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Beste luisteraar, van harte welkom. 

 

Gisteren hebben we Lukas 16:9-18 gelezen. Het gaat in dit gedeelte over de onrechtvaardige 

rentmeester. Daarna over de eigengerechtigheid van de farizeeën. Eigengerechtigheid is 

wat de mens denkt wat recht en goed is, om zo aangenaam bij God te zijn. De HEERE heeft 

een afkeer van eigen gerechtigheden. In Jesaja 64:6a lezen we – Doch wij allen zijn als een 
onreine, en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Met andere woorden: 

Wij zijn in Gods ogen van nature waardig om als een vuil bezoedeld kleed weggeworpen te 

worden. Wat een tegenstelling met Gods kinderen. We lezen in Openbaring 19:8a – En haar 
(Gods kinderen) is gegeven dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad. 
 

Wat leert dit gedeelte mij over God? In Lukas 16:13 lezen we - Gij kunt God niet dienen en 
den Mammon. Een ander woord voor Mammon is rijkdom, geld of winst. Nadat de Heere 

Jezus het ‘Onze Vader’ heeft leren bidden vermaant Hij dat we geen aardse schatten moeten 

verzamelen. We moeten niet op de aarde maar op de hemel gericht zijn. Het is één van 

beide. Je kunt geen vriend van Christus zijn én een vriend van de wereld. De HEERE wil dat 

wij Hem alleen dienen. In Mattheus 4:10 lezen we - 'Ga weg, satan, want er staat 
geschreven: Den Heere, uw God, zult gij aanbidden, en Hem alleen dienen. Vanuit deze tekst 

komt de vraag tot jou en mij: Dien jij, dien ik de HEERE? Gods kinderen kennen een 

verlangen om de HEERE in alle facetten van het leven te dienen. Rijkdom, geld en winst kan 

het dienen van de HEERE in de weg staan. Rijkdom geld of winst kan de oorzaak zijn dat er 

een scheiding komt tussen de HEERE en je ziel. De gevoelige gemeenschap verdwijnt. De 

HEERE trekt Zich terug. Dat geeft verdriet in het hart. Wellicht vraag je je af: Mag rijkdom 

niet? Mag je geen geld verdienen? Mag je geen winst maken? Zeker mag dat. In het dagelijks 

leven hebben wij geld nodig. Een uitspraak is – “Geld maakt niet gelukkig maar gelukkig 

maken ze wel geld”. Het gaat om de juiste balans. Het gaat erom hoe we ermee omgaan. 

Verzamel jij geld om van dag tot dag te kunnen leven? Of verzamel je geld om hier schatten 

te verzamelen? Hoe meer we verzamelen, hoe vaster we vastzitten aan deze aarde. Bij het 

sterven moeten we alles achterlaten. Zo was het ook met een jongen van 12 jaar. Hij heette 

Adrie. Hij kende het nieuwe leven en was niet bang om te sterven. Hij zou bij het sterven 

naar zijn Heiland gaan. Wat een gelukkig kind. Hij lag op zijn sterfbed. Om afscheid te 

nemen had hij zijn vriendjes en familie uitgenodigd. Hij zei dat hij ging sterven en verdeelde 

zijn aardse bezittingen onder de aanwezigen. Zo gaf hij zijn boeken, trein en fiets weg. 

Daarna gaf hij zijn horloge aan zijn vader. De HEERE had hem overal los van gemaakt. Hij 

kon het achterlaten. Hij zat er niet meer aan vast. Adrie was niet meer op het heden, maar 

op de toekomst gericht zoals verwoord in Psalm 17 – Maar blij vooruitzicht dat mij streelt, ik 
zal ontwaakt Uw lof ontvouwen, U in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met Uw 
Godd’lijk beeld! 

Wat leert dit gedeelte mij over de mens? In Lukas 16:14 en 15 lezen we - En al deze dingen 
hoorden ook de Farizeën, die geldgierig waren, en zij beschimpten Hem. En Hij zeide tot 
hen: Gij zijt het, die uzelven rechtvaardigt voor de mensen; maar God kent uw harten; want 
dat hoog is onder de mensen, is een gruwel voor God. De HEERE ziet het hart aan en Hij 

doorgrondt jou van top tot teen. Je kunt door mensen hoog geschat worden. In je 

godsdienst, je vroomheid, je Bijbelkennis. De HEERE gruwelt van wat ‘hoog’ is. Wat wordt 

hiermee bedoeld? Dit woord betekent hoogmoedig, trots, hoge dingen zoals eer en rijkdom 

nastreven. Hier gruwelt de HEERE van. Hierin ligt een rijke les. De HEERE kan Zijn Zoon niet 



wegschenken in een hoogmoedig hart. We lezen in Jesaja 57:15 – Ik woon in de hoogte en in 
het heilige, en bij dien die van een verbrijzelden en nederigen geest is, opdat Ik levend make 
den geest der nederigen, en opdat Ik levend make het hart der verbrijzelden. De HEERE 

maakt zalig door de mens eerst door Zijn Geest leeg te maken, te vernederen en te 

verbrijzelen, zodat je leeg en failliet voor God staat. Hierin is trap en mate verschillend. De 

één is eerder vernederd dan de ander. De één heeft zwaardere slagen nodig om vernederd 

te worden dan de ander. Vanuit deze zielentoestand kan de HEERE Zijn Zoon wegschenken. 

Een zalig moment! Je wordt gereinigd en gewassen in het bloed van de Heere Jezus. Dan 

word je vervuld met de Heere Jezus. Hij komt in je hart wonen. Van harte deze blijdschap 

toegewenst! 

Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema? In Lukas 16:17 lezen we - 
En het is lichter, dat de hemel en de aarde voorbijgaan, dan dat een tittel der wet valle. 
Hiermee hebben we het kernwoord ‘tittel’. Het woord ‘tittel’ wordt vaak gecombineerd met 

het woord ‘jota’. In het Hebreeuws is een ‘tittel’ een klein puntje boven een letter. Een ‘jota’ 

is de kleinste letter van het Hebreeuwse alfabet. In zinsverbanden betekent het – nog niet 

het allerkleinste teken, nog niet het geringste deel’. Het wordt ook wel vertaald met – 

helemaal niets. Een voorbeeldzin is: ‘Elke dag lees ik - aan de hand van het 

Bijbelleesrooster - uit de Bijbel. Ik sla geen vers over. Ik sla geen ‘tittel’ of ‘jota’ over. Ik lees 

elk woord’. Geldt dit voor jou?  

Welk ander Bijbelgedeelte heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte? In Lukas 16:10, 11 en 

12 lezen we - Die getrouw is in het minste, die is ook in het grote getrouw. Het gaat in deze 

tekst over getrouw zijn. Dit heeft raakvlakken met bijvoorbeeld Mattheus 25:21 waar we 

lezen – En zijn heer zeide tot hem: Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt 
gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten; ga in, in de vreugde uws heren. De 

kanttekening verklaart hierbij – Het is wel, het gaat wel, gij hebt welgedaan. Hieruit leren 

we dat we trouw moeten zijn. Het is makkelijker de grote afspraken na te komen dan de 

kleine. Hierin ligt een kern van waarheid. Stel, je leent even een dure elektrische fiets van je 

vriend of vriendin. Je zou ervan wakker kunnen liggen dat je na drie dagen erachter komt 

dat je de fiets nog in de schuur hebt staan. Je voelt je gedrongen om de fiets zo snel 

mogelijk weer terug te geven. Dan ben je in het grote getrouw. En nu zit je in de klas en je 

leent even de pen van degene die naast je zit. Geef je de pen met dezelfde drang terug zoals 

je ook deze fiets zou teruggeven? 

Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven? In Lukas 16:18 staat geschreven 

- Een iegelijk, die zijn vrouw verlaat, en een andere trouwt, die doet overspel; en een 
iegelijk, die de verlatene van den man trouwt, die doet ook overspel. Het gaat in deze tekst 

over echtscheiding. In Nederland is dit hoogst actueel. Hoe pijnlijk is de uitslag van het CBS 

waaruit blijkt dat de afgelopen jaren, in Nederland, ongeveer 40% van de huwelijken 

eindigden in een echtscheiding, terwijl dit in de jaren 70 ongeveer 15% was. Dit gegeven 

staat haaks op de visie van de Schrift en het huwelijksformulier. In het huwelijksformulier 

staat ook zo treffend: zo hoort uit het Woord Gods, hoe eerbaar de huwelijke staat is, en dat 
hij een inzetting Gods is, die Hem behaagt. In onze tijd komt het huwelijk steeds meer onder 

druk te staan. Of er zijn veel echtscheidingen, of er wordt voor gekozen om niet te trouwen. 

Veel twintigers en dertigers kiezen steeds vaker voor een geregistreerd partnerschap. Of 

ze kiezen voor ongehuwd samenwonen. In 1970 werden er in ons land nog 120.000 

huwelijken per jaar gesloten. Nu is dat ongeveer de helft. Dit is verklaarbaar. De 

Nederlandse bevolking laat zich steeds minder leiden door Gods Woord. Trouwen is bij 

velen niet meer noodzakelijk om samen als man en vrouw te ‘beginnen’. Het is een realiteit 



dat eerst gekozen wordt om samen te wonen, een paar kindertjes te krijgen en daarna 

misschien nog een keer te trouwen. En dan niet trouwen omdat het ‘nodig’ is maar omdat 

het ‘leuk’ is. Jongelui, laat je niet beïnvloeden. Blijf je vasthouden aan Gods Woord. De 

HEERE heeft het huwelijk ingesteld en Hij wil Zijn zegen eraan verbinden! Hoe waardevol is 

ook de kerkdienst op een huwelijksdag! We zingen dan - Dat ’s HEEREN zegen op u daal, 
Zijn gunst uit Sion u bestraal!  
 

Met welk doel? 
 

Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer; 
Looft, looft dan aller heren HEER. 
 

Met de woorden van Jakobus, indien de HEERE wil en wij leven zullen, graag tot de 

volgende keer! 

 

 

 


