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Zondag 22 september 2019 

Startzondag, Vredeszondag 

en uitzenddienst 

 

Een goed verhaal 

verbindt over grenzen 

 

St. Paulusgeloofsgemeenschap en 

Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ 

Hoevelaken 

 

 

Lezing uit de profetie: Amos 8,4-7 

 

Evangelielezing: Lukas 16,1-9 

 

Acclamatie: ‘Licht voor ons uit’ (t. Sytze de Vries, m. 

Jan de Jong) 1x koor/cnt, 1x allen 

 

Overweging 

 

Wat een raar verhaal! Het evangelie stelt ons weer 

voor raadsels. Hoe kan Jezus zó reageren op de 

corruptie van die rentmeester? “Maak vrienden met 

behulp van de valse mammon,” zegt hij. Jaja! Die 

mammon zélf is niet vals: wat mensen ermee doen, 

dát is vals. Wat die rentmeester doet, dat deugt niet! 

Allereerst beheert hij het geld van de rijke niet goed. 

Hij ‘verkwist’ de eigendommen.  Wie weet wat voor 

snoepreisjes hij ermee maakt. Maar de rijke komt er 

achter en zijn ontslag dreigt. Wat doet hij, betert hij 

zijn leven? Welnee. Hij verkleint schulden van 

anderen. Met geld dat niet van hemzelf is. Zo koopt 

hij steun. Zo koopt hij vriendschap! 

Het geef echt te denken. Jezus lijkt in de wolken met 

deze rentmeester. Is dit de Jezus die wij ons verlichte 

voorbeeld noemen? Hoe kan zo iemand ons 

voorbeeld zijn? 

 

Nee, dan het verhaal dat we het eerst hoorden. Van 

Amos. Duidelijke taal. Over rijken en armen. De rijke 

handelaars beduvelen de armen. “Nooit zal ik een 

van jullie daden vergeten!” zegt God. Dit begrijpen 

we. 

Maar Jezus…? Hem begrijpen we niet vandaag. 

 

Lopen we nu vast? Wat doen we hiermee? 

Het is het thema van deze zondag dat ons toch een 

richting kan wijzen. ‘Een goed verhaal verbindt over 

grenzen’. Het thema van de vredesweek: ‘Vrede 

verbindt over grenzen’. En het thema dat de PKN 

voor de startzondag suggereert: ‘Een goed verhaal’. 

Voor onszelf maakten wij ervan: een goed verhaal 

verbindt over grenzen. Want dat hopen we. Dat we 

met elkaar verbonden zijn over kerkgrenzen heen, 

katholiek en protestant. Dóór verhalen. Jouw eigen 

verhaal; het verhaal van de ander. En dat we 

verbonden zijn over landsgrenzen heen. Verbonden 

met de kinderen op de Queen of Peace Highschool. 

Met Philomena en de andere docenten. Met de 

kerkmensen in Oeganda.   

 

Het kernwoord in dit alles is: verbinding. Verbinding 

over scheidslijnen en kloven heen. 

En dat is nou precies wat gebeurt in het verhaal dat 

Jezus vertelt. 

Eigenlijk gaan beide Bijbelgedeelten over 

scheidslijnen. Over kloven. De ene groep tegenover 

de andere. Amos vertelt van een rijke groep en een 

arme groep. De rijke handelaars bedriegen de arme 

kopers. Ze maken de efa kleiner – in plaats van een 

kilogram geven ze 800 gram, zeg maar. Ze sjoemelen 

met het gewicht van het geld. En knoeien met de 

weegschaal. De kloof wordt groter.  

Ook Jezus vertelt over twee groepen waar een kloof 

tussen gaapt. Aan de ene kant de rijke man met zijn 



2 
 

rentmeester. Bij hen zit het geld. Zij innen de 

schulden en kunnen er goed van leven. Aan de 

andere kant de schuldenaars. Bij hen zit de armoede. 

Ze kunnen hun schulden niet betalen. Niet moeilijk 

voor te stellen. Er hoeft maar een droogte te zijn of 

de oogst mislukt. 

 

De rentmeester in het verhaal van Jezus is een even 

grote sjoemelaar als de rijken in de profetie van 

Amos. Maar er is een verschil. Hij maakt contact. Hij 

praat met de armen. Zijn belang is hun belang. Hij 

zoekt een oplossing voor zichzelf in de 

verbondenheid met de schuldenaars. 

En zijn beroerde motivatie dan?, kun je vragen. Het 

gaat hem enkel om hemzelf! 

Die motivatie doet er niet toe, zegt Jezus. Waar het 

om gaat, is dat hij verbinding tot stand brengt. En 

daardoor heft hij scheidslijnen op. Daardoor 

overbrugt hij de kloof. 

 

Is dit niet hoe het altijd werkt met vrede? 

Vrede lijkt vaak niet meer te zijn dan de afwezigheid 

van oorlog. Luister maar naar de boosheid van de 

ene bevolkingsgroep op de andere. Het schelden. De 

onvrede als er opníeuw geen forse 

koopkrachtverbetering lijkt te komen. 

Vrede kan pas verankerd raken als er verbinding is. 

Wanneer de een het verhaal aanhoort van de ander. 

Wanneer er contact is. Wanneer er samen gegeten 

en gedronken wordt. Wanneer er samen gezongen 

wordt. Het zijn allemaal manieren om kloven te 

overbruggen. En wát dan ook je motivatie is, zegt 

Jezus, het doet er niet toe. Al is die puur eigenbelang. 

Waar het om gaat is dat je praat. Eet. Zingt. Niet 

alleen, maar samen. 

Alleen dan kan begrip groeien. 

 

Dat is ook het doel van de groep die namens ons 

allen naar Oeganda gaat. 

We willen samen zingen en, als we durven, samen 

dansen. Zingen verbindt ons niet alleen met elkaar, 

het maakt ook blij. 

We willen samen Bijbellezen. Hoe ervaren zij de 

woorden uit de Schrift? Wat zeggen die woorden 

hen? En wat zeggen ze ons? 

We willen ons laten leiden door waar zij behoefte 

aan hebben. We willen geen white saviours zijn: 

mensen die komen ‘goed doen’ met grote zakken 

geld. Die de dingen doen die zíj belangrijk vinden. 

Hoe belangrijk die ook mogen zijn – ze vergroten 

enkel de kloof. Want van verbinding is geen sprake. 

Al dat goed doen gebeurt buiten de lokale bevolking 

om. 

Daarom willen we ons laten leiden door wat 

Philomena, de directrice van de Queen of Peace 

Highschool, vraagt. Waar is behoefte aan? Aan een 

scheikundelaboratorium. Zouden wij uit onszelf ooit 

op het idee komen om dát te gaan bouwen? 

Welnee. Maar Philomena vindt het belangrijk. Daar 

heeft ze redenen voor. Dus sponsoren we de bouw 

van een scheikundelaboratorium. Zij bepaalt wat 

nodig is – en wij mogen een handje helpen. 

 

En dan maakt het even niet uit wat onze motivatie is. 

Zegt Jezus. Zolang er maar verbinding wordt gezocht. 

Als we maar naar elkaar luisteren. Elkaar zien. Elkaar 

serieus nemen. En het goede verhaal – dat ontstaat 

dan vanzelf. 

 

 

Muziek 

 

Lied: ‘Kom laat ons opgaan’: lied 1016 (t. René van 

Loenen, M. Willem Vogel)  


