemaal bent overgeleverd aan de Mammon, dan zie je niet meer waar het om gaat in het 
leven. Dan heeft ie je te pakken. Ik neem aan dat niemand hier zich zo heeft laten beetnemen.’ 
 
Want, om het met Hebreeën te zeggen: U laat uw leven toch niet beheersen door geldzucht. U weet 
immers dat het dan fout gaat, als we een andere god dan de Ene aanbidden.  



Zoals we vandaag de dag overal in de wereld kunnen zien. Dat is ook waar Amos het over heeft met zijn 
gepeperde profetenwoorden. Geen blad voor de mond.  Mensen lijken zo in de ban van bezitsdrang dat 
ze geen moment voorbij laten gaan om hun geldzucht te bevredigen. Ook dat is een bekend verhaal 
vandaag de dag. De markt tikt elke dag op onze schouder: doe mee!  Koop. En wat nog erger is: de 
markt lijkt onze relaties in toenemende mate te gaan bepalen. Dat is ook waar de Mammon op uit is.   
 
En het andere verhaal dat Amos vertelt is dat geldzucht van de een gepaard gaat aan het ongeluk van 
de ander. En ook dat is zo actueel: want ten koste van wat en wie gaat onze welvaart? Of is het 
misschien niet zo simpel?  
 
Wat me deze week in ieder geval wel werd ingefluisterd was die spreuk uit Spreuken:  Goud en 
edelstenen zijn er genoeg, maar wijze woorden zijn een zeldzaamheid. En dacht ik, misschien komt dat 
wel omdat God en meer waar voor hij staat aan het eind van de Troonrede leek weggefrommeld. Naar 
de marge.  
 
Zo zijn we als het ware vanzelf aangekomen bij die gelijkenis van Jezus, die daar wat mee wil zeggen, 
uitleggen, vooral aan zijn leerlingen, staat er. 
 
En hij voert een rijke ten tonele, die merkt dat zijn manager sjoemelt. Aangejaagd door geldzucht. Kind 
van de Mammon. De rijke, we weten niet wie dat is, het is een zeker iemand. Van belang is kennelijk 
alleen zijn functie in het verhaal: hij is vermogend en dus machtig. Niet iedereen kan zich immers een 
manager veroorloven, hoewel ze naarmate onze welvaart stijgt steeds meer lijken toe te nemen.  
 
Hij roept de rentmeester tot verantwoording, omdat hem iets ter ore is gekomen dat niet door de 
beugel kan. En zoals het toen ging in die tijden: hem wordt ontslag aangezegd. Geen vakbond, geen 
ontslagbescherming, niets van dat alles. Eruit jij. De macht van de rijke.  
En de manager, gewend aan een luxe leventje, bedenkt een duivelse, een Mammoniaanse list. Hij 
verandert de schuldbrieven. Hij geeft een enorme korting, zoals blijkt uit de genoemde getallen. 
Kennelijk zat hier de winstmarge voor de manager. Wat een cadeau! Wat zullen de schuldenaren blij zijn 
geweest! Maar, weten ze, zeker in de cultuur van toen: voort wat, hoort wat en de manager weet: ik 
heb onderdak, ik heb nieuwe vrienden.  Toch wordt hij door Lucas de onrechtvaardige rentmeester 
genoemd. Maar de rijke vindt het zo’n goeie grap dat hij hem complimenteert met zijn actie. Want hij 
weet: zo gaat het kennelijk in de wereld toe… 
 
Maar dan: Jezus lijkt het nota bene ook voor deze onrechtvaardige rentmeester op te nemen. Hij stelt 
hem zelfs ten voorbeeld: zo zouden jullie moeten doen, geliefde leerlingen. Wees net zo goochem als 
die rentmeester. Ons verstand staat hier stil. De kinderen van het licht moeten het gedrag van de 
kinderen van de mammon overnemen?? Hoe zo? Moeten we worden als deze zondaar? Ik hoor het de 
leerlingen roepen. Maar wij zijn toch anders? Dit zouden we toch nooit doen? Hoe kom je erbij!  
 
Talloze bijbeluitleggers hebben zich het hoofd gebroken over deze passage en over wat Jezus zegt. Ik 
zal u alle varianten besparen. Maar misschien zouden we er zo mee kunnen leven. Er is een crisis in het 
leven van de rentmeester en hij lost het op, zoals de zonen van de Mammon dat vanuit eigenbelang 
gewend zijn te doen. Maar daar kan Jezus toch nooit voor zijn? Dat zouden wij toch ook afkeuren.  
 
Jezus ziet notabene al het einde van de wereld van de mammon, zodat wij, verlost daatrvan al eeuwige 
rust mogen vinden in de eeuwige tenten. Wat een mooi kwetsbaar beeld van de hemel. Maar de 
rentmeester blijft onrechtvaardig en de Mammon blijft vals, ook al is het oordeel al geveld!  
 
Zou het niet zo kunnen, vroeg ik me af, dat Jezus een element neemt uit het gedrag van de 
rentmeester en dat ten voorbeeld stelt. Want door wat hij doet, heeft hij immers nieuwe vrienden 



gekregen. Slim. De manier waarop hij het doet, is natuurlijk niet netjes, maar dat hij vanuit welbegrepen 
eigenbelang vrienden maakt is wel een goede zaak.  
 
Als je dat doortrekt naar de kinderen van het licht zou het eigenbelang van de leerlingen kunnen zijn 
om vriendschappen te sluiten,  het hart van mensen winnen met de kracht van evangelie. Als geschenk. 
Maar als het blijft bij afkeuren of goedkeuren van gedrag, zal het goede nieuws van het geschenk 
mensen nooit raken.  
 
Als het blijft bij regels en voorschriften zoals bij de Farizeeen, zal het mensen niet betrokken maken. Als 
het blijft bij woorden zonder daden, dan zal de verkondiging leeg zijn. Jezus geeft hier de kwaliteit van 
goede menselijke relaties aan als voorwaarde voor het indalen van het licht van het evangelie. Kijk nou 
eens hoe zij dat doen. Geen moralisme, maar betrokkenheid en vriendschap creeeren bij mensen. Want 
als die er niet zijn, dan is het evangelie een lege huls. Als er geen relatie is met de ander, dan gebeurt er 
niets. Dan blijft het bij woorden. 
 
Als u het over uw geloof heeft met een ander en als dat niet gepaard gaat aan werkelijk respect en 
echte openheid dan komt uw woord niet door. Ik moest denken aan de meest favoriete trouwtekst. Die  
van Paulus. U weet wel in 1 Korinthiers 13. “Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – 
had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal.  Al had ik de 
gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat 
bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.  
 
Liefde is ten diepste betrouwbaarheid, niet een vaag ‘I love you’ gevoel. Dat blijkt ook uit wat Jezus 
vervolgens zegt. Betrouwbaar tegenover alle mensen om je heen, ook mensen die de weg van Christus 
niet gaan, zoals de mensen van de valse mammon. Onbetrouwbaarheid staat echte communicatie over 
het evangelie in de weg. Daar zijn helaas zoveel voorbeelden van in onze kerkgeschiedenis.  
 
Daartegenover staat betrouwbaarheid. Betrouwbaar zijn als je omgaat met mensen die niet de weg van 
de Eeuwige gaan of die je vreemd zijn. Betrouwbaarheid begint in de kleinste dingen, want dan weten 
mensen dat je ook betrouwbaar bent in wat je te zeggen hebt over jouw geloof, als het gaat over de 
grote dingen van het leven. Betrouwbaar in ons doen en laten met wat een ander toebehoort, want 
dan zal er vanzelf respect groeien voor wat van jou is. Geen rijdende rechter meer nodig.  
 

En al deze woorden kegelen rechtstreeks de Farizeeen omver, die, zoals Lucas zegt, geldzuchtig 
waren. De managers van God blijken onbetrouwbaar. Misschien waren deze woorden, was deze 
gelijkenis nog meer op hen dan op de leerlingen gericht. Die schriftgeleerden,  die alleen maar steeds 
weer de dreunende gong sloegen en de schelle cymbaal lieten klinken van alleen maar wetten en de 
regels. Maar die in hun relatie tot mensen, waar al die regels en wetten nota bene over gaan, bleken ze 
onbetrouwbaar. Omdat ze wel rechtvaardig leken, maar in wezen niet betrouwbaar waren. Dat heeft 
Jezus door! Aan hen kon je nog niet het geringste toevertrouwen. ‘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.  
 
In het nieuwe Koninkrijk dat met Johannes de Doper binnenkomt is dat afgelopen en gaat het om 
betrouwbaarheid en liefde, om meer dan eigenbelang. Om goede woorden, die ook goede daden 
betekenen. Die liefde oproepen, de warmte van het evangelie. Het geschenk van het goede nieuws. 
Dat mensen van vlees en bloed mag verwarmen. 
 
En misschien is het ook andersom waar: als wij betrouwbaar blijken en mensen om ons heen werkelijk 
liefhebben, dan gebeurt het goede nieuws, dan gebeurt het evangelie.  
 
Misschien gebeurt God dan wel in ons en om ons heen. Zoals een dichter schreef: 



Kom in mij wonen, wees mijn hart en leven 
U ten heiligdom gegeven. 
Die zo nabij bent, wens mij tot uw wezen 
Dat u in mij uw beeld mag lezen 
Waar ik ga, zit of sta, 
Laat mij u, o betrouwbare aanschouwen, 
Met een stil vertrouwen 
 
Amen 
 


