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MAAK VRIENDEN MET MAMMON 

 

 

Gemeente van onze Here Jezus Christus, 

Ik preek vanmorgen over mammon. Weet iedereen wat daarmee bedoeld 

wordt? Ook jullie, jongens en meisjes?  

Mammon is het geld. Ook wel de god van het geld genoemd. Ik preek dus 

over geld. Het gaat over ons salaris. Over je bijbaantje bij de supermarkt of 

je krantenwijk., het gaat over onze auto’s, onze huizen, onze vakanties, 

kleren, mobieltjes en computers.  

De Here Jezus zegt dat we met mammon, met geld vrienden moeten 

maken. Je moet je geld zo gebruiken dat je vrienden krijgt. Wat bedoelt hij 

daarmee? Is dat geen rare opdracht? Daar gaat het vanmorgen over.  

Misschien denk iemand: moet het in de kerk ook al over geld gaan? Je 

hoort de hele week niet anders. Elke dag gaat het over geld, aandelen, 

banken, hypotheken. Al die berichten over de economische crisis. Moet het 

in de kerk daar ook al over gaan? 

Ik denk dat het nodig is. Het is nodig omdat het elke dag over gaat. Door al 

die berichten houdt de financiële crisis onze aandacht gevangen.  Het 

maakt je bezorgd. Maar is er in alle berichten niet één ding dat steeds 

ontbreekt? De aandacht voor God. Door de stroom van berichten kun je 

gemakkelijk vergeten dat je mag leven in het licht van God. Ook als het om 

geld gaat. Wij zijn kinderen van het licht. Zo noemt de Here Jezus ons. En 

Hij zegt tegen dat wij mammon moeten gebruiken om vrienden te maken. 

Ook in een tijd van crisis moeten we dat niet vergeten. Daarom gaan we 

daar vanmorgen naar luisteren.   

 

MAAK ALS KIND VAN HET LICHT VRIENDEN MET MAMMON. 

1. kijk hoger dan de wereld 
2. kijk verder dan de wereld 
3. kijk anders dan de wereld 

Liturgie: 
Votum/groet 
Zi: Ps. 24:1.2 
Wet 
Zi: Ps. 112:1.2 
Gebed 
Schriftlezing: Luk. 16:1-13 
Zi. Ld. 328:1.2.3 
Preek: Luk. 16:9 
Zi: Ps. 112:3.4 
Gebed 
Kollekte 
Zi: Ps. 146:5.6.8 
zegen 
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1. KIJK HOGER DAN DE WERELD 

Je moet hoger kijken dan de wereld, zegt de Here. Hij vergelijkt ons met de 

‘kinderen van deze wereld.’ Dat zijn de mensen die niet in God geloven. Zij 

zijn op deze wereld gericht. Wat er elke dag in deze wereld en in hun leven 

gebeurt, daar zijn ze mee bezig. Ze weten ook niet dat er méér dan deze 

wereld is. Ze kennen God immers niet. 

De Here noemt ons kinderen van het licht. Hij is zelf het licht der wereld. 

Door Hem schijnt het licht van God in deze wereld. Daarom kun je hoger 

kijken dan de ongelovige wereld doet. Je kunt op God je aandacht richten 

en op de Here Jezus, die in de hemel is, aan de rechterhand van God. Dat 

moet je dus doen. 

De Here zegt dat met het voorbeeld van een rentmeester. Die is druk. Er 

gaat veel door zijn handen: rekening die hij betalen moet. Schulden die hij 

moet innen. Overleg met kopers en verkopers. Schuldenaars. Het gaat 

over olie en graan. Het kan een agrarisch bedrijf zijn of een handel in 

landbouwproducten. In elk geval gaat er veel geld in het bedrijf om. Maar 

deze rentmeester vergeet dat er iemand boven hem staat: de eigenaar. Al 

dat geld waar hij mee bezig is, er is geen cent van hemzelf bij. Want dat is 

een rentmeester: die werkt niet met zijn eigen spullen. Hij zorgt voor het 

bezit van iemand anders. Het is niet van hemzelf. Hij is in dienst van rijke 

man om het bezit van de eigenaar zo goed mogelijk te beheren.  

Maar deze rentmeester is bezig om het geld van de eigenaar te verkwisten. 

De Here Jezus gebruikt hier hetzelfde woord als in de gelijkenis van de 

verloren zoon: die verkwiste z’n geld met een losbandig leven. Hij gooide 

z’n geld over de balk. Zo leefde deze rentmeester er ook op los. En hij liet 

de eigenaar betalen. Hij is onrechtvaardig, oneerlijk. Dat zegt de Here ook 

van mammon: de onrechtvaardige mammon. Geld is vals. De Here bedoelt 

daarmee dat geld zomaar allerlei slechte gedachten bij ons oproept. Als het 

om geld gaat leer je de mensen wel kennen. Paulus zegt niet voor niets dat 

geldzucht de wortel is van alle kwaad. Het roept het slechtste in ons 

omhoog. Dat zie je bij deze rentmeester. Hij bedriegt de eigenaar. Als die 

het hoort moet hij op het matje komen. Hij gaat de laan uit. Geef die 

eigenaar maar eens ongelijk!  

 

De Here vergelijkt je dus met een rentmeester. Je bent rentmeester. God 

heeft heel deze wereld gemaakt. Alles in deze wereld is van Hem. Deze 

schatrijke eigenaar heeft je aangesteld om zijn eigendom te beheren. Dat 
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mobieltje van jou is dus van Hem. Die scooter waar je van droomt is zijn 

eigendom. Het huis waar je in woont, de auto waar je in rijdt, het maakt niet 

uit: alles is van God en wij zijn niet meer dan rentmeester. Je mag er 

gebruik van maken. Je mag leven van wat God je geeft. Het besteden. 

Maar vergeet niet om hoger te kijken dan de wereld. Want God vraagt 

verantwoording van ons beheer. Houden we daar rekening mee?Leren we 

dat onze kinderen? Hoe gemakkelijk kunnen we geld uitgeven puur en 

alleen voor onszelf?  

 

We vinden het allemaal fijn om in een welvarend land te leven. Maar 

welvaart is niet zo gemakkelijk. De Here zegt ergens dat het voor iemand 

die rijk is moeilijk is om het koninkrijk van God in te gaan. Wat kun je wel en 

wat kun je niet met je welvaart doen? Daar kun je natuurlijk geen lijstje van 

opstellen. Maar neem nu die financiële crisis. Kun je door al de aandacht 

daarover niet gemakkelijk gevangen worden zodat je vergeet om hoger te 

kijken, om op God te letten die eigenaar van deze wereld is? God die ons 

ter verantwoording roept. Als ik deskundigen hoor dan heeft deze crisis te 

maken met hebzucht; boven je stand leven; een cultuur van almaar meer 

en mooier en duurder. Zijn wij dan goede rentmeesters geweest? Er wordt 

dan al gauw gekeken naar de rijken, de mensen met een topsalaris, de 

grote bonussen. Maar als je weet dat je zelf rentmeester van God bent kijk 

dan maar jezelf. Zijn wij als kinderen van het licht goed omgegaan met geld 

en goed, met wat we kochten en verkochten? Zijn we ook niet aangestoken 

door de welvaart alsof alles wat we hebben van onszelf is in plaats dat we 

alles wilden beheren als het eigendom van God? Kijk hoger dan de wereld. 

Dan leer je als kinderen van het licht hoe je met mammon moet omgaan. 

Mammon. Die zo gauw het verkeerde in ons losmaakt. Je mag leren om die 

mammon te gebruiken en om met mammon vrienden te maken zoals de 

Heer dat bedoelt.  

 

2. KIJK VERDER DAN DE WERELD 

Als je hoger dan de wereld kijkt, kun  je ook verder kijken. Met deze 

gelijkenis maakt de Here duidelijk dat je dat moet doen.  

Ik kan me voorstellen dat u het een vreemd verhaal vindt. Hoe kan die 

rentmeester ons voorbeeld zijn? Hij is zo oneerlijk als wat. Is het niet raar 

dat de eigenaar hem prijst?  

Hoe oneerlijk de man is blijkt wel. Hij moet verantwoording doen. De 

boekhouding moet hij overdragen. Daar krijgt hij nog even tijd voor. In die 
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korte tijd zoekt hij twee klanten die een forse rekening open hebben staan. 

De één moet nog honderd vaten olie leveren. De ander nog honderd balen 

graan. Het gaat om grote bedragen. De rentmeester laat ze komen. Niet 

tegelijk, maar om de beurt. Ze weten het dus niet van elkaar. Het is bij ieder 

een gesprek onder vier ogen. Achteraf zijn er dus geen getuigen bij. En dan 

laat de rentmeester hen zelf de rekening vervalsen. De man van de 

honderd vaten olie mag er vijftig van maken. De man van het graan mag 

100 veranderen in 80. Een lepe rentmeester! Er zijn geen getuigen bij. Hij 

heeft niet zelf met de getallen geknoeid. Het handschrift is van de 

schuldenaar. Niemand kan straks bewijzen dat de rentmeester het heeft 

gedaan. Hij is zo geraffineerd als wat. Een handige jongen. En waarom 

doet hij dat? Straks is hij z’n baan kwijt. Hij heeft geen bestaan meer. Maar 

deze mannen met die hij zo’n groot bedrag cadeau heeft gedaan willen 

hem vast wel in huis nemen. Daar rekent hij op. Zo maakt hij vrienden met 

de valse mammon. 

 

Als de eigenaar dat hoort sleept hij die dief natuurlijk voor de rechtbank, 

zou je denken. Maar nee, de eigenaar prijst de rentmeester! Moet die man 

ons voorbeeld zijn? Moeten wij op die manier met mammon vrienden 

maken? De reactie van de eigenaar is wel zo vreemd dat je het nog eens 

leest: Waarom prijst de eigenaar deze dief? Toch niet omdat hij van hem 

gestolen heeft? Nee. Hij prijst hem omdat hij vooruit gedacht heeft. Voordat 

hij op straat stond en z’n baan kwijt was zorgde hij voor onderdak. Hij dacht 

vooruit. Hij keek verder dan z’n ontslag.  

Daar gaat het de Here Jezus om. De rentmeester dekte zich in. Hij 

gebruikte mammon om vrienden te krijgen en tijdig onderdak te regelen. 

Neem daar een voorbeeld aan. Want als kind van het licht bent kun je 

verder kijken dan de wereld om je heen. Als je niet gelooft ben je druk met 

je leven in deze wereld. Je dekt je in tegen schade, tegen ontslag. Tegen 

armoede. Maar als je God kent dan weet je dat er een dag komt waarop Hij 

je ter verantwoording roept. De dag waarop je sterft; de dag waarop de 

Here Jezus terug komt. Dan is er geen geld meer. Geen bezit, geen huis, 

geen welvaart. Het heeft dus helemaal geen zin om hebzuchtig te zijn. Al 

ben je nog zo rijk, je moet alles loslaten. Al heb je nog zoveel naar jezelf 

toegehaald, je bent straks alles kwijt. Heb je dan ook onderdak? Als je 

leven op aarde afgebroken wordt is er dan plaats voor jou in de eeuwige 

tenten? In de hemel van God? Als kind van het licht mag je  verder kijken 

dan deze wereld. Er is een toekomst die veel langer duurt dan het leven op 
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aarde. Als ongelovigen zo slim zijn om zich in dit leven in te dekken, moet 

je dat dan niet nog veel meer doen om voor eeuwig onder dak te zijn?  

Maak vrienden met mammon, maar dan om in die eeuwige tenten 

opgenomen te worden. Gebruik je geld en goed met het oog op het 

koninkrijk van God. Laat je aandacht niet geboeid worden door bezit of 

door status of de glans van de rijkdom. Wat schittert het prachtig! Je kunt je 

stoer voelen met het laatste mobieltje. Bezit en rijkdom is een broos bezit. 

Het gaat zomaar voorbij. Wat het waard is kan zomaar verdampen. Je 

hoort vandaag vaak genoeg van miljarden die verdampt zijn. Als je daar op 

inzet ben je arm. Richt je op het koninkrijk van God. Je bent een kind van 

het licht en daarom ben je in deze wereld niet thuis. Je bent, net als 

Abraham en alle andere gelovigen een vreemdeling die op weg is naar het 

hemels vaderland. Hou daar rekening mee als je geld ontvangt en geld 

uitgeeft. Als je vooruit denkt aan je eeuwig onderdak, dan ga je wat God je 

geeft gebruiken om vrienden te maken, zoals de Here Jezus zegt: maak 

vrienden met mammon.  

 

3. KIJK ANDERS DAN DE WERELD 

Dan ga je anders om je heen kijken. Want hoe kun je nu vrienden met 

mammon maken zodat je een plaats ontvangt in de hemel? Die 

rentmeester dacht alleen aan zichzelf. Maar dat kan toch niet als je een 

kind van het licht bent? Brs en zrs, jongens en meisjes, als je in de Here 

Jezus gelooft kun je niet egoïstisch zijn. Je kunt niet gierig zijn. Je kunt niet 

hebzuchtig zijn. Want dat past niet bij de Here Jezus.  

Hoe heeft hij vrienden gemaakt? Was dat niet doordat Hij alles over had 

voor ons? Hij is arm geworden om ons rijk te maken. Kijk maar naar een 

voorbeeld uit de bijbel. Lees het verhaal over Dorcas in Hand 9. Zij was 

gestorven. Maar wat had ze een vriendinnen! Vrouwen voor wie zij kleren 

maakte. Ze hielp hulpbehoevenden. Ze heeft er een plaats mee gekregen, 

nee, niet in het Guinnesbook of records, maar wel in het Woord van God. 

Wat zij deed, dat telt in het koninkrijk van God. Paulus schrijft aan 

Timotheüs dat God rijkdom geeft om te gebruiken, om goed te doen. 

Vrijgevig. Bereid om uit te delen. Dan leg je een stevig fundament voor de 

toekomst: het ware, het eeuwige leven.  

Je bent van Christus. Je hoort bij God. Wees dan een goede rentmeester 

die met Gods bezit bezig is zoals de goddelijke eigenaar het bedoelt: in de 

stijl van God: Gods liefde en ontferming voor mensen die in nood zijn. 

Maak vrienden met mammon. Met die opdracht zegt de Here: het geld dat 
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je krijgt, het bezit dat je hebt, dat heb je niet alleen voor jezelf. Kijk eens om 

je heen. Geef aan wie het nodig heeft. In de gemeente en buiten de 

gemeente. Niet krenterig en zuur, maar royaal en vrijgevig. Niet alleen als 

je rijk bent. Maar ook, zoals Johannes de Doper zei:  Als zelf twee hemden 

hebt (en dat is echt geen rijkdom), geef er dan één weg aan wie geen 

hemd heeft.  Noem de gelijkenis van de oneerlijke rentmeester maar een 

diaconale gelijkenis. Wie zo Gods gaven beheert die is voor eeuwig 

onderdak. Want het is de stijl van Gods koninkrijk, zoals de Here Jezus het 

ook heeft voorgedaan.  

Kijk daarom hoger dan de wereld. Want je kent God de eigenaar. Kijk 

verder dan de wereld. Wees bedacht op het eeuwig onderdak dat Christus 

je wil geven. Kijk anders dan de wereld – leer van de Here Jezus om 

mensen in hun nood te zien en wees barmhartig zoals Hij. 

Amen. 


