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Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Afgelopen week was het prinsjesdag en stond het nieuws bol van politieke en 
algemene beschouwingen, de miljoenennota en wat al niet meer. Het ging vaak over 
geld dus, over lasten en inkomsten, de schulden van mensen, de economie en 10 
vooral ook over de verwachting van wat in de directe toekomst zal gebeuren en hoe 
daar vanuit de regering op moet worden gereageerd en zelfs vooraf op moet worden 
besloten. Heel veel geld ging er in de gesprekken over tafel. En het beeld was dat 
onze economie stevig is, maar dat de toekomst ook wat wolkenvelden kent. En onze 
koning is al aan het bezuinigen op scheerartikelen.  15 
Veel ging het dus over geld en in een miljoenennota kan het ook niet anders. 
Gelukkig stond er in de troonrede ook de zin dat een mens niet in een mal past en 
dat dus een mens niet samenvalt met cijfers. Je kunt veel over een mens zeggen met 
cijfers. Lengte, leeftijd, gewicht, inkomen, bloedwaarden, noem maar op, we 
gebruiken er cijfers bij, maar de hele mens gaat boven cijfers uit. En het is mooi dat 20 
dat in de troonrede gezegd is.  
Veel ging er dus over geld en in deze week, op deze zondag, staat dan dat gedeelte 
uit de profeet Amos op het rooster. Ik weet niet of dat toevallig is, of een beetje 
gestuurd door de roostermakers, maar het zet mij wel aan het denken. Want de 
profeet Amos is een heftige profeet die scherp waarschuwt tegen een sterke kloof 25 
tussen arm en rijk. Hij spreekt over mensen die kwaad willen berokkenen aan armen 
en uit zijn op de ondergang van de machtelozen. Het lijkt alsof hij spreekt in een 
situatie waarin armen steeds armer gemaakt worden en machtelozen steeds 
machtelozer. Het lijkt alsof hij spreekt in zijn tijd over een opkomend kapitalisme  
waarbij de rijken als het ware de armen opslokken en steeds machtiger worden 30 
terwijl de mensen om hen heen kreperen. Ik wil niet zeggen dat in ons land dat aan 
de hand is, in ieder geval niet in onze tijd. Ik weet wel dat het in andere tijden wel is 
gebeurd, onder andere in het groninger land. Daar hadden rijke boeren veel macht, 
in tegenstelling tot hun arbeiders. En niet voor niets kon het communisme daar lange 
tijd voet aan de grond krijgen. Oké, maar nu weer terug naar de profeet Amos. Hij 35 
waarschuwt er dus voor dat de kloof tussen arm en rijk niet te groot moet worden en 
dat elk mens recht van bestaan heeft, recht op een fatsoenlijk bestaan. Geld en bezit 
moeten niet de maatstaf worden. Een maatstaf waarbij men reikhalzend uitziet naar 
het einde van de sabbath om dan weer als een razende te kunnen kopen en 
verkopen en daarbij knoeit met maten en gewichten, zodat een onrechtmatig 40 
voordeel komt naar degene die toch al rijk is. Knoeien met maten en gewichten, een 
ongelijke strijd, waarbij de zwakke het onderspit delft. Knoeien met maten en 
gewichten, onrecht. Zoals het ook onrecht kan zijn als een overheid regels oplegt en 
die telkens weer verandert, zeker als burgers of boeren daardoor in de problemen 
komen. Zoals het ook onrecht kan zijn als een belastingdienst merkwaardig 45 
functioneert. Enfin, voorbeelden genoeg.  
Amos waarschuwt dus voor een veel te grote kloof tussen arm en rijk en ik las ergens 
dat hij is weggestuurd. Hij zou verbannen zijn naar een ander land. Ja, zo doen we 



dat met lastige profeten, zeker als we weten dat ze de waarheid spreken. Zo doen 
we dat met lastige mensen, met mensen die ons storen, die sturen we weg.  50 
Zo doen we dat met lastige mensen die ons herinneren aan onze 
verantwoordelijkheid, onze verantwoordelijkheid voor elkaar, voor onze naaste, en 
die ons eraan herinneren dat geld en bezit toch niet de goden zijn die wij voor ogen 
hebben. Maar dit mag gezegd en moet misschien ook worden gezegd: de woorden 
van de profeet Amos zijn wel bewaard, zelfs beter bewaard dan de woorden van 55 
sommige andere profeten. Zijn woorden zijn bewaard ook al moest hij zelf het land 
uit. Ja, woorden die een waarschuwing mogen zijn voor alle tijden en zo zou ik ze 
willen zien. Want geld en bezit hebben het laatste woord niet, zijn uiteindelijk niet het 
belangrijkst, economische wetmatigheden zijn uiteindelijk niet het belangrijkste, 
getuige ook dat vreemde verhaal van Jesus, die vreemde parabel die haast niet uit te 60 
leggen is. Een man wordt verdacht van het verkwisten van eigendommen, hij krijgt 
niet de kans om zich te verdedigen, verwacht een soort ontslag en scheldt een deel 
van de schulden kwijt, verdeelt dus als het ware voor een deel het vermogen van die 
rijke man, niet eens zijn eigen vermogen. En hij wordt geprezen door die rijke man. 
Een vreemd verhaal. Heel waarschijnlijk dat Farizeeën ook hier de neus voor 65 
ophalen, zoals voor meer woorden die Jesus spreekt. Een vreemd verhaal, 
nauwelijks voor te stellen dat dit echt zo zou gebeuren, een verhaal dat je ook aan 
het denken zet. En het gaat om grote schulden, die honderd vaten olijfolie of die 
honderd balen graan. Als je bedenkt dat de gemiddelde akkerbouwer in Israël maar 
een relatief kleine akker had, dan gaat het om de opbrengsten van jaren. En hoe kun 70 
je die schuld terugbetalen? Hoe kun je dat ook teruggeven? Het lijkt op de schuld 
van sommige landen, en soms is het beter om een deel kwijt te schelden. Een 
vreemd verhaal, dat in ieder geval een grens aan geeft van de macht van geld en 
bezit en dat een beroep doet op de verantwoordelijkheid. Want dat heeft die rijke 
man wel gezien, dat zijn bezit nu ineens anders gaat werken en dat zijn geld anders 75 
gaat werken. En Farizeeën vinden dit verhaal maar niets, want zij zijn juist belust op 
geld, zoals de evangelist Lucas het noemt. De man, de rijke man, ziet hoe zijn bezit 
gaat werken op een verantwoordelijke manier. Verantwoordelijk voor de medemens, 
de kinderen van God, de medemens die verarmd is misschien zelfs door 
onhandigheid of door eigen schuld. Ons geld en ons bezit moet niet een god worden, 80 
daar zijn we ook verantwoordelijk voor, geloof hoop en liefde zijn toch echt 
belangrijker en samenleven met elkaar is belangrijker. En dan geldt dat al ons 
handelen belangrijk is, want wie betrouwbaar is in het geringste, is betrouwbaar als 
het om veel gaat en andersom.  
Verantwoordelijkheid, het is ons ook gegeven, als een geschenk. God gelooft in ons 85 
en gelooft dat wij het kunnen maken. En dan gaat het niet alleen om geld of bezit en 
hoe we dat gebruiken, het gaat om alles wat we hebben. Het gaat om ons zijn als 
mens, niet alleen in cijfers uit te drukken, maar als de hele mens die we zijn. Het gaat 
om het zijn van de medemens, het gaat om het feit dat jij, dat ik, dat wij geschapen 
zijn als kind van God. Het gaat om het feit dat geld geen doel hoeft te zijn maar 90 
hoogstens middel. Het gaat om geloof, geloof in dat koninkrijk van God waarin het 
anders gaat dan volgens sommige wetmatigheden. Het koninkrijk van God waarin de 
mens niet rijk hoeft te zijn, maar juist kwetsbaar mag zijn, arm en daardoor rijk. Een 
koninkrijk waarin genade aanwezig is, de genade van de verantwoordelijkheid en de 
genade die je laat ervaren dat de ander zich verantwoordelijk voelt voor jou zoals jij 95 
verantwoordelijk bent voor de ander. En daar is God aanwezig. 



Overal waar mensen zijn die bij elkaar zijn en elkaar in de ogen kunnen zien en in 
het gelaat van de ander God zien, daar is God aanwezig. Wat een heerlijke 
verantwoordelijkheid. Amen.  
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