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+             25e Zondag dh Jaar C 
  
Dierbare Christengelovigen, 
  
  
Sommige oplichters zijn zo goed in hun vak, dat we er bijna bewondering voor 
krijgen. Zo was er in Zweden in de jaren ’90 het geval van “bisschop Mac”. Bisschop 
Mac was eigenlijk helemaal geen bisschop, maar een meester-oplichter. Na een 
carrière als orthodoxe jood, diamanthandelaar en zelfs als bondscoach van het 
Olympische zwemteam van Hongarije (hoewel hij niet zwemmen kon) had het 
Vaticaan hem nu, naar eigen zeggen, uitgestuurd naar Zweden voor geldzaken. Onze 
Vaticaanse rentmeester maakte snel vele vrienden -het was immers een heel 
sympathiek man- ja, de mensen nodigden hem bij hen thuis uit, hij vierde de Mis voor 
hen, hij zegende hun huwelijken in, met staf en mijter en alles erop en eraan. Maar wat 
de mensen nog het meest aansprak was dat onze bisschop-econoom misschien ook hun 
eigen spaarcentjes kon doen verdubbelen. Kleine sommetjes werden hem gegeven om 
het uit te proberen en inderdaad... een week later kwam hij met het dubbele bedrag 
terug. Het nieuws ging rond als een lopend vuurtje en steeds meer klanten dienden 
zich aan. Ook de bedragen die de mensen hem toevertrouwden werden steeds groter. 
Tot er een grote stilte volgde. Bisschop Mac was nergens meer te bespeuren. Stilaan 
hadden de mensen door, met het schaamrood op de wangen, dat ze bij de neus waren 
genomen en dat onze zo sympathieke bisschop er met hun geld vandoor was. 
Merkwaardig genoeg voelden velen van deze mensen jaren later nog een zekere 
bewondering voor de man en zijn geslepenheid. 
  
Wat er ook van zij, het is evident dat Jezus Christus de praktijken van de rentmeester 
van ons Evangelie niet goedpraat: Hij noemt hem immers de “onrechtvaardige 
rentmeester”. Wanneer er staat dat Hij de rentmeester looft, dan moet men weten dat 
hetzelfde werkwoord tegelijkertijd ook toegeven betekent, of erkennen: de Heer doet 
dus enkel een vaststelling: Hij erkent dat de rentmeester met overleg heeft gehandeld. 
Maar overleg of slimheid is niet de enige kwaliteit die een beheerder hoort te hebben. 
Ook de getrouwheid aan zijn meester is noodzakelijk. In een andere parabel heeft de 
Heer het precies over de “trouwe en verstandige beheerder”, die de heer “aanstelt 
over alles wat hij bezit” (Lc 12, 41 ev). Met de gaven die God ons in bewaring heeft 
gegeven, zowel de materiële als de geestelijke, moeten we dus zowel met getrouwheid 
als met verstandigheid omgaan.  
  
We kunnen opmerken dat Jezus vandaag tot Zijn Apostelen spreekt, aan wie Hij Zijn 
Kerk zal toevertrouwen, met al haar bovennatuurlijke (maar ook materiële) schatten. 
En ze zullen dat niet vergeten: zo schrijft Sint-Petrus jaren later in zijn eerste brief: 
“Dient elkaar, als goede beheerders van Gods veelsoortige genade, met de gaven, 
zoals ieder die heeft ontvangen....Dan zal God in alles worden verheerlijkt door Jezus 
Christus.” (4, 10-11): “Ut in omnibus glorificetur Deus”: OHV Benedictus gebruikt 
deze uitdrukking ook; en precies wanneer hij het over de prijs heeft van de monastieke 
producten die worden verkocht; een prijs die altijd wat onder de normale prijs moet 
zijn. Niet zoals in de Eerste Lezing dus, waar men de korenmaat verkleint, de 
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weegschaal vervalst en de prijs verhoogt om zoveel mogelijk winst te maken.  
Christus is duidelijk: “Pas op en wacht u voor alle hebzucht” (Luk 12,13) 
U weet wellicht dat Mammon in het Aramees letterlijk “toevertrouwde goederen” 
betekent: de toevertrouwde goederen van naïeve Zweden aan een nep-bisschop, de 
goederen van een rijk man aan zijn rentmeester, of de goederen die God ons allen heeft 
toevertrouwd. De ervaring leert ons helaas dat de band tussen materiële rijkdom en 
onrechtvaardigheid soms zo sterk is, dat Mammon verpersoonlijkt wordt tot een 
soort afgod of demon: in plaats dat de Mammon ons dient om het goede te doen voor 
God en onze naaste, komen wij in de ban van de onrechtvaardige Mammon: wij 
worden zijn slaven: “Hebzucht staat gelijk met afgoderij”, schrijft Sint-Paulus (Kol 
3,5), het“is de wortel van alle kwaad” (1Tim 6,10). 
  
Ja, beste christengelovigen, wij moeten allemaal nederig de werkelijkheid onder ogen 
zien: allen zijn wij getekend door de erfzonde en het is niet gemakkelijk om op een 
onbaatzuchtige, zuivere en deugdzame manier met geld en rijkdom om te springen: 
“makkelijker is het voor een kameel om door het oog van de naald te gaan” (Mt 19, 
24). 
Zelfs wanneer men alles heeft verkocht om aan de armen te geven en Christus te 
volgen, ligt de ondeugd van de hebzucht steeds op de loer, vaak in piepkleine dingen.  
Daarom is het noodzakelijk om moedig en vastberaden de strijd aan te gaan tegen de 
hebzucht, in heel concrete daden van vrijgevigheid: in aalmoezen, in het afstand doen 
van die dingen waaraan wij gehecht zijn, van onze rijkdommen -en dat kunnen ook 
onze talenten zijn, onze tijd, of zelfs gewoon een goed woord of een glimlach…- maar 
het vraagt steeds zelfopoffering. De talrijke heiligen, ver weg of dichtbij, tonen ons 
hier het goede voorbeeld: alles wat ze hebben, schenken ze aan God en aan hun 
medemensen, terwijl ze zich zelf met het strikt noodzakelijke tevreden stellen. 
Hiermee hebben zij zich zeker vele vrienden verworven in de hemel. Een “goede 
belegging voor de toekomst”, noemt Sint-Paulus dat (1Tim 6,19). 
  
Laat we, om te eindigen, onze blik richten op O-L-H Jezus Christus: ook Hij heeft 
zich vrienden gemaakt in de hemel, niet alleen door de Mammon van de hebzucht, 
maar door de Mammon van elke onrechtvaardigheid. Hij heeft namelijk het Kruis op 
zich genomen: óns Kruis, het Kruis van onze zonden, het Kruis beladen met onze 
hebzucht, onze hoogmoed, onze onkuisheid, onze schijnheiligheid, leugen, egoïsme 
allerhande: Hij aanvaardde dat onrechtvaardige Kruis, Hij omhelsde en kuste het, Hij 
werd erop genageld en werd er helemaal één mee. Want Hij wist dat Hij door dit offer 
de poorten van de hemel voor ons zou openen. Laat het een voorbeeld en een kracht 
zijn wanneer ook wij geconfronteerd worden met de onrechtvaardige Mammon. Moge 
ons leven zo tot een voortdurende zelfgave uitgroeien, tot eer van God en het heil der 
mensen. Amen. 
  
 


