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Het Woord
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. De rijke man riep de rentmeester
bij zich en zei tegen hem: “Wat hoor ik over jou? Leg verantwoording af van je beheer, want je
kunt niet langer rentmeester blijven.” 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.
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. Een voor een riep hij de schuldenaars
van zijn heer bij zich. De eerste vroeg hij: “Hoeveel bent u mijn heer schuldig?” “Honderd vaten
olijfolie,” antwoordde de schuldenaar. De rentmeester zei tegen hem: “Hier is uw schuldbewijs, ga
zitten en maak er gauw vijftig van.” 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.” En de heer prees de oneerlijke rentmeester omdat hij slim had
gehandeld. De kinderen van deze wereld gaan immers slimmer met elkaar om dan de kinderen
van het licht. Ook ik zeg jullie: maak vrienden met behulp van de valse mammon, opdat jullie in de
eeuwige tenten worden opgenomen wanneer de mammon er niet meer is.
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. Als jullie onbetrouwbaar blijken in de omgang
met de valse mammon, wie zal jullie dan werkelijk belangrijke dingen toevertrouwen? En als jullie
onbetrouwbaar blijken met wat een ander toebehoort, wie zal jullie dan geven wat jullie zelf
toekomt? 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 ander verachten. Jullie kunnen niet God
dienen én de mammon.’

Een woord bij het Woord
Aan deze tekst gaat een lang stuk vooraf dat Jezus zich tot vele mensen richt. Maar nu spreekt Hij
uitdrukkelijk tot de leerlingen. Wat volgt is dus eerst en vooral een boodschap voor hen. Voor
Lucas gaat het over de mensen, die verantwoordelijk zijn voor de christelijke gemeenschappen. Ze
worden onder kritiek geplaatst. Want ze gebruiken hun verstand te weinig. Ze zijn niet voldoende
creatief. En ze denken niet diep genoeg na. Er zijn zeker twee problemen.
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september 2013 te Kortrijk samen kwamen rond dit evangelie en de zes en acht deelnemers die op 19 september
2013 te Bonheiden rond dit evangelie samen kwamen.
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Enerzijds blijken sommigen onrechtvaardig inzake geldzaken. De mammon beheerst hen. Het geld
maakt hen onvrij en ongeschikt voor hun ambt in de christelijke gemeenschap.
Er is ook sprake van de eeuwige tenten. Hoe zou men kunnen binnen komen in Gods eeuwige
heerlijkheid als men geen vriendschappen, goede relaties, gemeenschapsleven opbouwt? Hoe zou
men zijn doel in Gods licht bereiken, als men onbekwaam blijkt te zijn om Gods liefde en genade
aan mensen voelbaar te maken? Als men niet verantwoordelijk omgaat met de grote gaven van
God – alles wat we in handen krijgen om het Rijk van God gestalte te geven – hoe zal men dan
kunnen binnengaan in de hemel?
Wie verantwoordelijkheid draagt in de christelijke gemeenschap moet er radicaal voor kiezen om
God te dienen. Al de rest, eerst en vooral het geld, moet daaraan onderschikt gemaakt worden of
zelfs geëlimineerd. God dienen, niet het geld!
Het Woord in mijn leven
Welke verantwoordelijkheid draag ik in de opbouw van de kerkelijke gemeenschap? Hoe diep is
mijn keuze om in dienst te staan van God en zijn Rijk? Hoe ga ik om met geld? Hoe ga ik om met
alles wat God mij toevertrouwt?
Bidden met het Woord
Heer Jezus,
Jouw keuze om uw Vader te dienen
was radicaal en zonder compromis.
Je was het licht:
er was en is geen duisternis in Jou.
Help mij om radicaal te kiezen
om jouw Vader te dienen.
Laat mij zorgzaam en gewetensvol
omgaan met de vele gaven van uw Vader.
Zegen onze christelijke gemeenschappen
met de leiding van jouw Geest. Amen.
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