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NEEM SERIEUS WAT DE HERE OVER MAMMON ZEGT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente van onze Here Jezus Christus, 

Vorige week preekte ik over ons geld. Je moet vrienden maken met 

mammon, zei de Here Jezus. Je moet hoger en verder kijken dan de 

wereld en met liefde en royale barmhartigheid.  

Hebben we ook iets met die boodschap gedaan? Hebben jullie er wat mee 

gedaan? Heeft je aan het denken gezet? Is er iets in je gedrag veranderd? 

Heb je misschien ontdekt dat je hebzuchtig bent of ben je juist versterkt in 

je liefde en je vrijgevigheid?  

Je kunt zo’n boodschap ook naast je neerleggen. Misschien wel omdat de 

Here de vinger op de zere plek legt. Dat wil je liever niet. Of je vind het te 

lastig om in onze welvaart goed met geld om te gaan. Het kost je wat als je 

naar de Here luistert. Dan hoef je soms maar een kritische opmerking 

maken over een preek. Dat is een mooi excuus om je ervan af te maken. 

Eén kritische opmerking kan veel vrucht bederven.   

 

Misschien vraagt iemand zich af waarom ik de preek hiermee begin. Dat 

doe ik omdat de Heer Jezus nog niet klaar was met zijn onderwijs over 

mammon. De Farizeeën lachten Hem uit. Ze spotten met wat Hij zei. En we 

weten allemaal: Als je je ergens van af wilt maken moet je gaan spotten. 

Maak het belachelijk dan neem je het natuurlijk niet serieus. De Farizeeën 

namen niet serieus wat de Here over mammon zei. Want ze waren 

geldzuchtig. Ze hielden zo van hun geld en hun welvaart dat ze er eigenlijk 

niets voor over hadden om vrienden te maken. Daarom vertelt de Here na 

de gelijkenis van de oneerlijke rentmeester ook over de rijke man en de 

arme Lazarus. Hij laat de Farizeeën in de spiegel kijken. En wij kijken 

vanmorgen mee. 

Liturgie: 
Votum/groet 
Zi: Psalm 100:1.3.4 
Lezing van Gods wet 
Zi: Psalm 9:1.4.5 
Gebed 
Lezing van Gods Woord: Luk. 16:14-31 
Zi: Ps. 9:8.12.14 
Bediening van Gods Woord: Luk. 16:19-31 
Zi: Ld 7:1.4 (liedboek) 
Dienst van het gebed 
Dienst van het offer 
Zi: Ps. 34:1.6.8 
Zegen. 
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NEEM SERIEUS WAT DE HERE JEZUS OVER MAMMON ZEGT. 
1. God kijkt anders dan de mensen. 
2. God vergeldt wat je hebt gedaan. 

3. God heeft meer dan genoeg gezegd. 
 

1.GOD KIJKT ANDERS DAN DE MENSEN.  

De Here God kijkt anders dan mensen. Daarom moet je serieus nemen wat 

de Here over mammon zegt. Je moet niet door spot of op een andere 

manier je daarvan af maken. De Here waarschuwt daarvoor met de 

gelijkenis over de arme Lazarus.  

 

We kennen het verhaal allemaal. Het is zo bekend dat veel dingen niet 

eens meer opvallen. Ziet u b.v. dat de bedelaar een naam heeft maar de 

rijke man niet? En van de rijke man vertelt de Here dat hij begraven werd. 

Dat vertelt Hij van Lazarus niet. Dat zijn kleine details. Maar daarmee zegt 

de Here veel. Je ziet eraan dat God anders kijkt dan mensen doen.  

De rijke man wordt begraven. Dat wordt genoemd. Dat zal me ook een 

begrafenis zijn geweest! Hoeveel gasten had hij niet op de feesten die hij 

elke dag vierde? Dan was het vast ook een grote begrafenis. Net zo rijk als 

de kleren die hij altijd droeg. Zo’n begrafenis blijft je bij. Daar praten de 

mensen over. Dit vinden ze belangrijk. 

Lazarus is natuurlijk ook begraven. Maar wie staat daar nu bij stil? Wie 

brengt er zo’n vieze bedelaar naar z’n graf? In de ogen van mensen is dat 

niet het noemen waard. Zo gaat het toch, gemeente? Wie rijk is haalt het 

nieuws. De armen sterven zonder dat een mens het merkt. Zo maken 

mensen verschil tussen wat belangrijk is en wat niet.  

Maar God kijkt anders. De Here Jezus geeft de bedelaar een naam, 

Lazarus. De rijkaard blijft anoniem. God kent de arme bij zijn naam. Voor 

deze rijke man heeft God geen naam. Die kent Hij niet. Kijk maar hoe het 

gaat. Toen Lazarus stierf brachten de engelen hem de hemel. Zij gaven 

hem een plaats naast Abraham, aan het eeuwige feestmaal van God. Laat 

de rijke man door veel mensen naar het graf gebracht zijn, hij vindt zichzelf 

terug in de eeuwige pijn, ver bij Abraham en het hemelse feest vandaan. 

Zie je wel dat God echt anders kijkt? 

 

Toen de farizeeën de Here uitlachten omdat ze hebzuchtig waren zei de 

Here tegen hen ‘Jullie willen bij de mensen voor rechtvaardig doorgaan, 

maar God kent uw hart. Wat bij de mensen in hoog aanzien staat is een 

gruwel in de ogen van God.’ De mensen zijn zomaar onder de indruk van 
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een mooie villa. Ze kunnen zich vergapen aan het luxe leven, de prachtige 

feesten. De Farizeeën stonden bekend om hun vroomheid. Daar keken de 

mensen tegen op. Maar God kijkt achter de mooie voorgevel van een villa 

en achter het vrome voorhoofd van de bewoner. Als Hij daar de liefde mist 

en de hebzucht ziet dan kent Hij je niet.  

Bij deze rijke man ontbrak die liefde. Eigenlijk kon iedereen dat wel zien. 

Want elke dag zag de rijke man Lazarus bij zijn voordeur. Hij kon hem elke 

dag uit zijn ellende helpen. Maar elke dag stapte hij over hem heen.  

Nee, de Here heeft er geen kritiek op dat je rijk bent. Ook uit de bijbel 

kennen we rijke kinderen van God. Maar Hij vindt het gruwelijk dat je geen 

liefde voor je naaste hebt en uit hebzucht je van armen en ellendigen 

afmaakt. Dan kunnen de mensen je vroom vinden. Je kunt zelf denken dat 

je de Here dient. Maar God kijkt echt anders.  

Laat je daarom niet aansteken door wat mensen belangrijk vinden. Let op 

de dingen die God waardevol vindt. De naam van Lazarus zegt dan 

genoeg. Die naam is niet zomaar gekozen. Het betekent: de Here helpt. Hij 

redt wanneer je Hem in de nood aanroept. Het is een prachtige naam die 

aangeeft waar het in je leven om gaat, zelfs als je in de grootste ellende 

moet leven: dat je vertrouwt op de hulp van God. Misschien zijn de 

armoede van Lazarus, zijn zweren, zijn lijden vaak genoeg een aanval op 

zijn vertrouwen geweest. Waar was de hulp van God te zien? Toch niet in 

wat die rijke man hem gaf. Wat een beproeving in het geloof zal dat voor 

Lazarus geweest zijn? Toch vertrouwde hij op de Here. En de Here kende 

deze bedelaar en ontving hem in zijn heerlijkheid. Hij heeft hem uit zijn 

ellendig bestaan verlost.  

Daar let de Here dus op: hoe jouw hart tegenover Hem staat, jouw geloof, 

jouw vertrouwen op zijn hulp. Daar komt het op aan. Mensen hebben daar 

vaak geen oog voor maar God kent je als zijn kind. Daar komt het voor ons 

allemaal op aan: arm of rijk, dat je door God gekend bent omdat je of het 

nu in rijkdom is of in armoede met de Here leeft en Hem dient met een hart 

vol liefde voor Hem en voor je naaste. 

 

2.GOD VERGELDT WAT JE HEBT GEDAAN.  

De Here zei dat we vrienden moeten maken met mammon. Dat deed de 

rijke man niet. Hij maakte van Lazarus geen vriend. De Farizeeën zouden 

dat ook niet doen. Zij vonden dat bespottelijk. Daarom vult de Here zijn 
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onderwijs aan. Hij laat zien wat je toekomst is als je zijn onderwijs niet 

serieus neemt. God zal vergelden wat je hebt gedaan. 

De rijke man ontdekt na zijn dood dat hij op de plaats van de pijniging is en 

Lazarus ziet hij bij Abraham. Wat een verschil! Ze leefden zo dicht bij 

elkaar. Ze zagen elkaar elke dag bij de ingang van het huis. Nu geniet de 

één met Abraham aan het feestmaal. De ander ondergaat alleen maar pijn, 

ver bij Abraham vandaan. Allebei zijn ze kinderen van Abraham. Broeders 

die horen bij hetzelfde volk van God. Toch geniet de één in de hemel. De 

ander is ver bij God vandaan. En hoort u wat Abraham zegt? Het is de 

vergelding van God 

De hebzuchtige en liefdeloze rijke man ontvangt een bestaan vol pijn. 

Gekweld door het vuur. Zo spreekt de bijbel over God in zijn woede: God is 

een verterend vuur. De rijke man die geen liefde en barmhartigheid kende 

ondergaat na zijn dood de woede van God. Dat is zo erg, de kleinste 

verlichting is al welkom. Hij vraag Abraham om medelijden. Laat Lazarus 

komen om mijn lippen een beetje vochtig te maken. Nota bene, op aarde 

gunde hij Lazarus nog geen stukje brood. Maar nu moet Lazarus zijn lijden 

verlichten. Je hoort geen enkel berouw. Hij is nog steeds alleen maar uit op 

zijn eigen belang. Die houding heeft hem nog helemaal in de greep. Nu 

ontvangt hij geen enkele verlichting. Abraham herinnert hem aan zijn leven 

op aarde: toen had hij het goed. Lazarus had het slecht. Nu is dat 

andersom. Lazarus mag nu genieten van zijn verlossing. Maar de rijke man 

moet ondergaat de straf van God. Hij was liefdeloos. Nu is er voor hem 

geen liefde. Hij zag zijn broeder niet lijden. Nu moet hij lijden. God geeft 

hem zijn verdiende loon. Dat is de toekomst als je leeft in hebzucht, zonder 

liefde en zonder barmhartigheid. De Here zal vergelden wat je gedaan 

hebt. En dat wordt ook niet anders. De kloof is te breed. Daar kun je niet 

overheen. De ellende van de rijke man is definitief.  

 

De Here maakt hier twee dingen duidelijk. Als je op aarde je naaste niet lief 

hebt en niet barmhartig bent, moet je na dit leven niet op barmhartigheid 

rekenen. Dat is de ene waarschuwing. En de andere is deze:  hoe je op 

aarde leeft – daar komt het op aan.  Dat wordt je vergolden. Er is geen 

tweede kans. Als je nu geen vrienden met mammon maakt is het straks 

voor eeuwig te laat. En dat is ook zo als je een kind van Abraham bent. Dat 

was iets waar de Farizeeën trots op waren. Zij waren kinderen van 

Abraham. Zij dachten dat ze daarom de woede van God niet zouden 
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ondergaan. Zij voelden zich veilig. De Here Jezus waarschuwt dat dit een 

foute berekening is. Al was de rijke man een kind van Abraham, hij is toch 

voor goed verloren. Juist als kind van Gods verbond weet je toch dat de 

Here liefde en barmhartigheid vraagt? 

Deze boodschap is vandaag niet populair. Veel mensen geloven niet meer 

in een leven na de dood. Men gelooft niet meer in een hel en dat je 

verloren kunt gaan. Waar maak je je ook druk om als je vol bent van alles 

wat het leven in deze wereld te bieden heeft? Maar leg het onderwijs van 

de Here niet naast je neer. Hij zegt het niet voor niets. En niemand kan 

toch beter vertellen hoe God ons leven ziet en hoe Hij daarop reageert dan 

Hij? 

 

Het is ook een boodschap van troost: Deze wereld vol liefdeloosheid, 

hebzucht, haat en misdaad is niet alles wat er bestaat. Er is een God die de 

mensen hun misdaden vergeldt. Al worden misdadigers op aarde nooit 

gegrepen, God zorgt dat ze niet vrijuit gaan. Al worden de armen misbruikt 

en vergeten, God vergeldt ieder mens wat hij gedaan heeft. Is dat ook niet 

de hoop die we mogen hebben in onze armoede en in onze ellende: God is 

in Christus de redder van deze wereld. Hij zet alle dingen recht en droogt 

alle tranen af..  

Deze gelijkenis tegelijk een waarschuwing. Je kunt niet hebzuchtig de arme 

en ellendige negeren Want God vergeldt wat ieder gedaan heeft. Leg 

daarom het onderwijs van de Here Jezus niet naast je neer. Hij vraagt 

liefde en barmhartigheid.  

 

3.GOD HEEFT MEER DAN GENOEG GEZEGD.  

Tenslotte vraagt de rijke man om zijn broers te waarschuwen. Als er voor 

hem zelf geen hoop meer is dan kunnen zij er tenminste voor zorgen dat zij 

niet hetzelfde lot ondergaan. Maar Abraham wijst dat af als iets wat niet 

nodig is. Waarom niet? Wel, die broers kunnen toch de boeken van Mozes 

lezen? De profeten zijn toch duidelijk? Je hoeft niet te gissen wat God 

vraagt. Ze weten wat de wet zegt over het lief hebben van je naaste en de 

zorg voor de armen. Juist de Farizeeën stonden er om bekend dat ze de 

wet van God zo goed kenden en naleefden. God heeft duidelijk genoeg 

gezegd wat Hij wil. De Here spreekt de Farizeeën hier aan op hun 

gehoorzaamheid aan de wet. Als ze daar niet naar luisteren is er niets wat 

hen kan overtuigen. Nee, zegt de rijke man: als een dode opstaat dan 
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zullen m’n broers tot geloof komen. Dat denken wij ook wel eens: Als God 

eens een wonder deed dan zouden we makkelijker kunnen geloven. Dat 

lijkt zo te zijn. Maar zo is het niet. Wat zegt Abraham? Als ze niet geloven 

wat Mozes zegt helpt het ook niet als een dode opstaat. En heeft Abraham 

geen gelijk gekregen? De Farizeeën luisterden niet echt naar Mozes. Ze 

spotten met Jezus’ onderwijs. En toen Hij uit de doden opstond geloofden 

ze het niet! Ze hebben er alles aan gedaan om dat grote wonder te 

ontkennen. Wat de Here in deze gelijkenis Abraham laat zeggen is 

uitgekomen. Dat mag voor ons een reden zijn om zijn onderwijs wel serieus 

te nemen. God heeft Mozes laten zeggen dat wij onze naaste moeten 

liefhebben. Daarmee heeft Hij al genoeg gezegd. Nu heeft bovendien de 

Here Jezus ons gezegd dat wij vrienden moeten maken met mammon. En 

die Christus is uit de doden opgestaan. Is dat niet meer dan genoeg om 

ons ervan te overtuigen dat God inderdaad liefde vraagt en 

barmhartigheid? Neem het onderwijs van de Here dan serieus. Bekeer je 

steeds weer van de hebzucht om de Here Jezus te volgen. 

Amen. 


