
 

 

 
18 september 2022, vijfentwintigste zondag jaar C 
Eerste lezing: Amos 8,4-7 
Evangelielezing: Lucas 16,1-13 
 
Homilie 
 
In de eerste lezing van deze zondag komt de profeet Amos aan het woord. Hij is één van de 
profeten die wij te weinig lezen. Hij klaagt de kooplieden aan die bewust de maten en 
gewichten vervalsen om de kleine boeren uit te buiten. Ze gebruiken hun machtspositie en 
die leidt bij hen tot onbetrouwbaarheid en onrechtvaardigheid, zowel wat hun goederen 
betreft als hun manier van handeldrijven. Wij lezen dat ze de korenmaat verkleinen, de prijs 
verhogen, de weegschaal vervalsen, en dat ze de armen tot slaaf maken met geld, ze de 
arme ‘voor de prijs van een paar schoenen’ opkopen en ze zelfs het afval verkopen als koren 
(Amos 8:5-6). 
Het is juist tegen deze handelswijze dat Jezus reageert in het evangelie met het verhaal van 
de onrechtvaardige rentmeester. Het is alleen Lucas die dit verhaal vertelt. En rond dit 
verhaal groepeert Lucas twee andere verhalen die over rijkdom gaan. Het zijn de verhalen 
van de verloren zoon die de rijkdom van zijn vader verbrast en dat van de rijke man en de 
arme Lazarus. Dat doet Lucas om een thema dat hem aan het hart ligt aan te snijden. Dat is 
omzichtigheid en betrouwbaarheid in het omgaan met geld en bezit.  Natuurlijk heeft Jezus 
niks tegen geld en bezit. Maar wanneer geld en bezit het enige doel van ons bestaan 
worden, en wanneer geld de wereld en ons leven beheerst dan is er iets fout. Daar gaat 
Jezus tegenin. En daar waarschuwt Jezus ons voor. “Gij kunt niet God dienen en de 
mammon” (Lucas 16:13): zegt Hij. De mammon is de verpersoonlijking van het geld en het 
monster dat ontstaat wanneer geld het enige doel van het leven en de enige bron van geluk 
is. Wat beheerst uw leven? Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid of de afgod mammon?  
Geld en rijkdom zijn middelen die ons ten dienste staan en waarover ons 
verantwoordelijkheid is gegeven. Ze zijn middelen om te leven en anderen te helpen. Ze 
mogen dus niet het enige doel van ons bestaan worden noch ons leven beheersen. Geld en 
rijkdom zijn gaven waarvoor wij steeds dankbaar blijven en die wij mogen gebruiken, maar 
nooit voor onszelf alleen, wel steeds volgens Gods bedoeling: de armen en  de 
noodlijdenden te helpen. 
Wij zij allemaal geroepen tot rentmeesters in deze wereld, in ons gezin, in onze 
parochiegemeenschap en in onze gemeente. Rentmeesters aan wie, namens God, 
verantwoordelijkheid is gegeven: verantwoordelijkheid die zichtbaar moet worden in onze 
sociale inzet, onze zorg voor de naaste, onze zorg voor evangelische waarden als 
gerechtigheid, eerlijkheid en dienstbaarheid.  
“Wie betrouwbaar is in het kleinste is ook betrouwbaar in het grote; en wie onrechtvaardig is 
in het kleinste is ook onrechtvaardig in het grote”(Lucas 16:10), zegt Jezus.  
Moge God ons betrouwbare en rechtvaardige rentmeesters maken om goede rekenschap te 
geven van wat Hij aan ons toevertrouwd heeft.  Amen.  
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