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titel: Geloof is een beetje raar 

 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus. 
Iemand zei tegen me: “Ik verbaas me erover dat jij gelovig bent, want jij bent toch 
intelligent.” Alsof intelligentie niet gekoppeld kan zijn aan geloof. Nee, gelovigen zijn 10 
dom, het ontbreekt hen aan intelligentie, zo was zijn beeld en redenering en blijkbaar  
was mijn levenshouding wat schokkend voor hem. Maar deze persoon staat niet 
alleen, en zeker niet in onze tijd en zeker niet in Nederland. Gelovigen worden van 
tijd tot tijd neergezet als mensen die een beetje vreemd zijn en niet helemaal door 
hebben hoe het in het leven zit. En bovendien zijn ze van tijd tot tijd gevaarlijk. Ze 15 
laten hun kinderen niet inenten, ze hebben ruzie in hun kerk, ze beschuldigen elkaar 
van dingen die niet te bewijzen zijn, soms hoor je van misbruik en dan heb je ook 
nog die pastor in de VS die zegt dat God Trump de macht heeft gegeven om Kim 
Jong Un van Noord-Korea uit te schakelen. Ja, gelovigen ontbreekt het inderdaad 
nog wel eens aan intelligentie en onze lieve Heer heeft rare kostgangers.  20 
En bovendien is dit beeld dat gelovigen een beetje raar zijn niet nieuw of het beeld 
dat gelovigen een psychisch probleem hebben. Freud stelde al lang geleden dat 
geloof een collectieve dwangneurose zou zijn. Nou, dan zitten we hier dus gezellig bij 
elkaar in onze collectieve dwangneurose, als intelligente en gelovige mensen. 
 25 
Een beetje raar, dat geloof, nou ja, een beetje? En de bijbelgedeelten die vanmorgen 
gelezen zijn, zijn ook wat raar. De woorden uit Jeremia die gelezen zijn, zijn op zich 
niet vreemd en zelfs heel mooi met een prachtig toekomstbeeld, maar de contekst 
waarin ze staan, het verhaal eromheen, dat is wel raar en vreemd. Maar niet 
gevaarlijk, niet angstaanjagend, niet bedreigend maar juist anders raar. Ik zal het 30 
uitleggen. Jeremia spreekt deze woorden namens God als hij zelf in de gevangenis 
zit. Hij is gevangengenomen omdat hij namens God spreekt en dingen zegt die de 
koning niet aanstaan. En dat is niet het enige, de stad Jeruzalem wordt belegerd en 
zal worden ingenomen. En dan moet Jeremia een akker kopen, een akker kopen van 
een familielid en deze akker ligt buiten de stad en is inmiddels bezet gebied en het 35 
blijkt later ook dat Jeremia die akker zelf nooit heeft kunnen gebruiken. Maar hij moet 
wel die akker kopen, als vreemde actie, een vreemde actie van een gelovig mens, 
een actie die aansluit bij de woorden waar God zegt: Ik zal de inwoners 
samenbrengen uit alle landen, ze terugbrengen naar deze stad en ze zullen in vrede 
wonen en ze zullen weer akkers kopen met koopcontracten en al. Vreemd, maar niet 40 
gevaarlijk, juist een mooi toekomstbeeld.  
 
Maar de koop van de akker is voor Jeremia een vreemde actie, en economisch niet 
verantwoord. Het zou in deze tijd zoiets zijn als het kopen van een huis op het eiland 
Guam, of we kopen van grond in Noord-Korea, als je dat al zou kunnen. Economisch 45 
niet verantwoord en financieel gezien zeer onverstandig, wie dat doet is een beetje 
raar en vreemd.  
En zo is Jeremia dus vreemd bezig, niet gevaarlijk, niet bedreigend maar 
wereldvreemd. Alsof hij niet doorheeft wat er gebeurt en hij heeft het drommels goed 



door, maar koopt wel. Hij gebruikt zijn geld om deze daad te doen. Voor hem zelf is 50 
deze daad zonder winst, hij heeft er zelf niets aan, hij verspilt zijn geld, maar als daad 
is het ook een vorm van troost, zelfs een vorm van verzet. De bezetting is het einde 
niet, de ballingschap is het einde ook niet. Er zal toekomst zijn, en nu neemt hij al 
een voorschot op die toekomst, met zijn geld.  
 55 
Het andere gedeelte uit de bijbel is ook in zekere zin raar en vreemd. Niet gevaarlijk 
raar, maar wel apart. Een rentmeester komt in een kwaad daglicht te staan, wordt op 
het matje geroepen en deze rentmeester probeert zich in te dekken voor het geval 
dat hij zijn werk niet meer kan doen. Hij probeert ervoor te zorgen dat hij dan bij 
anderen terecht kan. Dat is niet raar, dat valt wel te begrijpen. Dat hij daarvoor bezit 60 
van zijn heer gebruikt en als het ware weggeeft, dat is niet terecht, maar je kunt deze 
manier van doen nog wel begrijpen. Hij moet toch wat. Maar dat de heer dan daarna 
de rentmeester prijst, dat is vreemd, dat is raar, niet gevaarlijk, nee, integendeel, 
maar wel raar.  
Er zijn verschillende uitleggingen van dit verhaal, en soms ook wat haaks op elkaar. 65 
Het zou kunnen gaan om woekerrente die wordt teruggegeven, maar dat is niet 
zeker. En er is meer niet zeker in dit verhaal, namelijk de betekenis van het woord 
Mammon. Het zou een oude god kunnen zijn, het woord zou kunnen betekenen “'dat 
waarop je vertrouwt”. Maar dat is allemaal niet duidelijk en het woord “mammon” 
komt ook niet zo vaak voor in de bijbel.  70 
Mammon lijkt nog het dichtste bij “geld” te komen of “vermogen”. En dit mag gezegd: 
geld is ook een beetje raar. Ons geld is raar. Ik zal het laten zien..... 
Wat kan ik met geld? Ik kan het niet eten, niet drinken, ik kan me met dit biljet niet 
kleden, ik kan er geen spijker mee in de muur slaan. En tegelijkertijd kan ik er heel 
veel mee, het ligt wel aan de hoeveelheid. Hetzelfde geldt voor mijn pinpas, mits ik 75 
de code weet als moderne toverspreuk en mits ik voldoende saldo ergens heb staan. 
Ja, ergens heb staan, waar staat het dan? Het staat waarschijnlijk al niet meer op 
papier tenzij ik erom vraag. Het hangt ergens in een cloud van data. Maar mijn 
mogelijkheden zijn wel sterk afhankelijk van die cijfers die ergens staan.  
Geld, ons geld heeft alles te doen met vertrouwen en met geloof. Wij geloven in de 80 
euro, wij hebben vertrouwen in de euro als een soort god, mammon, en dat 
vertrouwen is niet meer gebaseerd op een goudvoorraad, maar dat vertrouwen is 
gebaseerd op niets meer dan vertrouwen. En zelfs als geld nog wel gekoppeld is aan 
goud, dan nog...met goud kun je ook weinig, niet eten, niet drinken, veel niet. In de 
griekse mythologie is er het verhaal van koning Midas. Alles wat hij aanraakte 85 
veranderde in goud, heel mooi als goud veel waard is, maar eten en drinken kon hij 
niet meer.  
Wij geloven in de euro, wij geloven in geld, wij zijn daarmee wel een beetje raar als 
gelovige mensen.  
 90 
En dit verhaal over de rentmeester en over die rijke man die hem uiteindelijk prijst, 
zegt dus ook wel iets over geld en over bezit. En hoe je daarmee om kunt gaan. De 
heer laat zijn geld, zijn vermogen, gebruiken voor iets goed. De mensen met schuld, 
zij hebben nu minder schuld, zij kunnen vooruit. Zoals het goed kan zijn om 
schuldenlanden de schuld kwijt te schelden. Zoals het goed kan zijn om mensen met 95 
torenhoge schulden te ontlasten. Zoals het goed kan zijn om schuld in andere zin te 
vergeven, vergeef ons onze schulden zoals wij vergeven hebben wie ons iets 
schuldig was.  
 



Jesus zegt nog meer. Maak vrienden met de valse mammon, want als de mammon 100 
er niet meer is, dan zal men je opnemen in de eeuwige tenten. Jesus spreekt dan 
over de hemel, Jesus spreekt ook over de toekomst in deze wereld.  
Kijk, als de mammon er niet meer is, welke tijd zal dat zijn? Of welke situatie? Geld 
kun je niet eten, niet drinken, er zijn situaties dat geld er ook gewoon niet toe doet en 
ook bezit niet. Liefde kun je niet kopen, zorgzaamheid ook niet, betrokkenheid tussen 105 
mensen niet, geloof kun je niet kopen, hoop ook niet, vergeving kun je niet kopen, 
maar het is wel zalig om te vergeven, om te kunnen vergeven, het is wel zalig als je 
merkt dat je vergeven wordt, dat mensen je vergeven, en weten dat God je vergeeft. 
 
Geld heeft in dit verhaal het laatste woord niet. Nee, het laatste woord lijkt te zijn bij 110 
de Heer, de heer die de rentmeester prijst. Een vreemde man, maar wel heel 
prachtig. Kijk, je kunt je geld gebruiken op veel manieren, maar als je het gebruikt om 
goed te doen, om recht te doen, dan is het prachtig. En ik denk dat de schuld die de 
mensen hadden, schuld uitgedrukt in voedsel, graan en olie, die schuld kan heel 
goed te maken hebben met onrecht. Je hebt die schuld ook niet, niet in de zin dat er 115 
ergens 100 vaten olie staan, nee want dan had je ze al teruggegeven. Het zijn 
negatieve vaten en hoe moet je die ooit teruggeven? Hoe moet Griekenland ooit de 
schulden afbetalen? Hoe kan een mens teruggeven wat hij of zij ooit fout gedaan 
heeft? Hoe kan een mens woorden terugnemen die hij ooit gesproken heeft? Dat kan 
niet. Die schuld kan alleen worden weggedaan. 120 
 
Gelovigen zijn een beetje raar, zeker als zij geloven dat schuld kan worden 
weggedaan en zeker als zij hun geld laten werken als troost, als recht.  
 
Beste mensen,  125 
als wij geloven, dan zijn we dus een beetje raar. Ik zou zeggen, doe eens gek. 
Amen.    
 


