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PAX Lk 16,1-13

Veelgeliefden,
de evangelist Lukas heeft ons een aantal schitterende parabels van Jezus
overgeleverd. Vorige week hoorden we het onovertroffen hoogtepunt met
de verloren zoon, een parabel die we beter de parabel van de wachtende
vader kunnen noemen. Volgende week zullen we horen over de arme
Lazarus en de rijke. Het is ook Lukas die de parabels van de barmhartige
Samaritaan en van de Farizeeër en de tollenaar heeft opgeschreven. Stuk
voor stuk juweeltjes, want parabels zijn meer dan alleen leuke verhaaltjes.
Het zijn staaltjes van vertelkunst, die we ‘verhalende theologie’ zouden
kunnen noemen. Parabels vertellen gebeurtenissen en situaties uit het
gewone dagelijks leven, herkenbare verhalen die echter een diepgang
hebben, dezelfde diepgang die ook het dagelijks leven heeft maar waar we
langs heen leven. De eigenlijke betekenis ligt niet altijd voor de hand, maar
aan de leerlingen van Christus is het gegeven de geheimen van het Rijk
Gods te kennen. (Lk. 8,10)

De parabel van deze zondag is die van de onrechtvaardige
rentmeester. Over enkele zondagen spreekt Jezus over een onrechtvaardige
rechter die door het aandringen en lastig vallen van een arme weduwe toch
maar doet wat hij niet wil maar wel moet doen. Door haar aandringen doet
zelfs de kwaadwillige het goede, ook al is het tegen zijn zin. De parabel
van deze dag gaat nog een stapje verder: de handelswijze van de
onrechtvaardige rentmeester wordt ons ten voorbeeld gesteld. Maar let
wel! Niet zijn onrechtvaardig gedrag wordt ons ten voorbeeld gesteld maar
dat hij met overleg gehandeld heeft. Hij wist dat zijn meester zeer
toegefelijk was en heeft daar gebruik van gemaakt ten eigen nutte.

In menig opzicht zijn wij allen rentmeesters, zowel in materieel als
geestelijk opzicht. Soms gedragen wij ons misschien als heer en meester,
maar we zijn het niet. Al onze goederen op aarde - of het er nu veel zijn of
weinig - zijn ons toevertrouwd om er als een goede rentmeester mee om te
gaan en ze op de juiste wijze te gebruiken. Alles is ons toevertrouwd: de
schepping, ons bezit, onze geestelijke vermogens en zelfs ons eigen leven.
Ook dat laatste hebben we niet in de macht en in bezit: het is een dagelijks
geschenk van God waarover we rekenschap moeten afleggen.

De onrechtvaardige rentmeester verkwistte het bezit van zijn heer.
Oplichterij, fraude en corruptie zijn geen kwalen die alleen in onze tijd
voorkomen. Het was en blijft een schandaal voor eerlijke mensen die met
moeite hun dagelijks brood verdienen, terwijl anderen zich schaamteloos
en gewetenloos verrijken over de ruggen van anderen, meestal armen.
Toch was dat niet hetgeen waar Jezus ons op wil wijzen.  Hij praat de
bedrieger niet goed. De heer prees hem voor zijn overleg, zelfs toen hij ten
lange leste zijn bezit bleef verkwisten door het weg te geven aan de
schuldenaars. Die verkwisting was het niet waar de heer over viel. Deze
kwam ten goede aan mensen met grote schulden. Het onrechtvaardige was
er vooral in gelegen dat hij het bezit van zijn heer weggaf om er zelf beter
van te worden.

Onze hemelse Heer wil juist dat wij hetgeen ons is toevertrouwd,



weggeven, verkwisten, maar dan wel ten goede van anderen en niet voor
onszelf, verkwisten uit liefde. Moeten we niet als een goed rentmeester de
schulden kwijtschelden van onze medemensen? En dan niet van honderd
maten tachtig maken of vijftig, maar als we kunnen: er nul van maken? En
zeker als het om geestelijke goederen gaat, mogen we alles kwijtschelden
en volledige vergeving schenken.
God heeft, als Heer en Schepper, aan ons, zijn rentmeesters, alles
toevertrouwd om het ten goede van de naaste te gebruiken, alles gegeven
om te verkwisten uit liefde. Dat leert ons de onrechtvaardige rentmeester.
Zijn fout was het dat hij alles gebruikte om er zichzelf mee te redden. Hij
dacht alleen aan zichzelf en werd zo slaaf van het geld, slaaf van zichzelf.

Ook wij mogen vrienden maken met de mammon. Maar dan wel de
juiste vrienden: de heiligen, de engelen, God zelf. En wij maken vrienden
door het uit te geven aan de naasten, vooral aan de armen, niet om er hier
op aarde beter van te worden, maar verschaft u beurzen die niet verslijten
en verwerft u zo een onuitputtelijke schat in de hemel waar geen dief bij
komt en geen mot hem bederft. Waar uw schat is, daar zal ook uw hart
zijn. (Lk. 12,33-34)
Wij kunnen geen twee heren dienen. Er is maar één Heer, onze God, die
ons alles heeft toevertrouwd. Potten we op of delen we? Wij moeten
kiezen: nemen we alles voor onszelf, behouden we alles in bezit, leven we
alleen voor onszelf, dan zijn we onszelf tot heer en worden we slaaf van
het bezit want wat we bezitten neemt bezit van ons. Of geven we alles aan
de ander, aan mensen om ons heen. Dat betreft allereerst degenen die aan
onze zorgen zijn toevertrouwd: ons gezin, onze familie. Maar dan zal er
ook overblijven voor de anderen, de armen om ons heen. Want wat we ten
diepste geven is geen materieel bezit, maar onze zorg en liefde. En hoe
meer liefde we weggeven, des te meer liefde is er in ons. We mogen,
moeten woekeren met ons liefdestalent en het verkwisten voor de naasten.
Dan zijn we rechtvaardige rentmeesters van de Heer, onze God.


