Bezinning 530: De weg naar de hemel 3 1
Lucas 16,1-13: 25° zondag C-jaar

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.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Een rijke heer ontslaat zijn rentmeester omdat deze het bezit van zijn heer verkwist. Hij krijgt
direct zijn C4, zijn ontslag. Zonder enige vorm van verdediging. We moeten dit interpreteren in het
licht van het Laatste Oordeel. Op het einde van ons leven zal de Heer het definitieve oordeel
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vellen over de waarde van ons leven. Hij kent de waarheid van ons hart, de waarheid van onze
attitudes en daden. Daarom kan Hij soeverein beslissen.
Omdat de Heer de waarheid kent, weet Hij aan wie Hij zijn genade, het goddelijke leven kan
toevertrouwen. Hij weet aan wie Hij de belangrijke taken kan geven in zijn Koninkrijk.
De rentmeester begint dan na te denken. Maar voortdurend valt het woordje ‘ik’ in zijn
redenering. Wat is deze man gericht op en opgesloten in zijn ego!
Een van de belangrijkste criteria om leiding te geven in de Kerk is de zorg voor de armen.
Gebruiken we het geld als middel om de grote verschillen tussen rijken en armen op te heffen?
Inderdaad, geld mag geen doel zijn. Het is slechts een middel om te leven. Niemand kan
menswaardig leven als hij niet beschikt over een minimum geld en bezit. Christenen zijn geroepen
en hebben als dringende opdracht de armen te helpen en hun die middelen te bezorgen.
Dit criterium moet een centrale plaats innemen in onze christelijke gemeenschapsopbouw. Het
kan toch niet dat iemand niet bij onze gemeenschappen kan behoren omdat hij weinig geld en
bezit heeft!

Het Woord in mijn leven
Zal de Heer op het einde van mijn leven kunnen zeggen dat ik de armen werkelijk geholpen heb?
Ben ik volgens mijn hart, mijn attitudes en daden betrouwbaar om Gods leven in deze wereld te
verspreiden?

Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
U richt ons allen
op het eeuwige leven.
De weg naar de hemel
is de opbouw van gemeenschap
via goed doordachte plannen
op basis van Uw blijde boodschap.
U drukt ons op het hart
alles daarvoor te investeren,
ook ons geld en bezit.
Geef ons de nodige durf,
het lef om moedige beslissingen te nemen
waar de armsten en noodlijdenden
beter van worden.
Zegen allen die dit al realiseren
dag na dag, jaar na jaar,
een leven lang. Amen.
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