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Een nieuw begin 
 

St. Paulusgeloofsgemeenschap en 
Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ 

Hoevelaken 
 

 
Lezing uit de Torah: Exodus 20,4-6 
 
Lied: ‘Deze woorden’ (t. Huub Oosterhuis, m. Tom 
Löwenthal)  
  
Evangelielezing: Lukas 16,1-17 
 
Acclamatie: ‘Woorden gezocht en gevonden’ (t. A. van 
Tongeren, m. A. van Baest)  
 
Overweging 
 
In het nieuws dat wij tot ons nemen via krant, radio, tv en 
internet spelen schokkende en nare dingen de hoofdrol. 
De stikstofcrisis. De overspannen huizenmarkt. De oorlog 
in Oekraïne. De vluchtelingenstroom. De mensonterende 
narigheid in Ter Apel. 
 
Mooie berichten krijgen minder aandacht. Zoals de 4000 
mensen die bij elkaar waren in Karlsruhe. Uit 120 landen. 
Dat gebeurde in de eerste week van september, op de 
elfde assemblee van de Wereldraad van Kerken.  
Een happening die eens in de acht jaar plaatsvindt. Deze 
keer negen jaar na de vorige, als gevolg van corona. 
4000 mensen… op foto’s weet je niet wat je ziet. Zoveel 
mensen van zoveel verschillende kerken. Allen op zoek 
naar verbinding met elkaar. Allen vol vragen over de 
manier waarop wij de aarde bewonen. En allen vol goede 
wil om iets te dóen tegen racisme, economische 
ongelijkheid en ander onrecht; om te werken aan een 
betere omgang met de aarde; om zich in te zetten voor 
vrede. 
 
Eerlijk gezegd is het niet mijn favoriete tijdverdrijf: me 
begeven in een massa van 4000 mensen. En je kunt een 
beetje sceptisch denken: wat heeft dit voor zin? Al dat 
praten, en samen bidden en zingen, wat levert het op? 
Het is een vergadering die uitloopt op een slotverklaring 
die vooral uit lange, taaie zinnen bestaat; vol goede wil 
hoor, dat wel, maar bereik je daar wel iets mee? 
Zo staat er in de slotverklaring: ‘Verzoening brengt ons 
dichter bij God en bij elkaar en opent daarmee de weg 
naar eenheid die gegrondvest is op Gods liefde. Door deze 
liefde zullen we kracht vinden om vanuit deze eenheid te 
handelen en om te werken aan het herstel van onze 
levende planeet. De liefde van Christus zal ons allen 
ondersteunen in de opdracht om iedereen te omarmen 

en alle vormen van uitsluiting te overwinnen.’ 
 
Maar hé, zo’n slotverklaring kan ook niet anders zijn dan 
een droog document. Hoe breng je zoveel verbondenheid 
onder woorden? Dat gaat niet. Wie wil, kan tussen de 
regels door iets van de sfeer proeven. Van de gedeelde 
wens om het goede te doen. Om de weg van God te gaan. 
Mensen die elkaar hier hebben ontmoet, stel ik me voor, 
kunnen nooit meer oorlog voeren met elkaar, omdat ze 
elkaar kennen. 
 
De weg van God gaan is ook waar Exodus ons toe roept. 
‘Maak geen godenbeelden!’ horen we. Kies voor God die 
jou het leven geeft. Als je je leven aan God dankt, wat zou 
je dan je heil gaan zoeken bij mindere goden? De 
afgelopen zondagen kwamen er verschillende langs. 
Mindere goden die je afgoden zou kunnen noemen. Van 
alles wat ons onmiddellijke zekerheid geeft. Bezit; status; 
koopkracht… 
 
Bij het woord ‘afgod’ denken we ook aan geld. Precies het 
middel waar het in de gelijkenis van Jezus over gaat. Een 
verhaal over een rentmeester die het geld van zijn baas 
verbrast. Haast vanzelf denk je bij die baas aan God. En 
bij het geld aan dat wat God je geeft. Je leven. Je 
gezondheid. De liefde die je ontvangt. De liefde die je 
mag geven aan de ander.  
Hoe ga je daarmee om?, vraagt deze gelijkenis. Hoe ga je 
om met wat je van God ontvangt? 
 
Dit verhaal volgt vlak op een ander: dat van de vader en 
de twee zonen. Ook dat ging over geld. De jongste zoon 
vraagt zijn erfenis op en gaat de bloemetjes buiten 
zetten. Hij doet hetzelfde als de rentmeester: verkwisten. 
De zoon verkwist het vermogen van zijn vader. De 
rentmeester verkwist het bezit van zijn rijke baas. 
De problemen die hieruit ontstaan, lijken op elkaar. De 
zoon is zijn status als zoon en zijn erfenis kwijt. Hij weet 
niet waar hij naartoe moet. Hij weet niet wie er nog naar 
hem om zal zien.  
De rentmeester zit met dezelfde vraag: waar moet ik 
naartoe? Straks ben ik mijn functie kwijt. Mijn inkomen. 
Mijn sociale status. Wat moet ik doen? Wie zal er nog 
naar mij omzien? 
De zoon besluit een beroep te doen op de genade van 
zijn vader. Hij besluit hem zijn diensten aan te bieden. 
De rentmeester kiest ervoor de schuldenaars van zijn 
baas aan zich te verplichten. Hij scheldt hen een deel van 
hun schuld kwijt – dan zullen ze toch wel voor hem 
zorgen, als de nood hoog is? 
Hij wás al een verkwister van het geld van zijn baas. Hij 
denkt: nu ik dan tóch door mijn baas ontslagen word, kan 
ik daar nog wel een schepje bovenop doen. 
 
Het leukste in deze gelijkenis, vind ik zelf, is de reactie 
van de baas. ‘De heer prees de oneerlijke rentmeester 
omdat hij slim had gehandeld.’ Wat een onverwachte 
reactie! 
 



Veel commentatoren hebben zich er het hoofd over 
gebroken. Hoe kan dit? Hoe kan die heer zo reageren? 
Sommigen proberen logica in het verhaal te ontdekken. 
Zodat het niet zo vreemd meer is, dat die baas de 
rentmeester prijst. Kijk, zeggen ze, die rentmeester heeft 
bij allen die kwamen om iets te lenen, een hogere schuld 
berekend dan nodig. Hij moet er immers zelf van rond 
kunnen komen. Zijn inkomsten krijgt hij dankzij de marge 
die hij zelf heeft aangebracht. Een vorm van renteheffing 
– zo doen banken het immers ook. Nu scheldt hij de 
schuldenaars een deel kwijt. Dat is het deel dat hij teveel 
had berekend. Zijn baas komt er dus niets op te kort. 
Alleen hijzélf mist nu inkomsten. 
 
Het is een poging om deze gelijkenis kloppend te maken. 
Kloppend volgens ons wereldbeeld en onze maatstaven. 
Het is immers in onze ogen totaal onlogisch dat de baas 
hem prijst. Dat hij, als rijke, zomaar zijn bezit als zand 
tussen zijn vingers door laat glippen en daar tevreden 
over is! 
 
Maar dat is nu juist hoe God is: totaal onlogisch. 
Is het met de hele schepping niet zo? We zien er 
gemakkelijk overheen, omdat we het zo vanzelfsprekend 
vinden. Maar is de aarde niet één bruisend geheel van 
onlogische verkwisting? Al die bloemen. De enorme oogst 
van appels en peren en al het andere fruit. Tegen de 
klippen op.  
De natuur komt na elke kaalslag weer tot leven. Dat 
enorme herstellende vermogen dat de natuur heeft houdt 
maar niet op. Hoe wij met de aarde omgaan, zal onze 
planeet niet vernietigen. De natuur herstelt zich weer. 
Gods schepping heeft een enorme en grenzeloze kracht in 
zich, ze bruist en leeft. Als wij íets vernietigen, dan is dat 
de mensheid zelf. 
 
De verhalen vertellen ons van Gods grenzeloze liefde. 
In de gelijkenis van de vader en de twee zonen kunnen we 
ons trouwens misschien wel verplaatsen. De liefde van 
een ouder voor een kind kan grenzeloos zijn. In onze 
liefde als ouder of grootouder voor een kind, in 
vergevingsgezindheid en mildheid voor dat kind – daarin 
kunnen we als mens een afspiegeling zijn van God. 
Maar kunnen we ons ook verplaatsen in de heer in de 
gelijkenis over de rentmeester…? 
Of is dat toch wat lastiger? Wordt het moeilijk voor ons, 
wanneer we er geld op verliezen? Kunnen we mild en 
liefdevol reageren, wanneer iemand met opzet onze 
centen verkwist? 
 
Deze gelijkenis versterkt de vorige. Nog meer dan de 
gelijkenis over de vader en de twee zonen laat dit verhaal 
zien hoe God humor heeft, waar wij verkrampen. Hoe hij 
het kan waarderen wanneer we wanbeleid doorvoeren 
tot nóg groter wanbeleid om het er zelf heelhuids vanaf te 
brengen. Hoe hij daarom kan lachen. 
Of, om het samen te vatten: hoe hij altijd, altijd 
ruimhartiger is dan je verwacht.  
 

Het is dit geloof, dat mensen gaande kan houden. Dat 
hen kan doen geloven in een nieuw begin. De mensen 
van de elfde assemblee van de Wereldraad van Kerken. 
En ons. 
In een wereld waar we twee jaar pandemie achter ons 
hebben, waar de armste landen nog altijd het meest 
onder lijden. 
In een wereld waar Rusland ruim een half jaar aan het 
oorlog voeren is met Oekraïne. 
In een wereld waarin zoveel tekort aan vrede is – niet 
alleen in Oekraïne, maar onder andere ook in Yemen, 
Myanmar, Congo, Afghanistan, Nigeria, Somalië. 
In een wereld waarin het bestaan stuk loopt op de 
klimaatveranderingen, zoals in Ethiopië, Soedan en zoveel 
Afrikaanse landen. 
In een wereld waarin wíj het vaak zijn die onszelf 
teleurstellen – door ons onvermogen; onze beperktheid; 
onze onmacht om over onze eigen schaduw heen te 
springen. 
 
Het zijn altijd de grote dingen die fout gaan, waar het 
nieuws onze aandacht voor vraagt. 
Maar het zijn de kleine dingen die in je binnenste 
gebeuren, die veranderingen kunnen brengen. Die iets 
nieuws kunnen beginnen. 
Zoals de verbondenheid met elkaar die mensen op de 
assemblee hebben ervaren. Zoals de verbondenheid die 
wij, als buren van twee verschillende kerken, hier mogen 
ervaren. Zoals de humor en ruimhartigheid van God, waar 
de gelijkenis van vandaag over spreekt. 
Het zijn deze ervaringen die niet in woorden te vatten 
zijn. Zoals we zien in de slotverklaring van de Wereldraad. 
Die het nieuws niet halen. Maar die hoop geven op een 
nieuw begin en een andere wereld – want het zijn deze 
ervaringen die doorwerken in de harten van mensen. 
 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Van grond en vuur zult Gij ons maken’ (t. Huub 
Oosterhuis, m. Antoine Oomen; lied 773/GvL 639) 


