
 

  

 

Zondag 18 september 2022       Oecumenische viering van H. Familiekerk en Bergkerk in de Vredesweek 
Thema: ‘Generatie Vrede’ 
 
De overdenking van pastor Duncan Wielzen: 
 
Lieve mensen, 
Ik veronderstel dat de meesten van u hier aanwezig, naast de wettelijke AOW ook 
een pensioen heeft. Dat heeft u, omdat u in uw arbeidzaam leven hard hebt ge-
werkt. Er is voor u geld opzij gelegd, of misschien heeft u dat zelf geregeld, met het 
oog op uw oude dag. U kunt na jarenlange arbeid nu genieten van uw pensioen.  
En dat komt door onze arbeidswetgeving. Daaraan ligt een vooruitziende blik ten 
grondslag. We kennen allemaal de uitdrukking: “Regeren is vooruitzien”. Je moet nu 
de nodige maatregelen treffen om tegenslagen in de toekomst op te vangen.  
Ook in de dierenwereld komen wij iets dergelijks tegen. Bijen bijvoorbeeld, verzamelen in de zomer nectar 
om elkaar en hun larven te voeden en om de winter door te komen.  
En in de herfst verzamelen eekhoorns dennenappels, walnoten, eikels, hazelnoten en beukennootjes, 
wanneer ze in overvloed aanwezig zijn. Ze verstoppen grote hoeveelheden voedsel op een heleboel ver-
schillende plaatsen. Daarmee kunnen zij een hele winter overbruggen. Dat gebeurt allemaal instinctmatig. 
Je kunt dat vergelijken met een vooruitziende blik. 
 
In de evangelielezing hoorden wij over het belang van een vooruitziende blik. De rentmeester belandt in 
een penibele situatie en onderneemt stappen om een mogelijke afgang in de toekomst te voorkomen. Hij 
handelt met een vooruitziende blik, en wordt er zelf om geprezen. Dat klinkt wellicht raar in onze oren. 
‘Hoe kan het nou dat iemand voor zijn oneerlijkheid ter verantwoording wordt geroepen en tegelijkertijd 
wordt geprezen’, zult u zich afvragen. Dat vraagt om enige toelichting. 
 
U moet weten dat in de tijd van Jezus, rentmeesters het recht hadden om leningen en kredieten naar eigen 
goedvinden aan te passen. Zo konden zij voor zichzelf een inkomen verkrijgen, ofwel het eigen inkomen 
vergroten . Rentmeesters werkten dus op commissiebasis, waarbij de commissie bovenop de normale ver-
goeding kwam te staan. Dat was een algemeen geaccepteerde gang van zaken. Maar omdat deze rent-
meester hoge toeslagen incasseerde, begonnen zich verhalen over hem de ronde te doen. Kortom, er werd 
over hem geroddeld. Er verspreiden zich geruchten over hem. Wanneer zijn baas, een rijke heer, hiervan 
hoort, roept hij de rentmeester ter verantwoording. Ontslag hangt hem boven het hoofd. Maar om te 
voorkomen dat hij publiekelijk te kijk wordt gezet, probeert hij de schuldenaars gunstig te stemmen door 
hun schuldbekentenis te wijzigen. Hij doet zijn rijke baas daarmee geen onrecht. Integendeel, hij herstelt 
de schuldbekentenissen tot de originele staat. Hij had dus eerder zelf een extra toeslag toegevoegd. Als je 
dit weet, dan wordt het begrijpelijk dat de rijke man het kan waarderen dat zijn rentmeester zichzelf corri-
geert. En niet alleen dat. Hij gaat zo geraffineerd te werk dat het hem niets kost om zich in te dekken voor 
wanneer hij werkloos wordt. Zijn werkwijze levert hem juist een bepaalde vorm van zekerheid op. Over de 
rug van zijn cliënten dekt hij zich in tegen toekomstige calamiteiten. Met andere woorden, hij gaat met een 
vooruitziende blik te werk. Strategisch, berekenend, en met overleg. Dat zal hem geen windeieren leggen. 
 
Wat hierop volgt, kan je lezen als een commentaar op het gedrag van de rentmeester. Maar je kunt het 
ook lezen als een spiegel die Jezus ons, christenen, voorhoudt. Aan de ene kant prijst de rijke man zijn on-
eerlijke rentmeester voor zijn vooruitziende blik. Maar er zit ook nog een andere kant hieraan. Die vooruit-
ziende blik dient bij de rentmeester om aardse ongemakken te voorkomen. Daartegenover staat dat het de 
kinderen van het licht vaak ontbreekt aan een dergelijke vooruitziende blik. En zonder veel woorden daar-
aan te besteden is de impliciete boodschap: wat doe jij met een vooruitziende blik met het oog op de eeu-
wigheid. Wat doen wij met de kennis van de wereld om ervoor te zorgen dat wij in de eeuwige tenten 
worden opgenomen, voor wanneer de mammon er niet meer is?  
In het Aramees is ‘mammon’ de aanduiding voor geld en rijkdom als onrechtvaardig bezit. Dat mag niet het 
deel zijn van de kinderen van het licht. Maar ze kunnen wel leren van die rentmeester. Net zoals hij effici-



 

  

 

ent reageerde om zijn eigen toekomst veilig te stellen, zo zullen de kinderen van het licht efficiënt moeten 
handelen om een duurzame toekomst mogelijk te maken. En die duurzame toekomst is niet gericht op het 
voorkomen van aardse ongemakken, maar op het Koninkrijk van God; een Rijk van vrede, liefde en gerech-
tigheid. Waar er geen ruimte meer is voor de mammon en zijn trawanten, omdat die hebben afgedaan.  
“Maak vrienden met behulp van de valse mammon, opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen 
wanneer de mammon er niet meer is.” Met deze merkwaardige zin eindigt de evangelielezing van vandaag. 
Daarin horen wij een aansporing om geen slaaf te worden van geld en bezit. Die mogen ons leven niet be-
heersen. We zouden die juist op een efficiënte en doelmatige wijze, en met een vooruitziende blik moeten 
aanwenden, waardoor onze samenleving er beter van wordt; waardoor armoede en sociale ongelijkheid 
minder worden. En kinderen van ouders in achterstandsgebieden meer kansen krijgen om zich optimaal te 
ontplooien. Daarmee bevorderen wij de onderlinge bestaansmogelijkheden. Daarmee dragen we bij aan 
vrede in onze samenleving.  
Want waar geld- en hebzucht de boventoon voeren, dreigt het respect voor medemensen en andere nobe-
le waarden verloren te gaan. En daarmee wordt de deur opengezet naar sociale onrust en onvrede.  
 
Dit jaar introduceerde Pax voor de vredesweek een nieuw begrip: Generatie Vrede. Zoals ik dat begrijp 
heeft dat niet betrekking op mensen van een bepaalde leeftijd. Of mensen die in een bepaalde periode zijn 
geboren, zoals de babyboomers, of Generatie X of Y. Generatie Vrede staat voor alle mensen die bereid 
zijn om tijd , talent, bezit en geld te investeren in vrede. Dat zijn jong en oud, mensen van alle kleuren en 
culturele achtergronden, ziek en gezond, met en zonder fysieke beperking, gelovigen en anders- of niet 
gelovigen. Generatie Vrede behelst hen allemaal. Dat zijn de kinderen van het licht. Het evangelie spoort 
hen aan om met bedachtzaamheid en een vooruitziende blik te handelen. Bedachtzaam, omdat ondoor-
dacht en roekeloos omgaan met de schepping het welzijn van onze planeet en al haar bewoners in gevaar 
brengt: mensen, planten, dieren en insecten; kortom, alles wat ademt en leeft. En de effecten daarvan 
zullen voelbaar zijn tot in generaties na ons. 
 
Als christenen geloven wij dat God het universum heeft geschapen en aan mensen de aarde in bruikleen 
heeft gegeven. De aarde is niet het bezit van mensen. Het aandeel van de mens in de opwarming van de 
aarde is dan ook een schending van het verbond van God met mensen. Door als een ‘god’ te leven op aar-
de, met minachting voor alles wat ademt en leeft leggen wij een enorme hypotheek op generaties die na 
ons komen. In de taal van het boek Exodus zullen de effecten hiervan voelbaar zijn tot in het derde en 
vierde geslacht. En die effecten zijn geen straf van God. Die zijn het gevolg van hebzucht en milieu terro-
risme. 
 
God wil met ons een weg van leven gaan. Daarvoor heeft hij ons geschapen met het vermogen om afwe-
gingen te maken bij keuzes en beslissingen die wij nemen. Onze keuze voor vrede en duurzaamheid vereist 
van ons een vooruitziende blik. Welke afwegingen maken wij bij die keuze? 
Wij mogen ons hiervoor laten leiden door Gods trouw tot in het duizendste geslacht.  
Het lijkt me goed om de belofte die God aan Noach deed, na de zondvloed, in herinnering te brengen. God 
sprak: “Ik beloof dat Ik de aarde nooit meer zal verwoesten met een grote watervloed. Als teken van dat 
verbond tussen Mij en alle levende wezens die na u op aarde zullen wonen, plaats Ik de regenboog in de 
wolken.” Aldus sprak God. 
Die grote watervloed doet mij denken aan de smeltende ijskappen op de noordpool. Voor de kinderen van 
het licht moet dat een teken aan de wand zijn. Maar laat dat ook een aansporing zijn om met Godsver-
trouwen, en met een vooruitziende blik te kiezen voor inspanningen die leiden tot duurzame vrede. Want 
generaties die na ons komen hebben er baat bij. 
Amen.  
 
 


